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A. ÇALIŞTAY ÖZETİ 

Türkiye’de kaz konusundaki birikimlerin değerlendirilmesi, güncel sorunların 

saptanması ve çözüm önerilerinin ortak akılla ortaya konularak geleceğe yönelik 

projeksiyonların oluşturulması, Türkiye kaz yetiştiriciliğinin gelişmesi bakımından 

önem taşımaktadır. Bu amaçla üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızda bu 

konuda çalışan uzman kişilerinin bir araya getirilerek mevcut uygulama ve araştırma alt 

yapılarının ortaya konulması, yeni işbirliklere zemin oluşturulması, yapılacak olan 

araştırmaların kalitesini artıracağı gibi, ülkemiz ihtiyaçlarına göre planlanmasını ve 

kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Kaz yetiştiriciliği konusunda 

daha fazla araştırma yapılması bu üretimi sektör olma yolunda olumlu katkılar 

sağlayacaktır. Henüz geleneksel bir üretim ile devam eden kaz yetiştiriciliği bilgi 

kirliliği ve alt yapı eksiklikleri nedeniyle istenilen düzeye gelememektedir. Rekabet 

gücü ve katma değeri yüksek bir yetiştiriciliği yaygınlaştırmak ve sektör haline 

getirebilmek adına bu çalıştay önem arz etmektedir.  

Bu çalıştayda ele alınan konularda bilimsel deneyimlerle uzmanların önemli 

katkıları olmakla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan ve yapmak isteyen 

müteşebbislerimizin de çok önemli katkıları olmuştur.  

Çalıştaya yaklaşık 600 kişi katılmış olup, EK 3’de belirtilen program 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya katılanlar kayıt altına alınmış ve çalıştay katılım belgesi 

verilmiştir.  

Kaz günü etkinliği kapsamında öğle yemeğinde geleneksel Yozgat yemeği olarak 

kaz ve pilav dağıtılmıştır. Gala yemeğinde ise ara-aşı (arabaşı) çorbası, kaz eti, pilav ve 

turşu ikram edilmiştir.  

Konu anlatımları sonrasında üretici temsilcileri sözlü sunum gerçekleştirmiştir. 

Aktif bir katılım için sözlü olarak sorular alınmış ve sorular sunum yapan öğretim 

üyeleri, Bakanlık yetkilileri veya ilgili uzmanlarca cevaplanmıştır. Aynı zamanda 

sorular ve cevaplar yazılı olarak kayıt altına alınarak sonuç raporu oluşturulmuştur.  

Çalıştayın ikinci gününde kayıt altına alınan bilgiler ile toplantı katılımcıları söz 

alarak kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerileri hakkında fikirlerini beyan 

etmişlerdir. Çalıştay sekretaryası tarafından rapor haline getirilen ve bilim kurulunca 

hazırlanan bu bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlar ile üreticilerimize yol haritası olma 

amacıyla kamuoyuna duyurulmak üzere hazırlanmıştır.  
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Çalıştayın hedefi kaz yetiştiriciliğini sürdürülebilir bir üretim modeli haline 

getirmek kadar katma değeri ve rekabet gücü yüksek marka ürün haline getirmektir. 

Türkiye’de kazlarla ilgili kapsamlı ilk çalıştayın gerçekleştirilmesiyle kaz 

yetiştiriciliğinin varlığı ve konumu ortaya koyularak, gelecekteki yatırımlar için bütün 

dinamiklerin harekete geçirilmesi hedeflenmiştir.   

Çalıştaya davetli konuşmacı olarak katılan ve bizleri onurlandıran hocalarımız ile 

Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Değerli katılımları ile çalıştaya güç katan, 

çalıştayın anlamlı olmasını sağlayan üretici ve müteşebbislerimizin isimlerini 

yazamasak da katılım ve destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Üretici temsilcisi 

olarak söz alan ve konuşmalarıyla üretimi özetleyen Sadık Yüceloğlu ve Uğur Yercel 

Bey’e teşekkür ederiz.  

Çalıştay boyunca bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan Bozok Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkürü bir borç biliriz.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ve Müdür Yardımcısı 

Özgür Memiş’e destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Düzenleme kurulunda 

bulunan kurum ve kuruluşlara,  diğer kurum ve kuruluş temsilcilerine, Yozgat kaz 

yetiştiricileri derneği yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyoruz. 

Çalıştay Davetli Konuşmacıları; 

 Prof. Dr. Musa Sarıca,  

 Prof. Dr. Mesut Türkoğlu,  

 Prof. Dr. Mustafa Saatci,  

 Prof. Dr. Ömer Camcı,  

 Prof. Dr. Turgut Kırmızıbayrak,  

 Prof. Dr. Cavit Arslan,  

 Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu,  

 Doç. Dr. Umut Sami Yamak,  

 Dr. Öğr. Ü. Mehmet Akif Boz, 

 Dr. Öğr. Ü. Mustafa Duman,   

 Ziraat Mühendisi Cezmi Özdemir,  

 Ziraat Mühendisi Oktay Kankılıç, 

 Üretici Sadık Yüceloğlu, 

 Üretici Uğur Yercel.  
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B. ANA RAPOR 

Ana raporun oluşturulmasında bilimsel ekip olarak Prof. Dr. Musa Sarıca, Prof. Dr. 

Mesut Türkoğlu, Prof. Dr. Mustafa Saatci, Prof. Dr. Ömer Camcı, Prof. Dr. Turgut 

Kırmızıbayrak, Prof. Dr. Cavit Arslan, Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Doç. Dr. Umut Sami 

Yamak, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Duman,  Ziraat Mühendisi Cezmi Özdemir, Ziraat 

Mühendisi Oktay Kankılıç davetli konuşmacı,  üretici temsilcileri olarak Sadık 

Yüceloğlu ve Uğur Yercel sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir. Bildiriler, sözlü sunumlar 

ve üreticilerin katılımları kayıt altına alınarak bu rapor oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 

raporda sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmiş ve özetlenmiştir. İlgili birimlere atıf 

yapılmıştır. Bu atıflar ile hangi kurum, kuruluş ve ilgili birimin katkı sağlayacağı 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Damızlık Materyal  

 Damızlık kaz temini ve üretimi konusunda yaşanan problemler,  

 Üretimi yapılan kazların hepsinin damızlık özellikte kullanılmaya çalışılması, 

 Yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve çoğu kullanma hayvanı (hibrit) 

özelliğinde olan kazların damızlık materyal olarak kullanılması, 

 Eldeki mevcut kazların bilinçsizce melezlenmesi,  

Kümes, Kuluçkahane, Kesimhane  

 Modern kuluçkahane yapımı ve yönetmeliğinde karşılaşılan problemler,  

 Kötü koşullarda kuluçka işlemi gerçekleştirilmesi,  

 Farklı kanatlı türlerine ait yumurtalarının aynı dönemde ve aynı makinada 

kuluçka edilmesi,  

 Modern ve uygun kesimhanelerin olmayışı nedeniyle biyogüvenlik önlemleri 

alınmadan yapılan kesimler,  

 Uygun olmayan ortamlarda kesim ve karkas paketleme işleminin yapılması,  

 Uygun olmayan koşullarda kazların kurutulması, 

 Kümes, kuluçkahane, kesimhane ve pazarlamada biyogüvenlik kurallarının 

uygulanamaması,  
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Mevzuat 

 Üretimin ve işletmelerin kayıt altına alınması noktasında karşılaşılan yasal 

prosedürlerin zorluğu, bu alanda ticari tavukçuluk işletmeleri ile aynı 

yönetmeliklerin uygulanması, 

 Kamu yetkililerinin büyük oranda kaz üretiminin ekonomik durumunu yetersiz 

bularak üretici sorunları karşısında ilgisiz kalması,  

 Üreticilerin büyük çoğunluğunun işletme kaydının olmaması,  

 Hastalıkların uzmanlarca yönetilememesi sonucu üreticilerin çaresiz kalması ve 

kendi yöntemleriyle süreci yönetmesi, bunun sonucunda ileride nasıl sonuçlar 

ortaya çıkacağı bilinemeyen yöntemlerin üretimin içinde yer alması,  

 Hastalıkların hızlı bir şekilde yayılması ve önlem alınamaması,  

 Kaçak yollarla getirilen kazların genetik materyal karışıklığı yanında, ülkemizde 

olmayan bazı hastalıkları ortaya çıkarması,   

 Uygun olmayan yöntem ve yollarla kazların pazarlanması,  

Üreticiler  

 Yetiştiricilik konusunda bilgisi olmayan üreticilerin sadece kaz palazı satışı için 

üretime yönlendirilmesi,  

 Yurt dışından kaçak yollarla kaz ve kaz yumurtası temin edilmesi,  

 Yetiştirme, besleme ve hastalıklar konusunda bilgi eksikliği,  

 Yetiştiricilik konusundaki bilgi kirliliği,  

 

Bu sorunlara çözüm olması amacıyla değerli katılımcılar, bilim adamları ve bilim 

kurulunca aşağıda belirtilen öneriler sunulmuştur. 

 TAGEM ve bünyesinde kaz başta olmak üzere diğer kanatlılar ile (hindi, ördek, 

bıldırcın, beç tavuğu) ilgili enstitülerin görevlendirilmesi veya görev verilmesi 

gerekmektedir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM).  

 Kaz yetiştiriciliğinde damızlık üretim merkezi olarak hali hazırdaki altyapısı, 

konumu, yürütülen ve yürütülecek ıslah projeleri, çalışmaları ve teknik ekibi 

dikkate alınarak Yozgat ve Kars ilinin değerlendirilmesi önerilmektedir.   Islah 

çalışmaları sonunda elde edilecek materyal ülkemizin her üretim yapan iline 

dağıtılacaktır. Diğer illerimizin de gerekli altyapıyı oluşturması veya 
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düzenlenmesiyle bu illerimizin de değerlendirilmesi ve desteklenmesi 

gerekmektedir.  (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM). 

 Kaz yetiştiriciliğinin kendine özgü bir takım hasletleri vardır. Kaz sadece gıda 

maddeleri üretimi amacıyla yetiştirilmez. Kaz yetiştiriciliği köklü bir kültürün 

üretime yansımasıdır. Yıllar boyunca Türkiye’de “kaz” adı geçmezken, işte 

bahsedilen bu kültür sayesinde Kars ve yöresinde kaz yetiştiriciliği varlığını 

sürdürmüştür. O yüzdendir ki, kaz denince Kars, Kars denince kaz kolayca akla 

gelir. Bu açıdan bakıldığında Kars ilinde yıllardan beri oluşmuş bu sistemin 

sonuna kadar kullanılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Kars iline gerek üretim gerekse hastalıklarla ilgili görev yüklenmeli ve bu 

amaçla kurulacak birimlere destek verilmelidir. Kars’ın yıllar boyunca edindiği 

özelliğinden dolayı, damızlık-kuluçka ve üretim merkezi olarak 

değerlendirilebilir. Damızlık merkezleri Doğu’da Kars, Orta Anadolu’da 

Yozgat, Trakya’da Tekirdağ şeklinde önerilebilir.  

 Bununla birlikte kaz yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapıldığı Kars, Ardahan, 

Muş yöresine yakın olan ve rakımı 1000 metreden düşük olması, yoğun 

üretimden uzak olması gibi avantajları nedeniyle yakın illerden Iğdır’ın diğer 

damızlık kaz yetiştiriciliği bölgesi olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu 

yöreden diğer yoğun üretim merkezlerine dağıtım yapılabilir. Damızlık ve 

üretim bölgeleri bu sayede birbirinden ayrılmış olur. Ayrıca kaz damızlık 

üretimi, yoğun olarak kanatlı yetiştiriciliği yapılan yörelerden uzak olmalıdır. 

