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KISIRLAŞTIRMA HAKİKATLERİ 

Kısırlaştırma 

 

Günümüzde geçmişe oranla daha fazla insan kedilerini kısırlaştırmaktadır. Peki neden? Çünkü 

kedilerle yaşayan insanlar kedilerini kısırlaştırmanın çokça faydasını keşfetmektedir. Bu makale bu 

faydaları özetlemekte ve kısırlaştırma hakkında yaygın olarak sorulan soruları cevaplamaktadır. Diğer 

sorularınız için veterinerinize danışmanız gerekmektedir. 

Ev hayvanlarının nüfus artış fazlalığı problemini duydum. Tam olarak problem nedir? 

Basitçe anlatmak gerekirse, ev hayvanlarına/petlere yuva olacak ev sayısından daha fazla ev hayvanı 

doğmaktadır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 10 milyondan fazla kedi ve köpek 

kimse onları istemediği için barınaklarda ötenaziyle öldürülmektedir. Bu kedi ve köpeklerin çoğu 

genç, çekici, sağlıklı, arkadaş canlısı ve oyuncudur. Bazılarıysa safkandır. Ev hayvanlarının nüfus 

fazlalığı sorunu olduğundan dolayı petlerin üremesini engellemek için tedbir alınmalıdır. Çözümlerden 

biri de kedi veya köpeğinizi kısırlaştırmaktır. 

Kısırlaştırma nedir? 

Kısırlaştırma hayvanın çoğalma kabiliyetini ortadan kaldırmaktır. Dişi kedilerde kısırlaştırma rahim ve 

yumurtalıkların cerrahi yöntemle alınmasını içerir. Erkek kedilerde kısırlaştırma testislerin cerrahi 

yöntemle alınmasını içermektedir. İki operasyonda genel anestezi altında yapılan güvenli, rutin ve 

nispeten acısızdır. Tipik olarak kısırlaştırılan dişi ve ya erkek ameliyatının ilk gününde ayağa 

kalkmaktadır. 

Kısırlaştırmanın Faydaları Nelerdir? 

Kısırlaştırılan kediler cinsel içgüdüyle daha az dengesizleşir. Aile üyelerine karşı daha duyarlı olurlar. 

Kısır kediler eş aramak için sokaklarda gezmeye ve kaybolup yaralanmaya daha az meyillidirler(Erkek 

kedi kızgınlıkta olan bir dişinin kokusunu çok uzak mesafelerden alabilir). 

Kısırlaştırma Pahalı Değil mi? 

Çoğu veteriner kısırlaştırma ücretlerini makul tutmaktadır fakat ücretler değişebilmektedir. Size, 

kısırlaştırma ücretlerini soruşturmak için farklı klinikleri aramanızı tavsiye ederiz. Şunu unutmayın ki 

tek seferlik kısırlaştırma ücreti sokakta gezerken veya kavga ederken yaralanan hayvanın veteriner 

tedavisine kıyasla çok cüzidir. Ek olarak anne kedinin sezaryenla doğum ihtimalini de içeren düzgün 

sağlık giderleri, beslenmenin yanında yavruların anti-parazit uygulamaları ve aşıları fahiş veteriner 

faturalarına neden olabilir. 

Kısır kediler diğer kedilerle kavga etmeye daha az meyilli olmaları sebebiyle kendilerini acı çekmekten 

ve sahiplerini yüksek veteriner faturalarından korumuş olurlar. 

Kısırlaştırma operasyonu ne kadar sürer? 

Çoğu veteriner kliniği ve pet hastaneleri kedinizi sabah saatlerinde kabul edecek ve ameliyat sonrası 

kedi aynı gün veya bir sonraki gün alınabilecektir. 
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Kısırlaştırma kedimin kişiliğini değiştirir mi? 

Kedi sahiplerinin çoğu kedilerin kişiliğinde bir değişim görmemektedir. Fark edilen bir değişiklik olursa 

o da: Kedinin daha az gezmesi, hayvanlarla daha az kavga etmesi, daha az huzursuzluk ve saldırgan 

davranış sergilemesidir. Kısırlaştırma karşılığında kediler daha sevecen hale gelmektedir. 

Kedim bahçemi asla terk etmez. Niye onu kısırlaştırayım ki? 

