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KEDİ VE KÖPEKLERDE ÜREME 

Köpekler monoöstrik hayvanlardır. Genellikle 
yılda 1 veya 2 defa östrüs yani kızgınlık 

gösterirler. Kediler ise mevsime bağlı poliöstrik 
hayvanlardır. Ülkemiz gibi kuzey yarım kürede 

bulunan ülkelerde şubat ayından eylül ayına 
kadar kızgınlık gösterirler. 



 Kedi ve köpekler  her yıl gebe kalabilmeleri ve  tek doğumda 
çok sayıda yavru yapmaları nedeniyle popülasyonları uygun 
şartlarda hızla katlanarak artabilen hayvanlardır. İnsanlarla 
kıyaslandığında kediler 45 köpekler ise yaklaşık 15 kat daha fazla 
üreme yeteneğine sahiptirler. 



 Doğada hiyerarşi  açlık rekabet gibi nedenlerle doğan bir çok 
yavrunun ölmesi nedeniyle  neslin devamı için avantaj olan bu 
durum, evcil kedi ve köpekleri için kent yaşamında hayvan 
refahı açısından olumsuzluklar teşkil etmektedir. 



 Sahipsiz hayvan popülasyonundaki kontrolsüz artışlar  aynı 
zamanda, zoonoz yani hayvanlardan insanlara bulaşan 
hastalıklar yönünden ciddi tehlike oluşturmaktadır. Ülkemizde 
kedi ve köpekler aracılığı ile insanlara bulaşan çok sayıda viral 
bakteriyel ve paraziter hastalılar nedeniyle halk sağlığı tehdit 
altındadır. 



 Her yıl çok sayıda vatandaşımız kendileri bir hayvan sahibi 
olmadıkları halde sokak hayvanları nedeniyle bu hastalıklara 
yakalanmakta ciddi boyutlarda maddi manevi güçlükler 
yaşamaktadırlar. Malesef bir çok insanımızda bahsedilen 
nedenlerle yaşamını kaybetmektedir. 

 



 Bildirilen üreme ve yaşam özellikleri ve halk sağlığını tehdit 
etmeleri nedeniyle kentlerde ve yerleşim yerlerinde yaşayan 
evcil köpek ve kedilerin üremelerinin kontrol altına alınması tüm 
dünyada kabul görmüş bir uygulamadır. Üremenin kontrol 
altına alınmasında geçici olarak ilaç uygulamaları yapılabilmekle 
birlikte gerek hayvan sağlığı ve refahı gerekse iş gücü ve 
maliyetler göz önünde bulundurulduğunda en etkili yöntem 
cerrahi kısırlaştırmadır. 



 Kısırlaştırma operasyonları bahsedilen hayvanların doğal olarak 
ulaşabilecekleri yerleşim yerleri  veya insan eliyle transport 
edilebildiği yerleşim yerlerinin  tamamında eş zamanlı ve makul 
olan en kısa süre içerisinde  uygulandığında başarılı sonuçlar 
elde edilebilmektedir. 



 İlimizde merkez ilçe belediyesi tarafından veteriner fakültesi 
işbirliği ile yürütülen bir kısırlaştırma programı uygulanmaktadır. 
Ancak bu uygulama uzun yıllardır çevre köy ve ilçelerdeki köpek 
popülasyonlarının merkeze doğal veya insan eliyle transportu 
nedeniyle istenilen başarı düzeyine ulaşamamıştır. 

 



 Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası olarak izah edilen 
sorunların hukuki ve etik değerler çerçevesinde çözüme 
ulaştırılması için kendimizi vazifeli olarak görmekteyiz. 

 Hayata geçirmek istediğimiz bu proje maddi bir kazanç elde 
etmekten öte Ülkemize, insanlığa ve doğaya bir hizmet ve 
manevi bir haz vesilesidir. 

 



 1) Gün geçtikçe  artan sahipsiz hayvanların beslenme, barınma, trafik 
kazaları gibi nedenlerle  kötü yaşam koşullarına maruz kalmasının acı 
çekmesinin  engellenmesi 

 2) Zoonoz ( hayvandan insana bulaşan) hastalılar ile saldırı nedenli 
yaralanma ve ölüm risklerinden  halkımızı korumak 

 3) İl merkezli bir organizasyonla veteriner sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi sayesinde kayıt altına alma, izlenebilirlik ve başarı oranının  
maksimum düzeye ulaştırılması 

 4) Kısa sürede kontrol altına alınan ve tek merkezden takip edilen 
sağlıklı sahipsiz hayvan popülasyonu sayesinde insan ve hayvan sağlığı 
için yapılan harcamalar dahil olmak üzere kamu harcamalarında 
tasarruf sağlanması 

AMAÇ 



 İl merkezinde kamu tarafından  barınak ve klinik olarak tahsis 
edilecek bir merkezde Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri 
Odası üyesi veteriner hekimler tarafından operatif girişimler ve 
medikal sağaltımlar gerçekleştirilecektir. Postoperatif  7 gün 
süreyle  geçici barınakta tedavileri yapılarak 5199 sayılı kanun 
uyarınca ilgililere teslim edilecektir. 

 

YÖNTEM 



 Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odasının  yürüteceği 
çalışmalarda ihtiyaç ve hasta sayısına göre çok sayıda hekim 
görevlendirmesi yapılabilecektir 

  Bu sayede kısa zamanda sahipsiz  hayvanlar  kısırlaştırılarak ve 
aşılanarak üremenin ve hastalıkların kontrol altına alınmasıyla 
projenin başarıya ulaşma süresi kısalacak ve başarı oranı 
artacaktır 

AVANTAJLAR 



 Yasal düzenleme eksiklikleri nedeniyle bir şekilde 
ruhsatlandırılan ancak  uygulamada hayvan refahı ve vicdani 
yönden bir çok sorunlara yol açan yasal olarak da uygun izinlerle 
çalışmayan mobil kısırlaştırma ünitelerine ihtiyaç kalmayacaktır.  

 Postoperatif bakımlar veteriner hekim gözetiminde bilimsel ve 
etik gereklilikler yerine getirilerek yapılacaktır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 İlçe veya kasaba merkezli lokal yürütülecek çalışmalardaki iş gücü 
azaltılacak, koordinasyon eksiklikleri  yaşanmayacak ve her bir barınak 
için kurulacak klinik/ operasyon salonu ve tıbbi/ medikal donanım 
masraflarından tasarruf sağlanacaktır. 

  İl genelinde homojen olarak yürütülebilecek bir kısırlaştırma ve 
aşılama operasyonu ile halk sağlığı geliştirilecek, zoonoz sağlık 
problemlerinde azalma ve sağlık harcamalarında tasarruf 
sağlanacaktır. 

 



 Sahipsiz hayvan popülasyonundaki stabilite sayesinde 
kamuoyunda sokakta yaşayan hayvanlar hakkındaki şikayetler 
azalacak antipatik yaklaşımlar minimuma inecektir. 

 

  
Sokaklarda insandan çok köpek var! 
Bu köpekleri toplayın yada Allah 

günah yazmasın bir şey yapın!  
 



 Aynı zamanda veteriner fakültesi öğrencilerinin asistanlığı ile 
sürekli bir uygulama imkanı sağlanacak hekimlik eğitimi 
desteklenecektir 

 Yine yüksek lisans ve doktora yapan hekimlerimizin 
görevlendirilmesi sayesinde onlara maddi bir kaynak sağlanarak 
bilimsel  akademik ilerleme desteklenecektir 
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