Buradaki hedef tüketimin ve üretimin yoğun olduğu Kars, Ardahan ve Muş 

illerini tehlikelere karşı koruyarak gelecekteki muhtemel sıkıntıları ortadan 

kaldırmak içindir. Çünkü bu illerimiz ülkemiz kaz varlığının yaklaşık %50’sini 

oluşturmaktadır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM).  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kars, Ardahan ve Muş illerine yapılan 

%65-70 hibe programını genişletmelidir. Bu illerimize yapılan desteklerin 

artırılması yanında, hayvan varlığı bakımından ilk 15 sırada olan iller arasından 

üretimi yapabilecek ve halihazırdaki diğer üretim kollarını etkilemeyecek iller 

seçilerek desteklenmelidir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra 

Birimleri, TAGEM, Ajanslar).   
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 Kaz yetiştiriciliği alanında üretici birliği kurulmalıdır. Diğer alternatif kanatlı 

türleri konusunda da bu yapılabilir. Birlik kurma konusunda devletimizin diğer 

desteklerinden faydalanılmalıdır.  

 Kaz yetiştiriciliğine destek mekanizması oluşturulmalıdır. Ve bu destekler birlik 

üzerinden yapılmalıdır. Bu sayede kontrol edilebilir bir üretimin de önü açılmış 

olur. Ayrıca birlik vasıtasıyla doğru bilgiye ulaşma imkanı da sağlanmış olur.  

 Birlikler bünyesinde damızlık kümes, kuluçkahane ve kesimhane kurulmalıdır 

veya bölgesel çapta mevsimsel üretime uygun alanlar oluşturulmalıdır. 

Kuluçkahane ve kesimhane için bölgesel ve geleneksel üretime uygun 

yönetmelikler olmalıdır. Mevcut kuluçkahane ve kesimhane yönetmelikleri 

alternatif kanatlı türleri için yeniden yapılandırılmalı veya yeni yönetmelikler 

oluşturulmalıdır. Bu yönetmeliklerde biyo-güvenlik kurallarına yer verilmeli 

ancak sorumlu çalıştırma, dönemsel çalışma ve kullanılan ekipmanlar için 

standartlar daha düşük olmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Taşra Birimleri).  

 Alternatif tür olarak kazların halk elinde veya küçük ticari işletmelerde denetim 

altına alınması gereklidir ve buna göre yönetmelikler uygulanmalıdır (Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Birimleri).  

 Mevcut hayvanların kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Kayıt sistemi ile kayıt 

dışı üretim ile kaçak üretim ve pazarlamalar engellenebilir, devlete katma değer 

sağlanabilir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Birimleri). 

 Kaz yetiştiriciliği diğer kanatlı üretimini tehlikeye atmayacak şekilde 

desteklenmeli, buna göre yol haritası çizilmelidir. Ticari tavukçuluk 

işletmelerinin yaygın olduğu bölge ve işletmeler etrafında kaz ve diğer kanatlı 

hayvanlar üretimi yapılmamalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Taşra Birimleri).  

 Özellikle kaz başta olmak üzere alternatif kanatlı türleri için kesimhane 

kurulması ile ilgili ön çalışmalar yapılmalı, yeni modeller tartışmaya açılmalıdır. 

Avrupa birliğinde uygulanan modeller irdelenerek, yerel üretim, yöresel ürün 

gibi bize uygun olan modeller uygulamaya koyulabilir (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Taşra Birimleri). Bu ve diğer konularda Avrupa birliği 

alt mevzuatları incelenebilir.  
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 Kesimhane ve kuluçkahanelerde mevsimlik çalışacak Veteriner Hekim veya 

Ziraat Mühendisleri için düzenlemeler yapılmalıdır. Özel sektörün sorumluluk 

almasına imkan tanınmalıdır.  

 Seyyar veya mobil kesimhane konusu irdelenebilir.  

 Bölgesel bazda ülkemizde yetiştirilen kaz ırk ve varyetelerinin bilimsel olarak 

çalışılması ve tanımlanması gerekmektedir. Özellikle yurt dışından çok kolay 

temin edilerek farklı yollarla ülkeye sokulan çeşitli ırk ve tiplerden dolayı, yerli 

kaz diye tanımladığımız gen kaynaklarını kaybetme riski ile karşı karşıyayız. 

Buna önlem olarak, bölgesel boyutta yerli kazların korunması ile ilgili tedbirler 

alınmalıdır. Tip ve ırk tescili de bunlardan biridir. Yöreyle özdeşleşmiş kazların 

tiplendirme çalışmalarına başlanarak, Kars kazı, Yozgat kazı, vb. tip ve ırkların 

oluşturulmasına başlanmalıdır. (Üniversiteler, araştırma merkezleri) 

 Araştırma ve uygulama merkezlerinde damızlık kümes, kuluçkahane, kesimhane 

yönetmelikleri araştırma ve uygulama yapmaya uygun ve diğer 

yönetmeliklerden farklı olmalıdır. Araştırma ve uygulama yapan merkez ve 

enstitülere ayrıcalık tanınmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Üreticiler).  

 Kaz tüketiminin artırılması ve tanıtılması için programlar ve projeler 

yapılmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üreticiler). 

 Tüketim faaliyetleri için marka çalışmaları yapılmalıdır. Festivaller yapılabilir 

(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üreticiler).  

 İç tüketimi mevcut şartlarla sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır (Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üreticiler).  

 Yapılan çalıştayların daha çok bilimsel ekip, bakanlık yetkilileriyle ve üretici 

katılımlarıyla her yıl tekrarlanması sağlanmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Üreticiler, Birlikler)  

 Hayvan genetik kaynaklarının (kaz) korunması noktasında çalışmalar 

yürütülmelidir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, 

TÜBİTAK). 

 Yürüyen ve yürütülecek damızlık kaz ıslah projeleri sonunda elde edilecek 

materyal üniversiteler dışında sürdürülebilir bir materyal olarak kalabilmesi için 

TAGEM öncü olmalıdır. 
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bilimsel bir ekip ile koordine 

edilen kaz yetiştiriciliği üzerine konu bazlı araştırma merkezi kurmalıdır.  Bu 

araştırma merkezi diğer alternatif kanatlı türleri içinde yapılmalıdır.  

 Üniversiteler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleri ortak 

protokol veya sözleşme ile ıslah projeleri yürütmelidir.  

 Üreticiler devletimizin destek ve hibe projelerinden faydalandırılmalıdır ve proje 

desteği alabilecek hukuki yapıya kavuşturulmalıdır (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, üreticiler). 

 Üreticiler yerinde incelenerek yol haritası çıkarılabilir. Bölgesel projeler ile bu 

çalışmalar yapılabilir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, 

Ajanslar) 

 Geleneksel üretim yapısını bütünüyle bozmadan, biyo-güvenlik önlemleri 

alınmış üretime geçiş süreci gerçekleştirilmelidir (Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Üreticiler) 

 Çalıştayda üreticilerce ifade edilen Derzy hastalığı ile ilgili acil çalışmalar 

yapılarak yayılması önlenmelidir. Bu hastalığın kaçak yollarla mevzuatlara 

aykırı aşısının getirildiği ve uygulandığı belirtilmektedir. Acil önlem alınmadığı 

taktirde hastalığın yayılması kontrol altına alınamayacaktır (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri). 

 Hastalıklar ülkemizde yoğun bir şekilde kazlarda görülmeye başlamıştır. Yurt 

dışından kaçak yollarla getirilen birçok farklı ırk varyete ülkemizde 

bulunmaktadır. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili 

birimleri ivedi bir şekilde yol haritası ve müdahale yöntemleri oluşturmalıdır 

(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı).  

 Ülkemizde hali hazırda görülen ve görülmesi muhtemel hastalıklar için altyapısı 

hazır olan Erzurum ilinde veya üretimin yoğun olarak gerçekleştiği Kars ilinde 

hastalık, teşhis ve tedavi merkezi oluşturulmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı).   

 Üreticiler yetiştiricilik ve mevzuat konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık il 

Müdürlüklerinden yeterli bilgi ve destek görememektedir. Bu konuda personel 

eğitimleri gerçekleştirilmelidir. Çünkü kaz ve diğer alternatif türler genellikle 
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lisans düzeyinde müfredata girmemektedir (Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Üniversiteler).  

 Kaz yetiştiriciliği hakkında üretici düzeyinde Bakanlık önderliğinde kitap 

(yetiştirime, besleme, hastalıklar) yazılması ve bakanlıkça basılıp dağıtılması 

sağlanmalıdır. Bu alanda yazılan kitap ve broşürler gözden geçirilerek özellikle 

yetiştirme ile ilgili konularda üreticilere katkı sağlanmalıdır (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 

Üniversiteler).  

 Yetiştiricilik yapacak üreticilerin veya bakıcıların temel bilgi sağlayıcı kurslara 

katılması koşul haline getirilmeli ve desteklemelerden bu koşulu sağlamış 

işletmelerin öncelikli olarak yararlanması sağlanmalıdır (Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı).   

 Kaz yetiştiriciliğinde hayvan refahı uygulamalarına kesinlikle dikkat edilmelidir.  

Yağlı karaciğer üretiminin ilk aşamada yasaklanması, canlı hayvanlardan yolma 

ile tüy alınması da yasaklanmalıdır. Bu üretim kollarında yönetmelik 

hazırlanmalıdır (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı).   

 Yağlı kaz karaciğeri ve tüy kaz yetiştiriciliğinden elde edilen yüksek kar oranlı 

ürünlerdir. Bu nedenle üreticilerin hayvan refahı konusunda bilgilendirilmesi 

gerekmektedir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı).  

 

 

Çalıştayda davetli olarak tebliğ edilen bildirilerin tam metinleri EK 1’de 

verilmiştir.  
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EK:1  

 

AR-GE Destek Programı 

Oktay KANKILIÇ 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

NEDEN AR – GE ? 

Neden Tarım ve Gıdada Ar-Ge? 

Günümüzde: 

 Dünya Nüfusu hızla artıyor…. (2050’ de 9 milyar olması öngörülüyor) 

 Tarımsal üretim için gerekli doğal kaynaklar üzerindeki baskılar artmaktadır. 

 Bu durumlar gıda güvenliği risklerini ve kaygılarını arttırmaktadır. 

 Bu nedenle doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin gıda güvenliğini 

sağlamak zorundayız.  

Bunun için tek yol AR-GE & İnovasyon 

Ülkelerin Ar-Ge Harcamaları (Satınalma Gücü Paritesi) ve GSYH’ya Oranları (2014)  

 Ülke Milyar $ Oranı % Özel sektör % 

1 ABD 457.0 2.74 73 

2 Çin 344.7 2.05 77 

3 Japonya 159.2 3.58 78 

4 Almanya    99.7 2.84 67 

5 G. Kore 72.8 4.29 78 

6 Fransa 54.3 2.26 65 

7 İngiltere 41.6 1.70 64 

8 Rusya  38.2 1.19 60 

9 Tayvan 30.2 3.00 77 

10 İtalya 25.3 1.29 56 

11 Kanada 24.1 1.61 50 

12 Avusturalya 21.6 1.29 56* 

13 İspanya 17.7 1.22 53 

14 Hollanda 15.1 1.98 56 

15 Türkiye 14.0 1.06 50 

16 İsveç 13.1 3.16 67 

17 İsviçre 12.3 2.97 69* 

18 Avusturya 10.9 2.99 71 

19 Belçika 10.9 2.46 71 

20 Meksika 10.5 0.54 39* 
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21 İsrail 10.4 4.11 84 

22 Singapur 9,3 2.20 61 

23 Polonya 8.3 0.94 47 

24 Danimarka 7.2 3.03 64 

25 Finlandiya 6.5 3.17 68 

26 Çek Cumh. 5.8 2.00 56 

27 Arjantin 5,4 0.61 20* 

28 Norveç 5.4 1.71 54 

 AB 28 336.7 1.91 63 

 OECD 1.104.6 2.38 68 

OECD, Main Science and Technology Indicators 2014, 2010 yılı sabit fiyatlarıyla 

 

Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması 
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Türkiye’nin Gıda ve Tarımsal Ar-Ge Harcaması 

 

TAGEM GENEL YAPI 
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PERSONEL DURUMU 

 

 

 

TAGEM Araştırma Enstitüleri 
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GÖREVLERİMİZ 

AR-GE POLİTİKA 

Verim ve kaliteyi arttırmak 

 

Karar vericiler için bilimsel temele 

dayalı alternatif politika dokümanları 

oluşturmak 

Yeni çeşit, ırk ve teknoloji geliştirmek 

 

Mevcut politikaların etki analizlerini 

yapmak 

Genetik kaynakları korumak ve 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak 
 

Biyogüvenlik Kurulu sekreteryası, hayvan genetik kaynaklarının tescili ile flora ve fauna çalışmaları 

TAGEM tarafından yürütülmektedir. 

