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• Akbaş üreticilerinin ve Akbaş sahibi olmak isteyenlerin köpeklerinde aramaları 

gereken ırk özelliklerini iyi anlamalari gerekir. Aksi takdirde herhangi bir beyaz çoban 

köpeǧinin nerede bitip Akbaş’ın nerede başladıǧı konusunda kafalarının karışması 

kaçınılmazdır. 

Referans alınan köpekler sürülerdeki köpeklerdir. 

Bu köpeklerin bütününün ortalaması da bize genel resmi verir. 

• Benzer görevi yapan köpekler doǧal olarak benzer fiziksel yapıya sahiptir. Bu 

nedenle tazılar tazılara; sürü koruma köpekleri sürü koruma köpeklerine; kızak 

köpekleri de kızak köpeklerine benzer. 

Görev prototipi oluşturur. 

• Belirli bir coǧrafyada “belirli bir köpek populasyonu” ön plana çıkıyorsa bu, diǧer 

bölgelerdeki görevdaşlarından ayırt edici özelliklere sahip olmalarına baǧlanmalıdır. 

Bu çalışma kapasitelerinin yanı sıra fiziksel özelliklerini de kapsar. Ayırt edici 

özellikleri tanımlayan bir ırk standardı yazıldıǧında deǧerlendirme artık öznel 

olmaktan çıkıp nesnelleşir. 

• Akbaş’ın resmi standardı yayınlanmak üzere. Ayrıntılar orada açıklanacaǧından ırkı 

benzerelerinden temelde ayıran iki özelliǧi olan kafa tipi ve sırt çizgisiyle ilgili dikkat 

edilmesi gereken noktaları olabilidiǧince aşaǧıda örneklemeye çalıştık. 

Unutlmamalıdır ki standartlar ideal köpeǧi tanımlar ve mükemmel köpek yoktur. 

 

 

 

SIRT CIZGISI: 

Akbaş’ın sırt çizgisini yaptıǧı iş belirler. Tıpkı Kangal Köpeǧinde olduǧu gibi sırt 

çizgisi saǧrıya doǧru hafifçe yükselmelidir. Bunun nedeni köpeǧin aǧırlık noktasının 

merkezde deǧil de köpeǧin bedeninin daha ön kısmına kaymasından kaynaklanır. 

Böylece arka bacaklar bedeni ileri itecek daha fazla güç bulacaktır. 

Sırt yere parallel olmaması gerektiǧi gibi ortası bir at gibi çökük olmamalıdır. 

 

 



 

 

 

 

 

YUKARIDAN BAKILDIĞINDA KAFA: 

• Kafa tası eni boyuna neredeyse eşit yani neredeyse kare. 

• Burun kısmı, kafatası uzunluğundan hafifçe kısa ve ince değil "küt" bir burun ile 

sonlanıyor.  

• Göz altları dolu. Bu önemli. Böylece çenelerin incelerek zayıflamasını engeller.  

• Gözler badem şeklinde ve idealde hafif çekik. Bu özellik geniş alanları 

görebilmelerine imkan tanır.  

• Kaşlar cok belirgin değil.  

• Gözler mümkün olduğunca koyu renkli ve kenarları idealde siyah; ama koyu 

kahverengi de kabul edilebilir. Pembe hata. 



 

 

 

 

 

 

 



PROFİLDEN BAKILDIĞINDA: 

 

• Kafatası çizgisi ve burun çizgisi hafif dışbükey. 

• Alın çıkıntısı (gözlerin iki arası) belli belirsiz.  

• Gözlerin arası dolu. Burada çökme olmamalı. 

• Dudaklar sıkı. Sarkık dudak hata. Burun ve ağız kenarları idealde siyah; ama koyu 

kahve de kabul ediliyor. Pembe hata. 

• Boyun sarkıntısı erkeklerde hafif olabilir. 

 

 

 

 

 



 

 