Kısırlaştırmanın sağlık açısından faydalarını okuyorsunuz. İlk kızgınlığından önce kısırlaştırılan dişi 

kedilerin kısırlaştırılmayanlara göre meme kanseri görülme ihtimali 200 kat daha azdır. Aynı zamanda 

sıkça karşılaşılan vakalardan biri de kızgınlıktaki bir kedinin sizin arka bahçenize girecek yolu 

bulmasıdır. Unutmayın kısır kediler daha sakin, bakımı daha kolay ve size karşı daha özenlidir.  

Yaygın inanışın aksine kısırlaştırma kedinizi daha şişman ya da tembel yapmaz. Bilakis kısırlaştırma 

sonrası kedinizin metabolizması değişir ve kedi daha az gıdaya ihtiyaç duyar. 

Kısır kedileri lisanslandırmak her zaman daha ucuzdur da! 

Dişi kedisi olanlara kısırlaştırma yapmak için daha fazla sebep: 

Kısır dişilerin pyometra (rahim duvarlarının kalınlaşmasına bağlı olarak iltihaplanma) ve rahim 

kanserine yakalanma ihtimali daha düşüktür. 

Kızgınlıkta olan dişiler püskürtür ve halı, eşya gibi uygunsuz yerlere çiş/kaka yapar. Ek olarak 

gürültücü, kavgacı ve can sıkıcı erkek kedileri çekerler. Kısırlaştırma bu problemleri yok eder. 

Hamile dişiler hem hamilelikte hem de yavrular doğduğunda çok daha fazla yer. Hamile kediler için 

sağlık hizmetleri pahalıdır. 

Yavruları büyütmek masraflıdır ve beslemek, anti-parazit uygulamaları, aşıları, onlara yeni yuva 

bulmak vakit alır. 

Erkek kedisi olanlara kısırlaştırma yapmak için daha fazla sebep: 

Kısır erkek kediler üreme ve prostat bezi enfeksiyonu ve bozukluğundan acı çekmeye veya cinsel-idrar 

yolu sorunları yaşamaya daha az meyillidirler. Bahsi geçen durumlar 5 yaş üstü erkek kedilerde en 

yaygın sorun olan böbrek hastalıklarına neden olabilir. 

Kısırlaştırılmayan erkek kediler tipik olarak bölgesini işaretlemek için evin içine ve dışına idrar 

püskürtür. Erken yaşta kısırlaştırma normal olarak bu sorunları ortadan kaldırır. 

Kısırlaştırma Efsaneleri! 

Batınımdaki(tek doğumdaki yavrular) her bir yavruya iyi bir yuva bulabilirim. 

Maalesef hayvan barınaklarındaki hayvanların çoğu, onlara yuva bulamayan sahipleri tarafından 

oraya götürülüyor. 

Çocuklarım doğum mucizesine şahit olmalı. 

Televizyonlar ve kütüphaneler çocuklara hayvanların çoğalmasını öğretmek için ziyadesiyle öğretici 

kaynaklardır. Bununla beraber “doğum mucizesi” milyonlarca kedi için pet nüfusunun aşırı artışından 

dolayı ötenaziyle öldürülmeyle neredeyse eşdeğerdir. 
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Safkan kedimi üreterek para kazanabilirim. 

Safkan kedilerin profesyonelce üretilmesi arzu edilen ırk özelliklerini yıllarca çalışmayı içeren bir 

bilimdir. Yeni başlayanlar için anne ve yavrular düzgün şekilde bakılıp beslendikten, antiparazit 

uygulamaları ve aşıları ve tanıtımı yapıldıktan sonra çok az para kalmaktadır. 

Kedim kısırlaştırma için çok yaşlı! 

Kediler her gün güvenli bir şekilde kısırlaştırılmaktadır. Kedinizin sağlık problemi olmadığı sürece 

kısırlaştırma güvenli ve rutindir. Veterineriniz veya düşük maliyetli kliniğiniz herhangi bir sağlık 

problemi var mı diye tespit etmek için kısırlaştırma öncesinde kedinizi muayene edecektir. 

 

Kaynak: The International Cat Association(TICA- www.tica.org) /Uluslararası Kedi Birliği 

Çeviren: Feyza Nur ÇELİK- Felinoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ( www.felinolojidernegi.org) 

 

Not: Kaynak belirtmeden kopyalama yapmak hırsızlık ve emeğe saygısızlıktır; paylaşım 

yaptığınızda lütfen kaynak belirtiniz! 
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