 

AR-GE DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı 

Bakanlığımızın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; 

 Bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi 

 Geliştirilen bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması, 

 Tarım sektöründeki kuruluşların Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi dir. 

Kimler Başvurabilir 

 

-  Üniversiteler hariç yürütücü olarak bir proje ile başvuruda bulunabilirler. 

-  Üniversiteler hariç iki devam eden projede yürütücü kurum olabilirler. 

- Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum/kuruluştan destek alınamaz veya 

başka bir kurum/kuruluş tarafından desteklenen bir projeye Bakanlıkça destek verilmez.  

Proje Yürütücüsü ve Ekibi 

 Proje yürütücüsü en az lisans mezunu olmalıdır 

 Aynı anda bir projede yürütücü ve iki projede yardımcı araştırmacı olarak görev 

alınabilir. 

 Bir danışman, aynı anda en fazla iki devam eden projede danışman olabilir.  

1-Üniversiteler 2-Özelsektör 3-STK
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 Kamu kuruluşlarında çalışan personel projelerde danışman olarak görev alamaz. 

 Genel Müdürlük personeli projelerde yer alamaz ve danışman olamaz. 

Bakanlık Tarafından Desteklenecek Kalemler 

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar 

 Sarf malzemeleri 

 Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar 

hariç) bakım onarım giderleri,  

 Yurtiçi seyahat 

 Anket, analiz ve danışmanlık (iki danışman için en fazla on biner TL),  

 Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri 

 Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ücretleridir. 

Bakanlık Tarafından Desteklenmeyecek Kalemler 

 Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon pazarlama ve reklam giderleri, 

 Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri ve her türlü basım giderleri, 

 Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler  

 İnşaat ve altyapı giderleri, 

 Proje de çalışacak personele ödenecek ücretler 

 Bina, arazi alımları ve kiralamaları 

 Havale, sigorta, banka vb. maliyetler 

 Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri 

Proje Öncelikli Konuların Belirlenmesi 

Öncelikli konulara ilişkin taslak her yıl Genel Müdürlükçe Bakanlığa bağlı birimler ile 

daire başkanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda oluşturulur. 

Proje Öncelikli Konuların:  

Toprak-Su Kaynakları  

1. Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve 

nano gübrelerin geliştirilmesi,  

2. Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemlerinin 

geliştirilmesi,  

Tarımsal Mekanizasyon 

1. Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli tarım makinalarının 

geliştirilmesi  
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Ar-Ge Destek Proje Önerileri 

Tarım Ekonomisi 

1. Tarımsal destekler, politikalar, programlar ve projelerin etki analizleri,  

2. Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu 

kayıpların ekonomik analizi, 

3. Ülkemizin ihracat potansiyelini tespit etmeye yönelik olarak hedef ve rakip 

pazarlardaki arz, talep, ve mevcut durumların belirlenmesi, 

Bitki Sağlığı 

1. Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi, 

2. Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni fumigantların geliştirilmesi,  

3. Bitki zararlıları ile mücadelede biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanımı, 

4. Yaş meyve ve sebzelerde zararlılarıyla mücadelede fumigasyon metotlarının 

geliştirilmesi, 

Tarla Bitkileri 

1. Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve 

yaygınlaştırılması,  

2. Bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi, Yağlı tohumlu ve yem 

bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması 

Bahçe Bitkileri  

1. Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar,  

2. Meyve ve bağda abiotik ve biotik stres koşullarına dayanıklı çeşit ve anaç 

geliştirilmesi, 

3. Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı,  

Gıda ve Yem 

1. Türk Gıda Kodeksi de izin verilen renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, 

antioksidanlar ın doğal kaynaklardan üretilmesi,  

2. Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişin tespit edilmesine yönelik yeni, hızlı-

ekonomik analiz metotlarının ve ürünlerinin geliştirilmesi,   

3. Yem katkı maddelerinin yerli kaynaklardan geliştirilmesi, 

Hayvan Sağlığı 

1. Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi, 
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2. Hayvan hastalıkları teşhis metotlarının geliştirilmesi ve etkinliklerinin 

artırılması,  

Hayvancılık ve Su Ürünleri 

1. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem 

ve teknoloji geliştirilmesi 

Proje Başvuru Tarihi ve Değerlendirme Süreci 

Proje Başvuru Tarihi: Her yıl Ocak ayının ilk haftası proje öncelikli konular 

www.tagem.gov.tr web sayfasından ilan edilir ve ilana çıkılır. Son başvuru tarihi 16 

MART 

Proje Değerlendirilmesi 

 1-Ön değerlendirme (şekil ve mevzuata uygunluk Sekretarya tarafından) 

 2-Uzman Değerlendirmesi (İçerik, materyal yöntem, yapılabilirlik, uygulamaya 

aktarılabilirlik, yenilikçilik açısından) 

 3-Değerlendirme Kurulu Değerlendirmesi (Kurul proje yürütücüsünün yapmış 

olduğu sunu sonucunda Ar-Ge niteliği, sektörel bazda önceliği ve yerindeliği açısından 

Proje Bütçesi ve Bakanlık Destek Miktarı 

 Bakanlık toplam proje bütçesinin en fazla % 70 Karşılar 

 Proje Bütçesinin kalan % 30 kısmı proje yürütücüsü tarafından Nakti ve Ayni 

 Bakanlık Proje destek üst limiti 3 milyon TL dir 

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Uygulama/Harcama Usul ve Esasları 

Sözleşme İmzalanması 

Desteklenmesine karar verilen projeler 

için; yürütücü kurum ile TAGEM Genel 

Müdürü arasında sözleşme imzalanır. 

Projelerin İzlenmesi 

Projelerin yerinde izlenmesi ilgili daire 

başkanlığı tarafından yılda en az bir kez 

teknik ve mali açıdan yerinde inceleme 

yapılır. 

Proje Desteklemelerinin Yapılacağı Banka 

Proje destek ödemeleri sadece Ziraat 

Bankası üzerinden yapılır 

Proje adı veya proje numarası belirtilir ve 

Yürütücü kurum adına hesap açılır. 



TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 22-23 ŞUBAT 2018 YOZGAT 

 

 
 

K O P  - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i -  O R A N  
O R A N  

Sayfa 33 

Proje Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı 

Harcamaları 

Mal ve Hizmetlerin alımları yürütücü 

kurumun tabi olduğu mevzuata göre 

yapılır (Üniversiteler Kamu İhale 

Kanununa ihale veya üç teklif) 

Proje Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı 

Harcamaları 

Proje yürütücüsü kurum proje ortağı 

kurumdan veya kendi kurumdan hizmet 

alımı kalemi veya diğer kalemlerden satın 

alım yapamaz (Kamu ve Devlet 

Üniversiteleri Hariç) 

Proje Destekleme Ödemesi 

Proje kapsamında mal ve hizmet alımları 

yürütücü kurum tarafından önce alımla 

yapılır sonra   faturalar incelenerek 

TAGEM tar. Ödeme yapılır. 

Faturalar 

Faturalar yürütücü kurum adına 

düzenlenmeli faturada proje adı veya 

numarası belirtilmeli. 

Faturada belirtilen KDV dahil tutar 

üzerinden TL olarak ödeme yapılır. 

Faturadaki kalemlerin tutarı projede 

belirtilen tutarı aşamaz. 

Destek Ödeme Zamanı 

Yılda iki kez ödeme yapılır 

5 Mayıs-25 Ekim tarihlerinde gönderilen 

Gelişme Raporları ve Faturaların 

incelemesinden sonra ödeme Y. 

Seyahat Harcamaları 

Yurt içi seyahatlerde Otobüs rayiç bedeli 

veya Uçak (ekonomi sınıfı) bileti 

üzerinden Özel veya kiralık araç ile 

yapılan seyahatlerde 0,50 TL/km yakıt 

bedeli Gündelik harcırah miktarı 45 TL 

Konaklama ise gündeliğin iki katı kadar 

Kongre, Sempozyum Ödemeleri 
Proje ile ilgili gidilecek toplantı, 

konferans, kongre, sempozyum vb. için 
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maksimum 5.000 TL ödeme yapılır 

(katılım ücreti, ulaşım ve konaklama 

giderleri) fatura ve katılım belgesi olmalı 

Proje Sonuç Raporu 

Proje sonuç raporu projenin bitiş tarihini 

müteakip 3 ay içerisinde TAGEM’e 

gönderilir. 

Proje ile ilgili belge ve faturaların 

saklanması 

Proje yürütücüsü ve kurum, proje ile ilgili 

tüm belgelerin ve faturaların asıllarının 

proje bitiminden itibaren 5 yıl süre ile 

muhafazasından sorumludur. 

Fikri, sınaî ve telif hakları 

Projeler sonucunda ortaya çıkan her türlü 

ürün üzerindeki kullanım hakkı 

Bakanlığın hakkı saklı kalmak kaydıyla 

yürütücü ve proje ortağı kurum/kuruluşa 

aittir. Gerektiğinde Bakanlık hak talep 

edebilir. 

Proje desteğinin durdurulması ve iptali 

Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici 

olarak imkansız hale gelen projeler, geçici 

olarak durdurulur. 

Proje desteğinin durdurulması ve iptali 

Proje sahibinin kusur veya ihmalleri 

nedeniyle yürütülemeyeceği anlaşılan 

projeler, Kurul onayı ile iptal edilir ve 

6183 sayılı Amme alacaklarına göre 

ödemeler geri alınır. 5 yıl boyunca 

Bakanlığımızca başka bir destekten 

yararlanamaz.  

Bakanlıkça desteklenen proje başka bir 

kurum veya kuruluştan destek aldığının 

tespiti halinde proje iptal edilir. 
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Programın Gelişim Süreci (Başvuru ve Destek Oranları) 

 

 

Ar-Ge Destekleri (2007-2016) 
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1. OTURUM 

Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği 

Dr. Öğr. Ü. MEHMET AKİF BOZ, Prof. Dr. MUSA SARICA 

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

e- posta: m.akif.boz@bozok.edu.tr 

 

Türkiye kanatlı sektöründe; tavukçuluk alanında 1970’li yıllarda başlayan 

profesyonel anlamdaki gelişme çabaları, 1980’li yıllarda büyük bir ivme kazanmış ve 

1990’lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte, üretimin tüm ara basamaklarında 

büyük ölçüde bir başarı sağlanmıştır. Kanatlı sektöründe yakalanan bu başarılara karşın, 

dünyada birçok ülkede yoğun şekilde üretimde bulunulan, ekonomik değer açısından 

birden çok verim özelliği taşıyan, özellikle tüy ve yağlı karaciğer gibi hayvansal 

kaynaklı ürünler bakımından uluslararası ticarette önemli ihracat imkânlarına sahip olan 

kazların üretimi ve yetiştiriciliği konusunda belirli bir ilerleme kaydedilememiştir. 

Kazlar diğer kanatlılardan farklı verim özelliklerine sahip olup, selüloz içeriği 

yüksek yem maddeleri, otları ve hatta yabani bitkileri sindirebilen, sert hava koşullarına 

ve hastalık etkenlerine dayanıklı, barınak gereksinimi az olan, besi kabiliyeti yüksek bir 

kanatlı türüdür. 

Türkiye’de kaz üretimi; Güney Doğu Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu 

Anadolu Bölgesi, Orta Anadolu ve Göller Bölgesi köyleri başta olmak üzere, tarımla 

uğraşan ailelerce özellikle kış aylarında aile içi tüketime yönelik olarak yapılmakta olan, 

ek bir hayvansal üretim faaliyetidir. Entansif şartlarda yürütülen kaz besiciliğinde 

yüksek enerji ve protein içerikli rasyonlar ile beslenen hayvanlarda besi süresi yaklaşık 

olarak 14 hafta sürmektedir. Ticari işletmelerde, bu şekilde büyütülen kaz palazları 8. 

hafta sonunda 4 kg, 14 hafta içerisinde ise 6 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Kesim sonrası 

karkas randımanı ortalama % 70-75 dolayında bulunmaktadır. Kazlar et için 

beslendiklerinde diğer kanatlı türlerine göre daha düşük yemden yararlanma oranı ile 

birlikte yüksek bir canlı ağırlık artışı göstermektedirler. Ticari amaçla kazlar iki şekilde 

büyütülmektedirler. 

Birincisi; kazlar belirli bir süre merada kalırlar (16-28 hafta) ve kesimden 2-3 

hafta önce yoğun bir besleme programına tabi tutulurlar. İkincisi ise; kazlar kapalı 

yerlerde 8-9 hafta yoğun bir besiye alınırlar ve kesime gönderilirler. Bu 8-9 haftalık süre 

12-14 hafta olarak da uygulanabilmektedir. Her iki metotta yetiştirilen kazlar arasında 

mailto:m.akif.boz@bozok.edu.tr
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canlı ağırlık, tüy miktarı, karkas ağırlığı, görünüş, et miktarı ve tat bakımından 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki metod ile toplam üretilen kaz eti miktarı ülkeden 

ülkeye, yerel ekonomi ve zirai şartlara, yetiştirme geleneklerine, bakım standartlarına ve 

kaz etine olan ilgiye bağlı olarak değişmektedir. 

Kaz yetiştiriciliğinin yapıldığı yerler de dikkate alındığında Dünyada yapılan 

yetiştiriciliğe benzer olarak iklimin daha soğuk, temiz akarsu kaynaklarının var olduğu 

ve çayır alanlarının geniş olduğu yörelerde yetiştirilmektedir. Türkiye’de ticari amaçlı 

kaz yetiştiriciliği oldukça sınırlıdır ve daha çok aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. 

Özellikle kış mevsiminde ailelerin et ihtiyacını karşılamak amacı ile kaz 

beslenmektedir. Türkiye’deki kaz yetiştiriciliğinin bugünkü hali ile bile kırsal kesimde 

yaşayan halkımızın bir kısmının önemli bir protein kaynağını oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra tavuk yetiştiriciliğinde maksimum verimlere 

ulaşılmasına rağmen bu hayvanlar genetik olarak çok hassaslaşmışlardır. Bunun 

sonucunda da hastalık ve kötü üretim koşulları gibi riskler ciddi kayıplara neden 

olabilmektedir. Diğer kanatlılarda yaygın olarak görülen hastalıklar kazlarda pek sık 

görülmemektedir. Bununla birlikte; kaz yetiştiriciliği kırsal alanlarda yapılmakta olup, 

küçük ölçekteki aile işletmelerinin açıkta otlatma şeklinde sürdürdüğü geleneksel üretim 

yapısı; toplumun belirli kesimlerince oldukça lezzetli bulunan kaz etinin sadece bölgesel 

ve yöresel ev yemeklerinde kullanılmasına ve ülke genelinde yeterince tanınmamasına 

neden olmakta ve dolayısıyla yurt içi tüketim talebi yanında dış satım imkanlarını da 

sınırlandırmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de yetiştirilen kazların yumurta veriminin 

az olması, bazen döllü yumurta elde edilmesinde sıkıntı yaşanması, kuluçkada bazı 

problemlerin oluşması ve kazlar üzerine yapılan bilimsel araştırmaların kısıtlı olması 

kaz yetiştiriciliğine olan talebi azaltmıştır. Yetiştiricilikte talebin ve kaz varlığının 

azalması geleneksel bir tüketim alışkanlığı olan kaz etine tüketiciler tarafından son 

yıllarda yüksek bir talep oluşturmuştur. Bunun sonucunda da kaz yetiştiriciliğinde 

üretici ve müteşebbis sayısında artışlar meydana gelmiştir. Fakat bu seferde ihtiyacı 

ekonomik olarak karşılayacak verim düzeyinde kaz temininde sıkıntı çıkmıştır. Bu 

sorunu aşmak için canlı ağırlık yönünde yapılacak seleksiyonla yerli kaz genotipinin 

verim özellikleri, dünyada üretimi yaygın olarak yapılan ırk ve hatlar seviyesine 

çıkarılabilir. Canlı ağırlık ile birlikte üreme özelliklerinin, özellikle de kuluçkalık 

yumurta veriminin arttırılmasına dönük çalışmalar gereklidir. Bu amaçla yerli 
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genotiplerde yumurta verimi için yetiştirilecek ana ebeveyn grupları ile gelişme 

özellikleri yönünde yetiştirilecek baba ebeveynlerinin çiftleştirilmesi ile besiye uygun 

materyal üretimi gelecekte entansifleşecek üretim açısından önem taşımaktadır. Bu 

yolla ümit vaat eden yerli genotipin dış kaynaklı ıslah edilmiş materyale alternatif 

olması düşünülmelidir.  

Türkiye’de kaz yetiştiriciliği geleneksel besleme yöntemiyle yapılmaktadır. 

Geleneksel besleme yöntemi ana hatlarıyla; civcivlerin ilk hafta süt, süte çiğ yumurta 

karıştırılması, ıslatılmış bayat ekmek, sofra artıkları, diğer kanatlılar için hazırlanmış 

karma yemlerden oluşan alternatiflerden bir ya da bir kaçının bir arada olduğu 

beslemeye dayanmaktadır. Daha sonraki haftalarda beslemenin çok önemli bir kısmı 

meraya dayalı olarak yapılmakta, meraya ilaveten düzensiz olarak kısıtlı miktarlarda 

diğer kanatlılar için hazırlanmış karma yemler, tane yemler, ve sofra artıkları da 

verilmektedir. Bu şekilde beslemeye Eylül ayı sonuna kadar devam edilmektedir. Ekim 

ayı süresince karbonhidrat ağırlıklı yoğun besleme yapılarak kazlar kesime sevk 

edilmektedir. Büyük çoğunluğu ucuz ve temini kolay bir ürün olarak aile tüketiminde 

kullanılmakta,  üretim fazlası olanlar ise mahalli pazarlarda canlı ve karkas olarak 

satılmaktadır. Son yıllarda büyük tüketim merkezlerine yoğun bir şekilde canlı ve 

karkas kaz satışı da yapılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de 

kaz eti geleneksel bir lezzet olarak talep görmektedir. Ülkemizde bu talep köyden kente 

göçün yoğun şekilde yaşandığı son yıllarda daha belirgin bir şekilde artmıştır. Bunun 

sonucu olarak büyük tüketim merkezlerinde, kaz yetiştiriciliğinin geleneksel olarak 

yoğun bir şekilde yapıldığı yörelerden (Kars, Ardahan, Yozgat gibi) kaz etine olan 

taleplerde artış gözlenmektedir. Burada en önemli problem ise uygun şartlarda kesimi 

yapılmayan ve sağlık ve biyogüvenlik kontrolü olmayan ürünlerin devlet vergisine tabi 

olmadan ticarete konu olmasıdır. Bu durum gelecekte kaz yetiştiriciliğini zora 

sokacaktır. Üretim yapan ruhsatlı işletmelerin kurulması ve kesimhanelerin yapılması 

önem arz etmektedir.  

Türkiye’ye ilk kez 1988 yılında İtalya’dan 12.000 adet Romanola kaz yumurtası 

Erzurum ve Kars illerine getirilmiştir. Kazlar 1992 yılına kadar saf olarak yetiştirilmiş, 

ancak Romanola kazlarının yumurta verimlerinin ve kuluçka randımanının düşük 

olmasından dolayı yetiştiriciliğinden vazgeçilmiştir. Daha sonra 1993 yılında FAO 

projesi ile 2040 adet Fransız Beyazı (INRA) kaz civcivi Kars Kazcılık Üretim 
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İstasyonuna getirilmiştir. Bu istasyon 1997 yılında ekonomik nedenlerden dolayı 

faaliyetlerine son vermiştir. Ancak bugün bölgede hem Romanola hem de INRA 

kazının yerli kazlarla melezleri halk elinde bulunmaktadır. Ayrıca küçük aile 

işletmelerinde beyaz, alaca, gri ve siyah kaz varyeteleri (Şekil 1, Çizelge 2) 

yetiştiricilikte kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra son yıllarda artan talebi karşılamak için 

üreticiler yurt dışından kaçak yollarla dış kaynaklı genotipler getirmişlerdir. Bu dış 

kaynaklı ırklar; genellikle Embden, Toulouse, Afrika ve Çin kazlarıdır. Hali hazırda 

üreticilerin ve çiftçilerin elinde kaynağı ve genotipi tam olarak bilinemeyen ırklar da 

mevcuttur. Bu genotiplerin kendi aralarında ve yerli genotip kazlarla melezleri de çok 

yüksek sayıda çiftçi ve üretici elinde bulunmaktadır. İleride hangi verim özelliklerini 

göstereceğini bilmediğimiz kaz melezlerinin sayısı hızla artarken, ticarileşmesi 

muhtemel kaz yetiştiriciliği sektörünü de tehlikeye atmaktadır.   

Tablo 1. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan yerli genotip kaz varyeteleri  

Varyete Renk 

Ergin ağırlık (kg) 

Özellikler 
Erkek  Dişi  

Beyaz Varyete Lekesiz beyaz 4,5-6 4-5 Halk arasında 

yetiştiriciliği 

yaygındır 

Alaca Varyete 

(Siyah-Beyaz) 

Baş siyah,  boyun 

ve göğüs beyaz, 

kanatların uç kısmı 

siyah 

5-5,5 4,5-5 Beyaz varyetelere 

göre daha kaba 

yapılıdırlar 

Gri Varyete (Kül 

Rengi) 

Sırt ve kanat uçları 

koyu kahverengi, 

diğer kısımları 

örten tüyler gri 

(kül) 

5 4,5 Canlı ağırlık ve 

görünüm olarak 

beyaz varyetelere 

çok benzerler 

Siyah Varyete Göğüs daha koyu, 

anüs çevresi beyaz 

4,5 4 Diğer 3 varyeteden 

daha hafiftirler 
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Şekil 1. Türkiye’de yetiştirilen kaz varyeteleri, beyaz (1), beyaz-alaca (2), gri (3), siyah (4) 

 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı Tarım-Hayvancılık İstatistiklerine göre 

Türkiye’de kaz sayısı 933.353 adettir (Tablo 2). Kanatlı türleri içerisinde hayvan varlığı 

bakımından bir sıralama yapıldığında yumurta tavuğu, et tavuğu ve hindi, kaz ve ördek 

şeklinde oluşmaktadır. 

 

Tablo 2. Türkiye’de yıllara göre kümes hayvanları sayısı değişimi (Adet) (TÜİK, 2016)  

Yıl Yumurta tavuğu Et tavuğu Hindi Kaz Ördek 

1995 57 324 654 71 689 773 3 291 000 1 745 163 1 199 925 

2000 64 709 040 193 459 280 3 681 558 1 496 604 1 104 176 

2005    60 275 674 257 221 440 3 697 103 1 066 581 656 409 

2010 70 933 660 163 984 725 2 942 170 715 555 396 851 

2016  108 689 236  220 322 081 3 182 751 933 353  413 841 

 

Tavukların sindiremedikleri yüksek selüloz içerikli mera, çayır otu ve silaj gibi 

kaba yemleri kazlar değerlendirebildiğinden, üretim sistemi de otlatmaya dayalı 

gelişmiştir. Ekonomik olarak halk elinde kaz yetiştiriciliği bu yapı nedeniyle uygun 

olmaktadır. Fakat ticari yetiştiricilikte aynı yapı korunamamaktadır. Çünkü elde mevcut 

genotipler üreme özellikleri yönünden yetersizdir. Ayrıca kontrolsüz üretim gelişen bir 

Türkiye için devamlı sorun olacaktır. Tüketiciler organik veya doğal kelimesiyle 

1 

3 4 

2 
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adlandırılan bir üretimi istese de organik üretimin nasıl ve nereden temin edeceğini 

bilmemektedir. Bu da hayvancılık sektörünün zarar görmesine neden olmakla kalmıyor 

ayrıca tehlikeli ürünlerin de tüketimine olanak sağlıyor. Ekstansif şartlarda da olsa 

üretim kontrollü ve izlenebilir olmalıdır. Yoksa Avian İnfluenza gibi hastalıkların 

üretimi etkilemesi mümkündür. Bu olası durum ise tüm kanatlı üretim ve ticaretini 

etkileyecektir. O yüzden yapılan her üretim kayıtlı ve kontrollü olmalıdır.  

Kaz yetiştiriciliği genellikle kapalı altlıklı, free-range veya kafes sistemlerinde 

yapılmaktadır. Türkiye’de ise yapılan yetiştiricilikte genelde kazlar için özel bir barınak 

yoktur. Diğer hayvan barınakları içinde veya bitişiğindeki bir bölmede 

yetiştirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda entansif koşullarda üretim yapan 

işletmeler de kurulmaya başlamıştır. Bu işletmelerin sayısı az olmakla birlikte üretimin 

verim üzerindeki etkinliği konusunda bilgi eksikliği gözlenmektedir. Ülkemiz kaz 

varyetelerinin entansif yetiştirme şartlarındaki verimleri üzerine çalışmalar da oldukça 

yetersizdir.  

Kazlar dünyada değişik verimleri ile değerlendirilebilirken, Türkiye’de yerli 

ırkların gerçek verim seviyeleri hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu nedenle 

ticari üretim yapacak işletmeler doğrudan dış kaynaklı ebeveyn materyal arayışına 

yönelmektedir. Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve ticari şartlarda verim 

özelliklerinin belirlenmesi gerekliliği hem bilimsel hem ekonomik olarak önem arz 

etmektedir. 

Kazların büyüme, kesim ve karkas özellikleri ırk, varyete, damızlıkların ıslah 

düzeyi, cinsiyet, yaş, yetiştirme sistemi ve besi süresine bağlı olarak değişebilmektedir. 

Yüksek gelişme düzeyine sahip broiler tipi kazlarda 10-12 haftalık yaşta kesim ağırlığı 

4 kg, yavaş gelişen kazlarda 12-18 haftalık yaşlarda 6 kg civarındadır. Ekstansif 

koşullarda yapılan yetiştiricilikte tüketim mevsimi (genellikle kış), besleme şartları ve 

olanakları (mera ve otlak alanı, yem maddesi stoku) ile kesim ağırlığına (ortalama 4 

veya 6 kg) bağlı olarak 20 hafta veya sonrasında kesim yapılabilmektedir. Yarı entansif 

veya dış ortama açık yetiştirme, koksidiosis, newcastle, kuş gribi ve solunum yolu 

enfeksiyonları gibi hastalık risklerine rağmen; uzun vadede bağışıklık sistemini 

geliştirerek ve fiziksel aktiviteyi artırarak, bacak problemlerinin azalmasıyla 

hayvanların sağlığını olumlu etkileyebilmektedir. Bu avantajlar doğrultusunda 

kanatlıların yarı serbest dolaşımlı üretim şartlarında yetiştirilmesi önerilmektedir. Yerli 
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genotip kazlarımızın da 4 ve 6 kg canlı ağırlıklara 14 ile 18. haftada ulaşabildiği yapılan 

çalışmalarda tespit edilmiştir.  

Kazlarda yüksek ekonomik getiri sağlayan yağlı karaciğer üretimi, 9-25 haftalık 

yaştaki kazların 14-21 gün süreyle ve değişik yöntemlerde zorla beslenmeleriyle (force 

feeding-cramming) gerçekleşmektedir.  Bu süreçte yaklaşık ağırlığı ortalama 80 g olan 

karaciğer, 600-1000 g ağırlığa kadar çıkabilmektedir. Karaciğer üretimine yönelik 

kazlar ızgaralı kümeslerde barındırılır. Belli bir olgunluğa ulaşan kazlar çoğu kez 

boğazdan yem itilerek zorla beslenir. Bunun için genellikle mısır kullanılır. Çünkü mısır 

karaciğerde yağ depolanmasını artırdığı gibi ciğerin pembe-beyaz renkte ve güzel 

görünmesini sağlar. Haşlanmış mısır kazlara günlük 1 kg olarak zorla yedirilmektedir. 

Bunun dışında, hipotalamusa müdahale, hormon uygulaması, besin madde noksanlığı ve 

besin madde fazlalığı yöntemleri de uygulanabilmekle birlikte, etik ve refah açısından 

kabul edilmemektedir. Bazı ülkelerde yağlı karaciğer üretimi için zorla beslemeye 

uygun kaz hatları geliştirilmiştir. Zorla besleme pratikte Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) tarafından onaylanmamakla birlikte, Avrupa Birliği tarafından 

geleneksel kabul edilmekte ve sadece belirli bölgelerde yapılmasına izin verilmektedir. 

Yağlı kaz karaciğeri üretimi Türkiye’de yapılmamakta olup, gelecekte de bunun devam 

edeceği düşünülmektedir.  

Kazlardan elde edilen, ekonomik değeri yüksek ürünlerden birisi de tüydür. Kaz 

tüyleri; kışlık giysi, mont, yatak, yastık, yorgan, koltuk üretimi, okçulukta, boya 

sanayinde ve olta iğnesi yapımında kullanılabilmektedir. Kaz tüyü konfeksiyon 

ürünlerinde yüksek kalitede yalıtım özelliğine sahiptir. Kaz tüyleri, ördek tüyleri ve 

diğer su kuşları tüylerinden daha büyük ve daha yumuşaktır. Bu yüzden diğer tüylerden 

daha yüksek fiyata satılabilirler. Kazların karın ve göğüs altı tüyleri ile yumuşak vücut 

tüyleri çok değerlidir. Kaba tüylerin değeri yumuşak tüylere göre daha düşük olup 

yetişkin bir kaz palazından yaklaşık 100 gr kuru tüy elde edilebilmektedir.  

Kazlar Çin’de yüzyıllardır yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Kültür 

bitkileri üretiminde ilk kullanımları ise pamukta olmuştur. Daha sonra özellikle 

Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok kültür bitkisinde, dar ve bazı geniş yapraklı 

yabancı otların mücadelesinde kullanılmıştır. Pamuk, mısır, çilek, meyve fidanlıkları, 

meyve bahçeleri, bağ, tütün ve çeltikte başarı ile yabancı ot mücadelesi sağlamaktadır. 

Bununla birlikte kazların bu kültür bitkilerini neden yemedikleri bilinmemektedir. 
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Kültür bitkisine göre değişmekle birlikte dekara en fazla dört kaz hesabı ile uygulamalar 

yapılır ve Beyaz Çin kazı en başarılı genotipi oluşturmaktadır. Yabancı ot 

mücadelesinde kaz ve herbisit uygulamalarının karşılaştırıldığı çalışmada, ikisinin 

kombinasyonunun oldukça etkin olduğunu bildirilmiştir.  

Kazlar yabancı seslere ve rahatsız edilmelere karşı tepki gösterirler ve hep bir 

ağızdan gürültü yaparlar. Yaklaşan tehlikelere karşı tıslama sesiyle karşılık verirler ve 

başlarını eğip uzatarak tehlikeye tepki verirler. İyi bir bekçi köpeği görevi yaparlar. 

Bekçilik özelliği bakımından ırklar arasında farklılıklar olmasına rağmen Çin kazı 

bekçilik görevi için en çok kullanılan ırktır. Havaalanı, hapishane, askeri üs, cephanelik 

gibi kritik yerlerin güvenliklerinin sağlanmasında kullanılmaktadırlar. 

Kaz yetiştiriciliğine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu artış bir sektör 

oluşturması açısından büyük önem arz etmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı genç çiftçi hibeleri, TKDK IPARD destekleri ve diğer desteklemeler kaz 

yetiştiriciliğine yeni bir ivme kazandırmıştır. Buna rağmen bilgi eksikliği ve kirliliği 

sektörü gerçekten çok zor duruma sokmaktadır. Yanlış üretim tercihleri ve pazarlama 

stratejileri sektörü ilerde sıkıntıya sokacaktır. Bununla birlikte yerli genotiplerin 

terkedilerek, kaçak yollarla getirilen dış kaynaklı kazların kullanımı ileride dışa 

bağımlılığı artıracaktır. Ayrıca bu ırkların ekonomik verim seviyeleri de Türkiye 

şartlarında bilinmemektedir.  

Kaz Yetiştiriciliğinin Sorunları 

 Bilgi Eksikliği 

 Bilgi Kirliliği 

 Sosyal Medyanın Yanlış Bilgilere Açık Olması 

 Yurt Dışı Kaçak Kaz Yumurtası Girişi 

 Hastalıkların Ülkemize Girişi 

 Hastalıklara Çözüm 

 İlaç Ve Aşı Konusunda Yaşanan Sorunlar 

 Damızlık Kaz 

 Kuluçkahane 

 Kesimhane 

 Pazarlama 
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 Islah Düzeyi 

 Yem Sanayi 

 

Kaz Yetiştiriciliğinin Geleceği 

 Sayısal Artış 

 Kaliteli Damızlık 

 Entegrasyon (Kuluçkahane, Kesimhane Vb.) 

 Yönetmeliklerin İyileştirilmesi 

 Biyogüvenlik 

 Hastalıklar 

 Pazarlama 

 Bilimsel Çalışmalar 

 Yem Sanayi 

 Biyoteknolojik Gelişmeler 

 Tüketici Talepleri 

 Yetiştirme Sistemleri 

 Tüketici Talepleri 
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Yerli Kazlarımızda Seleksiyonla Verim Artışı Sağlanabilir mi? Bir Uygulama 

Projesi 

Prof. Dr. MUSA SARICA  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü SAMSUN 

e-posta: m.sarica@omu.edu.tr 

 

1. Islah Amacı: Yerli kazlarda yumurta verimi arttırılmış ana hatları ile gelişme düzeyi 

iyileştirilmiş baba hattı üretmek. 

Gerekçe; 

- Yerli kazlarımızın verim seviyeleri düşük müdür? 

- Düşük ise, bu söylem hayvanların gerçek verim kabiliyetlerinin ortaya 

koyulduğu verilere dayanıyor mu? 

- Bu düşüklüğün nedenleri belirlenmiş midir? 

- Yerli kazların kullanılma amacı nedir? 

- Üretici ve tüketicinin hangi düzeyde geliştirilmiş hayvanlara ihtiyacı vardır? 

- Yerli kazlar yerine tamamen ithalatla hayvan sağlanamaz mı? Avantaj ve 

dezavantajları nelerdir? 

- Islah uygulamanın ekonomik getirisi nedir? 

Gerekçe 1: Yerli kazlarımızın verim seviyeleri düşük müdür? 

 - Gelişme özellikleri ile yapılan ekstansif, yarı entansif ve entansif üretimden 

elde edilen sonuçlar yerli kazlarımızın kabul edilebilir canlı ağırlık kazancına 14-16 

haftalık yaşlarda ulaşabildiklerini göstermektedir.  

 - Konu ile ilgili Kars başta olmak üzere, Yozgat ve diğer illerde Üniversiteler ve 

Araştırma kuruluşları tarafından araştırmalar yapılmış, bu araştırmalarda en çok üretici 

elindeki materyal kullanılmıştır.  
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 - Özellikle yumurtlama dönemine ait veriler çok sınırlı veya çok yetersizdir.  

 - Kuluçka, gelişme ve karkas özellikleri ile besleme araştırmaları, halk elinde 

değişik verim özelliklerine ait sonuçlar başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır.  

Gerekçe 2: Düşük ise, bu söylem hayvanların gerçek verim kabiliyetlerinin ortaya 

koyulduğu verilere dayanıyor mu?  

 - Birçok araştırma sonucunda ve genel söylem olarak yerli kazlarımızın 

verimleri düşük olarak ifade edilmektedir.  

 - Özellikle yumurta verimi, palaz verimi, damızlık hayvan yaşına göre 

bunlardaki değişim kontrollü üretim şartlarında yeterince ortaya koyulmamıştır. 

 - Bu nedenle yerli kazlarımızın bütün verimleri hakkında yeterli bilgi olduğu 

söylenemez. 

-Bu bilgilerden hareketle yerli kazlarımızdan oluşturulacak bir sürüde gerçek 

verim kabiliyetinin belirlenmesi ilk aşama olmalıdır.  

 - Gelişme özellikleri için kolay olan bu aşama,  

 - Damızlık kazların 3-5 yaşa kadar tutulabilmesi nedeniyle yumurta üretimi için 

zaman almaktadır.  

 - İlk verim dönemi ile sonraki verim dönemleri arasında olumlu ilişkilerden 

hareketle ilk yumurta verim dönemi baz alınarak çalışmalara başlanabilir. 

 
 

Gerekçe 3: Verim düşüklüğünün nedenleri belirlenmiş midir? 

 - Üretici elindeki kazların bakım beslenme ve üreme ile ilgili uygulamalarına 

göre yorumlar yapılmaktadır. 

 - Verimin düşüklüğüne dair bazı tespitler var ancak nedenlerine ve çözüme ait 

öneriler arasında uyum yoktur. 
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 - Bu alanda bazı melezleme girişimleri dışında verim arttırmaya dönük ıslah 

çalışması yapılmamıştır. 

Gerekçe 4: Yerel kazların kullanılma amacı nedir? 

 - Bu hayvanlar yıllardır bulundukları yörelere adapte olmuş, hastalıklara 

dayanıklılıkları oldukça yüksektir. 

 - Geleneksel üretim sistemi ile doğal kuluçka ile üretim sağlanmaktadır. 

 -  Üreticilerin büyük çoğunluğu için birinci gelir kaynağı değildir. 

 - Aile işgücünün değerlendirilmesinde, atıkların değerlendirilmesinde ve 

meralama özellikleri açısından avantaj sağlamaktadır 

Gerekçe 5: Üretici ve tüketicinin hangi düzeyde geliştirilmiş hayvanlara ihtiyacı 

vardır? 

 - Üreticiler kazlardan elde edilen palaz sayısı ile ilgilenmektedir. Bu durum 

yumurta verimi yüksek hayvanlara yönlenmeye neden olmaktadır. 

 - Tüketici ise 2-3 kg arasında karkas ağırlığı tercih etmektedir. Özellikle fiyat 

nedeniyle daha ağır karkaslar (bütün pazarlama nedeniyle) istenmemektedir.  

 - Ülkemizde yağlı karaciğer üretimine ve tüketimine dönük talepler yok denecek 

seviyededir. 

 - Ekonomik anlamda kaz tüyü üretiminden de söz edilemez. 

 - Bu durumda yerli kazlarda yumurta veriminin arttırılması ilk önem sırasındadır. 

Üretimin ekonomisi de bu alanla yakından ilişkilidir. 

   
 

Gerekçe 6: Yerli kazlar yerine tamamen ithalatla hayvan sağlanamaz mı? Avantaj 

ve dezavantajları nelerdir? 

 - Sağlanabilir? Ancak bir süre sonra verimler azaldığı gibi hastalık taşınması ve 

yetiştirme problemleri ile karşılaşılabilir. 

 - Üretici için sürekli dışardan hayvan alımı sürmek zorundadır. 

 - Entansif üretim olmadan böyle bir çözüm mümkün değildir, gerekli de değildir. 
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Gerekçe 7: Islah uygulamanın ekonomik getirisi nedir?  

 - Sadece yumurta veriminin %50 artması (25-30 adete çıkma) palaz üretiminin 2 

kat artması demektir. 

 - Bu artış gelir kaynağı kaz olan işletmeleri ortaya çıkaracaktır. 

 - Buna bağlı olarak kesimhaneler ve dağıtım kanalları gelişecektir 

 - En önemlisi “biz yapamayız” yerine “yapabiliriz” anlayışı gelişecek, konu 

uzmanı insan eğitimi sağlanabilecektir.  

 - Islah uygulaması kısa vadeli değil, yarına ait çözümlerden oluşmaktadır. 

2. Islah Uygulaması 

Materyal oluşturma: 

 -   Yozgat ilinde en az 10 dişi kazı olan üreticilerden ve Bozok Üniversitesinde 

oluşturulan yerli kaz sürüsünden elde edilecek 1600 kuluçkalık yumurta deneme 

materyalini oluşturacaktır. Bunlardan 1000-1100 kaz palazının kuluçkadan çıkması 

beklenmektedir (Ortalama %65 kuluçka randımanı) 

 - 10 haftalık büyütme dönemi sonunda 900-1000 palazda canlı ağırlıklar 

belirlenecek tüm hayvanlara kanat/ayak numaraları takılacaktır. 

 - 16 haftalık yaşta tekrar tartımlar yapılarak ana ve baba hatlarının 

oluşturulmasında kullanılacak hayvanların canlı ağırlık ve vücut görünümlerine göre 

seçimi yapılacaktır. 

Ana hattı başlangıç materyali: 

 - 16 haftalık yaşa kadar büyütülen 850-900 palazdan 400-450 dişi içerisinden 16 

haftalık canlı ağırlığa göre seçim yapılarak sürü oluşturulacaktır. Bu seçimde; 

 Dişlerin 16 haftalık canlı ağırlık ortalamasını %10 geçenlerden ve ortalamanın 

altında olan dişilerden (çok düşük canlı ağırlıkta olanlar hariç) 250-260 dişi kaz ana 

hattı başlangıç materyali olacaktır. 
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 - Ana hattında kullanılacak erkek kazlar ise ortalama canlı ağırlığa sahip 80 

palazdan oluşturulacaktır. 

 - 64 pedigri bölmesinde 4 dişi tutulacak, yumurtlama döneminde her aileye 1 

erkek kaz verilecektir. Dişi ve erkeklerde vücut yapısı, ayak yapısı ile kursak çıkması 

gibi özellikler açısından kontroller yapılacaktır. 

  - Ana hatlarında yumurtlama döneminde; 

  -%10 ve %50 yumurta verim yaşı ve ağırlıkları 

 -ilk 30-40 günlük ve yumurtlama dönemi boyunca yumurta verimi (Şubat-

haziran aylarında yaklaşık 5 aylık periyod)  

 - Gurk olma 

 - Yumurta ağırlığı 

 - Değişik dönemlere ait canlı ağırlıklar dikkate alınacaktır. 

   

Ana hattında seleksiyon uygulaması: 

 - Ana hattı olarak oluşturulan 64 ailede ilk 30-40 günlük yumurta verimi ve gurk 

olma gerçekleşmemiş (aileler içerisinde bu hayvanlar ayıklanacaktır) ailelerden 40 adeti 

gelecek generasyonu oluşturmak üzere seçilecektir.  

 - 40 aileden yumurtlama döneminde 15 günlük yumurta toplama süresinde 

oluşan 1000-1200 yumurta kuluçkaya koyulacak, ailelerine göre işaretlenmiş 

yumurtalardan elde edilen palazlar babalarına göre işaretlenmiş olacaktır. Bu 

yumurtalardan çıkan 300-400 dişi ile 300-400 erkekte 10 ve 16 haftalık yaşlara göre 

başlangıç sürüsünde yapılan uygulamalarla 250-260 dişi ve 80 erkek palaz seçilerek 

birinci generasyon yumurtlama sürüsü oluşturulacaktır. 

 - İkinci generasyon üretimi de aynı şekilde gerçekleştirilecektir.  

Baba hattı başlangıç materyali: 

 - 16 haftalık yaşa kadar büyütülen 850-900 palazdan 400-450 dişi içerisinden 16 

haftalık canlı ağırlığa göre seçim yapılarak sürü oluşturulacaktır. Bu seçimde; 
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 Ana hattı dişiler dışında kalan ve en ağır olanlardan başlanarak 140-150 dişi 

palaz seçilecektir.  

 Baba hattı erkeklerin seçiminde ise en ağır erkeklerden başlanarak 90 palaz 

seçilecektir.   

 - Baba hattı ebeveyn sürüde 7 tekerrürlü olarak 20 dişi 5 erkek şeklinde üretim 

yapılacaktır.  

  - Baba hattında yumurtlama döneminde; 

  -%10 ve %50 yumurta verim yaşı ve ağırlıkları 

 - Gurk olma 

 - Yumurta ağırlığı 

 - Değişik dönemlere ait canlı ağırlıklar dikkate alınacaktır. 

Baba hattında seleksiyon uygulaması: 

 - Baba hattı olarak oluşturulan 7 gruptan 15 günlük yumurtlama döneminde 5 

günlük yumurta toplama süresinde oluşan 700-750 yumurta kuluçkaya koyulacak, 

bunlardan üretilecek 250 dişi ve 250 palazdan 10 ve 16. hafta canlı ağırlıklarına göre en 

yüksek değerlere sahip 140-150 dişi ile 90 erkek sonraki generasyonu oluşturmak üzere 

seçilecektir.  

 - İkinci generasyonda da aynı işlemler sürdürülecektir. 

  
 

3. Islah Uygulamasının etkinliği: 

 Başlangıç populasyonundan itibaren; 

 1. Baba hattı kazlarının ♂ X ♀ palazları  

 2. Ana hattı kazlarının ♂ X ♀ palazları 

 3. Baba hattı ♂ X Ana hattı ♀ çiftleştirmesi ile üretilen ♂ X ♀ palazları  
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 - Her generasyonda üretilerek test kümeslerinde 50-60 erkek 50-60 dişi palaz 

olacak şekilde besi denemesine alınacaktır. Her grupta   4-5 tekerrür olacak 

şekilde; 

 -16 haftalık yaşa kadarki canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma, 

yaşama gücü ve vücut kusurlarına ait belirlemeler yapılacaktır. 

 -16 haftalık yaşta her tekerrürden alınacak 2 erkek ve 2 dişi kaz kesilecek kesim 

ağırlığı, karkas ağırlığı, karaciğer ağırlığı, göğüs ve but oranları ile diğer karkas 

parça oranları ile abdominal yağ düzeyleri belirlenecektir. 

 Bu işlemler başlangıç generasyonundan itibaren 1 ve 2. generasyonlarda da 

devam ettirilecektir. 

4. Başarı kriterleri 

- Başlangıç populasyonuna göre yumurta verimindeki artış; 

  - Başlangıç populasyonuna göre canlı ağırlıklardaki değişim 

- Baba hattı ile ana hattı arasındaki çiftleştirmede ortaya çıkması 

muhtemel heterosis (melez azmanlığı) düzeyinin belirlenmesi 

 - Döl veriminde (palaz üretimi) ortaya çıkacak gelişmeler 

 - Kesim ve karkas özelliklerindeki gelişmeler 

5. Yaygın Etki 

- Çalışmalar ilk yumurtlama dönemine göre planlandığı için ana ve baba hattı olarak 

kullanılan kazlar ilk yumurtlama dönemi sonunda yetiştirme şartları yeterli olan özel 

işletmelere verilerek bunlardan 2-3 yıl daha yararlanma imkanı sağlanacaktır. 

 - Proje ile damızlık yetiştiriciliği olarak üreticiler açısından görülebilir bir uygulama 

örneği ortaya çıkacaktır 

 - Kesim, pazarlama, kayıt gibi işlemlerde örnek oluşturacaktır 

 - Yerli materyalde üretim yapılarak özellikle hastalık riski açısından dış materyal 

kullanımı düşürülebilecektir 

 - Alanda eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinde ciddi gelişmeler olacaktır. 

6. Ekip ve Araştırma Alanı 

- Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Ü. Mehmet Akif Boz, bu alanda doktora çalışmaları 

yapmış, üretici-kamu arasında sürekli çalışmalar yapan bir öğretim üyesidir.  

- Çalışma ekibinde dinamik, gayretli, araştırmalarda sürekliliği olan 

araştırmacılar bulunmaktadır. 
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7. Teşekkür 

-  Bu proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında iki defa kuruma sunulmuştur.   

 - İlk proje sunumunda Yozgat’ta yerel etik kurulu olmaması nedeniyle Merkez 

Etik Kurulundan ve en yakın il olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden etik kurul 

raporları alınmış, ancak TÜBİTAK bu raporları Yozgat Yerel Etik Kurulundan 

alınmadığı için reddetmiştir.  

 - İkinci proje sunumunda TÜBİTAK TOVAG ile yapılan görüşmeler sonucunda 

Projeye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi dahil edilmiş, test çalışmaları orada 

yapılmak kaydıyla Merkez Etik Kurulu raporuna ilave olarak Niğde’den etik kurulu 

raporu alınmış ve yine hiç incelenmeden Yozgat Yerel Etik Kurulundan Rapor olmadığı 

gerekçesi ile proje reddedilmiştir. 

 - Bunlardan sonra Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Valiliği, Yozgat Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kaz Yetiştiricilerimizin organizasyonu ile İl 

Özel İdaresi Bütçesinden bu araştırma-geliştirme faaliyeti desteklenmiştir. 

- İnatla bu işin arkasında olan öğrencim değerli araştırmacı Mehmet Akif Boz ve 

Üniversitesini kutluyorum. Özellikle Sayın Rektörümüze ve Ziraat Fakültesi yönetimine 

teşekkür ediyorum. 

 -   Proje çalışanları; 

 -   Kazlarda yapay tohumlamayı uygulamaya koymayı başarmıştır, 

 -   Günlük palazlarda kloaktan cinsiyet ayrımını gerçekleştirir hale gelmişlerdir.   

            - Bundan sonraki aşamalarda küçük desteklerle daha büyük çalışmaları 

yürütecek kapasiteleri ve enerjileri bulunmaktadır. 
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Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliğinin Ticari Bir Sektör Olmasının Önündeki Engeller 

Prof. Dr. TURGUT KIRMIZIBAYRAK 
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 36100, Kars 

e-posta:turgut98@hotmail.com 

Giriş 

Ülkesel kalkınmalarda artı değer ya da katma değer yaratan, ticari değeri olan 

faaliyetler topyekûn kalkınmaya etki etmektedir. Bir kişi ya da işletme kendi ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde üretim yapıyorsa, burada yaratılan gerçek bir ticari değer yoktur. 

Oysa, kendi ihtiyacından fazla, kitlelerin ihtiyacı için bir üretim yapılıyorsa burada 

ticari değer yaratılıyor demektir. Üretim miktarı ne kadar fazla ve elde edilen ürün de ne 

kadar fazla işlenerek mamul hale getirilebiliyorsa, ürünün ve dolayısıyla faaliyetin ticari 

değeri de o derece artmaktadır.  

Ülkelerin kalkınma faaliyetleri içinde hayvancılık faaliyetleri de ekonomik 

değere sahip olduğu kadar stratejik bir öneme de sahiptir. Hayvancılık faaliyetleri içinde 

kazlardan insan beslenmesi için et, yağ ve yağlandırılmış karaciğer gibi besin maddeleri 

sağlamanın dışında başta tekstil sanayinde olmak üzere kaliteli doğal elyaf olarak tüy 

eldesi ve bunun dışında bekçi olarak da yararlanılmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de Kaz Varlığı 

Kazlar dünyanın hemen her yerinde eskiden beri yetiştirilmektedir. Ancak 

bununla birlikte yetiştiriciliğinde coğrafik ve bölgesel çok büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. FAO’nun 2016 yılı istatistiklerine göre dünya kaz varlığının %83’ü 

Çin’de bulunmaktadır. Türkiye ise 774 bin baş kaz varlığıyla dünyada 15.sırada yer 

almaktadır. Oysa Türkiye 2000 yılında 1.500.000 baş, 2014 yılında ise yaklaşık 

1.000.000 baş kaz varlığına sahipti. Türkiye her şeye rağmen sahip olduğu kaz varlığı 

ile dünyada önemli bir ülke konumundadır. 

Dünya Kaz Varlığı ve İlk 20 Ülke (FAO, 2016 Yılı) 

SN Ülke Kaz Varlığı 

SN 

 

Ülke Kaz Varlığı Dünya 380.620.000 

1 Çin 315.350.000 11 Macaristan 1.023.000 

2 Rusya Federasyonu 15.448.000 12 İran 994.000 

3 Mozambik 12.291.000 13 İsrail 960.000 

4 Mısır 7.045.000 14 Arnavutluk 895.000 

5 Ukrayna 5.115.000 15 Türkiye 774.000 

6 Romanya 4.688.000 16 Almanya 501.000 

7 Polonya 3.989.000 17 Filipinler 407.000 

8 Myanmar 3.455.000 18 Fransa 369.000 

9 Madagaskar 3.014.000 19 Kanada 323.000 

10 Tayvan 2.394.000 20 Arjantin 168.000 
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Dünya’dakine benzer olarak Türkiye’de de kaz yetiştiriciliği bölgesel farklılık 

göstermektedir. Türkiye kaz varlığı içinde en büyük pay %27 ile Kars’ın, 3.sıradaki 

Ardahan’ın %7.5 ve coğrafi olarak da komşu olan bu iki il birlikte yaklaşık %35 

düzeyinde bir paya sahip olmaktadırlar. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, Türkiye kazcılığı 

içinde açık ara bir öneme sahiptir. Muş ilinin de Türkiye kaz varlığı içinde oldukça 

önemli bir yeri bulunmaktadır ki %10’luk varlığıyla her zaman ilk 3 il içinde yer 

almaktadır. 

Türkiye’de 10.000 Baş ve Üzerinde Kaz Varlığı Olan İller ile Oranları (TÜİK, 2017 

Yılı) 

 

 

Kaz varlığı bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye’de kaz 

yetiştiriciliğinin tamamen küçük ailesel işletmelerde yapılması nedeniyle ticari bir 

niteliği bulunmamakta ve ekonomiye katkısı gizli kalmaktadır. Ancak son yıllarda 

Türkiye’de kaz etine karşı giderek artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu nedenledir ki Kars 

ve Ardahan illerinde talebi karşılamak üzere son yıllarda çok daha büyük 3 bin baş hatta 

5 bin baş kapasiteli işletmelerde mera+dane yemle kaz besisi yapılmaktadır. 

SN İl Sayı, baş Oran, % 

       Türkiye 978.384 100,00  

1 Kars 264.161 27,00 

2 Muş 98.699 10,09 

3 Ardahan 73.651 7,53 

4 Kütahya 44.427 4,54 

5 Samsun 35.652 3,64 

6 Afyon 29.568 3,02 

7 Yozgat 28.730 2,94 

8 Şanlıurfa 25.531 2,61 

9 Diyarbakır 19.695 2,01 

10 Konya 19.305 1,97 

11 Erzurum 16.310 1,67 

12 Erzincan 16.270 1,66 

13 Eskişehir 14.060 1,44 

14 Çorum 14.052 1,44 

15 Ağrı 14.026 1,43 

16 Şırnak 13.646 1,39 

17 Ankara 13.169 1,35 

18 Edirne 10.909 1,12 

19 Çankırı 10.790 1,10 

~%35 

Kars ve 

Ardahan 

~%45 

Kars, Ardahan 

ve Muş 
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Kars ve Ardahan illerindeki bu artan talep Türkiye genelinde de kazcılığa bir 

canlılık getirmiştir. Öyle ki Muş, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden Kars’a binlerce kaz 

getirilerek burada besiye alınmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra son yıllarda kimi 

illerimizin kaz varlığında da önemli düzeyde artışlar görülmüştür. Bunlardan 2015 

yılına göre 2017 yılında Kütahya ili kaz varlığında yaklaşık %80 ve Yozgat ili ise 

yaklaşık %42 artış göstererek dikkat çekmektedirler. 

Pazarlama ve Tanıtım Sorunu 

Herhangi bir ürünün sadece üretilmiş olması gerekli talebi oluşturmaz ya da 

arttırmaz. Talebi dolayısıyla pazarı büyütebilmek ve alternatif pazarlar oluşturabilmek 

için ürünle ilgili doğru tanıtım ve ambalajlama yapmak gerekmektedir. Türkiye’de kaz 

yetiştiriciliği belirgin bir düzeyde bölgesellik gösterdiğinden kaz eti tüketimi de doğal 

olarak bölgesellik göstermektedir. Ancak kaz eti ve ürünleri konusunda doğru bir 

tanıtım yapılacak olursa ilgili bölge dışındaki toplumun geri kalan kısımlarında da 

tüketim denemelerine yol açacaktır. Sırf yeni bir lezzeti tatma merakından da olsa 

önemli düzeyde kaz et ürünleri pazarlanabilecektir. Yeni lezzet denemelerinin 

azımsanmayacak bir kısmı sürekliliğe dönüşebilir. Kaz eti, özellikle de yılbaşı akşam 

yemeklerinde öteden beri ülkemizde de geleneksel hale gelen hindi eti tüketimi 

alışkanlığına önemli bir alternatif haine getirilebilir. 

Türkiye’de 2016 yılı TÜİK verilerine göre hane büyüklüğü 3.5 ve toplam hane 

sayısı ise yaklaşık 22 milyondur. Doğru ve etkili yapılacak tanıtım ve organizasyonlarla 

hane başına yıllık 100 gr kaz eti tüketimi sağlanabilirse 2200ton et, 3kg karkas 

ağırlığına sahip en az 733 bin kazın yıllık kesiminin yapılması gerekir. Kesilen 

kazlardan yılda toplam 150 ton tüy, 150 ton yağ, 50 ton normal kaz ciğeri, 25 ton kalp, 

24 ton taşlık ve 150 ton ayak üretimi elde edilir. Bu durum Türkiye için muazzam bir 

değeri ifade eder. Şayet iç üretim hane başına 100 gr değil de 200 gr’a çıkarılacak olursa 

yılık 1.5 milyon kaz kesimi anlamına gelecektir ve gerçekleşmesi olanaksız bir hedef 

değildir. 

Tüm bu gelişmelerin meydana gelebilmesi için kaz eti hakkında doğru 

bilgilendirmelerin yapılması tüketimin ülke çapında bir pazar oluşturacak şekilde teşvik 

edilmesi gerekir. 

Teşvikler 
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Ülkemizde son birkaç yılda Kalkınma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından kaz yetiştiriciliği ve işletmelerinin kuruluşu desteklenmektedir. 

Kaz yetiştiriciliği yeni inşaat yapımı, alet ve ekipman alımına yüzde 75 hibe desteği 

sağlanmaktadır. Bu desteklemelerin titizlikle takibi diğer yetiştiricilik alanlarında 

olduğu gibi hüsrana uğramamak açısından son derece önemlidir. Aksi halde kazcılığın 

sektör haline gelmesi hayal olacaktır. Büyük kapasiteli kazcılık işletmelerinin 

kuruluşunun yanı sıra özellikle Kars’ta modern bir kesim, paketleme ve soğutma 

tesisinin kurulmasının kesinlikle sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de kazcılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Kars, Ardahan ve Muş illerinde 

kaz yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve teşviklerin devamının yanı sıra entegre 

kesimhanelerin kuruluşunun desteklenmesi son derece önemli ve diğer desteklerin 

anlamlı olmasını sağlayacaktır. 

Genotip Islahı 

Kaz eti üretiminde kullanılan hayvanın genetik yapısı, verimliliği etkileyen 

unsurların başında gelmektedir. Kaz eti üretiminde kullanılacak genotipin büyüme ve 

karkas özelliklerinin yanı sıra yumurta veriminin de iyi düzeylerde olması gerekir. 

Ülkemizdeki kazların tamamı ıslah edilmemiş yerel genotiplerden oluşmaktadır. 

Yerli kaz genotipleri üzerinde yeterince çalışılmamış olmasına rağmen bu kazlar düşük 

verim performanslarına sahip oldukları bilinmektedir. Bu yapıdaki hayvanlarla 

yapılacak beside elde edilecek verim ve karlılık düşük düzeyde olacaktır. Üretimde 

kullanılacak hayvanın hızlı büyüme ve yüksek yemden yararlanma yeteneğine sahip 

olması gerekmektedir. Yerli genotipler genel olarak büyüme hızı daha düşük ve 

yumurta verimi maksimum 15-20 adet dolayındadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin 

çeşitli yerlerindeki kazlar cüsse bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. 

Türkiye geneli içinde Kars ve Ardahan illerindeki kazların belirgin bir şekilde diğer 

illerde yetiştirilen kazlardan daha büyük cüsseye sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Anılan bu yörede de Ardahan Sugöze, Kars Merkez ve Akayaka’da yetiştirilen kazların 

daha geniş, uzun ve yüksek  bir beden yapısına sahip olduğu söylenebilir. 

Islah edilmemiş yerel doğal ırklar, ticari yetiştiricilikte kullanımda üzerinde 

durulan bu konular bakımından yeterli değildirler. Tavukçulukta ıslah çalışmaları 

dünyada oldukça ileri düzeylere erişmiş olmakla birlikte, kazcılıkta bu boyutta olmasa 

da çeşitli ülkelerde ıslah çalışmalarıyla geliştirilmiş çeşitli ırk ve hibritler mevcuttur. 
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Polonya’da White Koluda Kazı, ve W11, W31 ile W33 hatları, Macaristan’da Babat Gri 

ve Babat Beyaz kazları, Fransız Inra kazları bunlardan bazılarıdır. 

Türkiye’de 1980’lerde kurulup 1990’ların sonunda kapatılan Kars Kazcılık 

Üretme İstasyonu zamanı içinde iyi bir çalışma planlayamamasına rağmen Kars ilindeki 

kazların yapısını önemli ölçüde değiştirdiği düşünülmektedir. Zira Kars ve Ardahan 

illerindeki yetiştiricilerin gözlemlerine dayanan yıllar boyu süren seleksiyon 

uygulamaları ve İstasyondan yöre yetiştiricilerine sağlanan damızlıkların kullanılması 

sonucu yöre kazları diğer kazlardan belirgin bir şekilde üstün düzeydedir. 

Yapılması gereken başta Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi gibi ilgili 

akademik çevre ile birlikte Tarım Bakanlığının ıslah çalışmalarıyla öncelikle Kars Kazı 

adıyla bir kaz ırkı geliştirmek, daha sonra bu tip çalışmayı birkaç yöre kazı üzerinde 

devam ettirerek yeni ırklar oluşturmaktır. Ülkemiz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesi 

dünyada bu kadar önemli yere sahipken tanımlanmış bir tek kaz ırkımız bile 

bulunmamaktadır. Bu ayıptan bir an evvel önce kurtulmak gerekmektedir. Islah 

çalışmalarında büyüme ve yumurta verimi öncelikle ele alınmalıdır. 

Kuluçka Sorunu 

Hayvansal üretimde daha fazla verim elde etmek için hayvan başına verimlilik 

önemli olmakla birlikte, daha çok sayıdaki materyalle üretim katlanacaktır. Hayvan 

yetiştiriciliğinde bu nedenle döl verimi en önemli özelliktir. Kanatlılarda ve kazlarda 

yumurta verimi yavru verimi demektir. Yani bir dişi ne kadar fazla yumurta üretirse o 

kadar fazla yavru sahibi olabilir. Bu durum ise üretimin o derece fazla olmasını 

sağlayacaktır. Üretilen yumurta sayısının fazla olması dişinin yumurtlama periyodunun 

uzunluğuna bağlıdır. Dişinin daha uzun yumurtlama periyodunda olması ise gurk 

olmamasını gerektirmektedir. Daha fazla sayıda elde edilen yumurtanın kuluçkasının ise 

yapay koşullarda gerçekleştirilmesi gerekir. Dişi kazların kuluçkaya yatmaması en az 30 

gün daha fazla yumurtlama periyodunda olması anlamına gelmektedir. 

Yerli ırk kazlarda gurk olma yatkınlığı çok fazladır. Bu özelliği düşük düzeylere 

çekme yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ticari tavuk yetiştiriciliğinde olduğu gibi 

yapay kuluçka işlemleri ticari kaz yetiştiriciliğinde de hayati öneme sahiptir. Kuluçka 

yönetimi teknik ve yatırım gerektiren bir konudur. Küçük ailesel düzeydeki işletmelerin 

yeterli bir yapay kuluçka yönetimi yapabilmesi zordur. İşletmenin ticari düzeye 

çekilmesi gerekmektedir. 
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Kuluçka konusu içinde yüksek oranda döllü yumurta elde edilmesi de diğer bir 

kritik konudur. Bu konuda başarı için yeterli sayıda erkek dişi oranının (1:4) sağlanması 

ve yumurtlama periyodundan yeterli bir süre önce erkek damızlıkların dişi sürü içine 

katılması ve aile oluşturulmasına olanak tanımak gerekmektedir. Kaldı ki bu koşullar 

sağlansa bile dölsüz yumurta elde edilebilmektedir. Daha fazla yavru elde etmek için 

dölsüz yumurta oranının en düşük düzeyde olması gereklidir. Bunun en sağlam yolu 

yapay tohumlamadır. Bu uygulama maliyet artırıcı profesyonel bir hizmet gerektirse de, 

damızlık değeri yüksek çok sayıdaki erkek damızlık hayvanı barındırma, bakım, 

besleme ve zaman içinde karşılaşılabilecek ölümlerle ulaşılacak maliyetin altında 

kalacaktır. 

Ticari yetiştiricilikte yapay kuluçka ve maksimum sayıda döllü yumurta elde 

edilmesi başarının önemli anahtarlarındandır. 

İşletme Büyüklüğü 

İşletme büyüklüğü ile yetiştirme verimliliği arasında sıkı bir ilişki 

bulunmaktadır. Yetiştirmenin yüksek kapasitede yapılıyor olması ya da ticari düzeyde 

olup olmadığı verimliliğin önemli unsurlarından biri olan teknik yetiştiriciliği 

gerektirmektedir. Teknik yetiştiricilik hayvanlara sağlanan bütün bakım ve besleme 

koşullarını kapsamaktadır. Ticari yetiştiricilikte bakım ve besleme koşulları dönemlere 

göre çeşitli standartlarda olmalıdır. Bir başka sorun ise bakıcı sorunudur. Ailesel 

yetiştiriciliğe göre ticari işletmelerdeki yetiştiricilikte görev yapan bakıcılar geleneksel 

değil bilimsel dayanağı olan temel bilgilere sahiptir. Bu durum verimliliği etkileyen bir 

başka önemli konudur. Türkiye’deki kaz yetiştiriciliği aile işletmelerinde geleneksel 

yetiştirme bilgileriyle yapılmaktadır. Teknik yetiştiricilikle elde edilecek kesim ağırlığı 

üniform olacaktır. Bunun yanı sıra ticari kapasitesi yüksek işletmelerde her yetiştirme 

döneminde verimlilik bakımından kayıtlar tutulmaktadır. Bu kayıtlarla dönemler arası 

faklılıklar karşılaştırılarak verimlilik arttırılmaya çalışılır. 

Ticari yetiştiricilikte maliyeti olumlu etkilemesi için hayvan sayısının yüksek 

kapasitelerde olması, görev alacak bakıcıların teknik bilgi sahibi olması, teknik 

yetiştiriciliğin yapılması ve üniform bir sürü maksimum verimlilik için şarttır. 
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Modern Kesim ve Paketleme Tesisi 

 

Hangi türden olursa olsun et amaçlı hayvan yetiştiriciliklerinde kesim ve 

paketleme tesisi belki zincirin en kritik halkasını, lokomotifini oluşturmaktadır. Kaz 

yetiştiriciliğinde de et verimi en önemli özellik olduğundan ticari yetiştiriciliklerde 

kesim tesisinin varlığı yetiştiriciliği tamamlayan en önemli unsurdur. İşletmede kesim 

tesisinin olmayışı ya da makul uzaklıkta erişilebilir modern bir kesim tesisin olmaması 

yapılan başarılı yetiştiriciliği sürdürülebilir kılmaz. Uzak mesafelerdeki kesim 

tesislerine nakil süresi uzadıkça hayvan kayıplarına ve ulaşım maliyetinin artması söz 

konusu olacaktır. 

Kesim tesisindeki standart ve hijyenik kesim koşulları etin tüketiminde halk 

sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca karkasların bütün ya da parçalar şeklinde 

paketlenmesi yine ürünün hijyeni ve tüketici ulaşıncaya kadar geçen süreçteki 

muhafazası açısından da gereklidir. 

Yetiştirme kümeslerinin bulunduğu bölgede modern kesim, paketleme ve 

soğutma tesisinin varlığı hayati öneme sahiptir. Entegre kesim tesisleri yetiştiriciliğin 

sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli unsurdur. Bu nedenle başta Kars ve 

Ardahan illerinde olmak üzere belli illerde entegre kesim tesisinin kurulması 

sağlanmalıdır. 

Tüy Toplama ve Depolama 

Tüy kaz yetiştiriciliğinde elde edilen önemli bir doğal elyaftır. Kazlar ve benzeri 

su kuşlarının özellikle alt tüyleri oldukça değerli bir dolgu maddesidir. Kaz alt tüyleri de 

ördeklerinkinden daha büyük ve daha yumuşak olması nedeniyle daha pahalıdır.Tüy 

dolgu maddesi kullanılarak üretilen ürünler oldukça pahalı ürünlerdir. Dünya alt tüy 
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üretiminin önemli bir kısmı ördeklerden ve üretimin önemli kısmı da ördek ve kaz 

varlığının önemli bir kısmını elinde tutan Çin tarafından sağlanmaktadır. 

Kaz yetiştiriciliğinde tüy eldesi kadar tüyün muhafaza koşulları da tüy 

kalitesinin korunması üzerine büyük öneme sahiptir. Dünyada tüy eldesi yaygın olarak 

ülkemizdekine benzer olarak kesim sonrası elde edilmektedir. Kesim sonrası elde edilen 

tüylerin kızışmasın engelleyecek şekilde muhafazası ve rutubetin düşürülmesinin kalite 

üzerine son derece olumlu etkiye sahiptir. Ülkemizde bu durum küçük aile 

işletmelerinin üyeleri tarafından yeterince bilinmemekte, kalitede düşüşe ve ekonomik 

kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de mevcut yetiştirme sistemi içinde yetiştiricilerin kesim sonrası tüylerin 

doğru depolanması konusunda bilgilendirilmesi değerli tüylerin ekonomiye 

kazandırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kapasitesi yüksek entegre kesim tesislerinin 

kümeslerin yoğunlaştığı bölgelerde kurulumu tüy eldesi ve değerlendirmesi konusunda 

da önemli katkı sağlayacaktır. 

Biyogüvenlik, Hastalıklar, Koruma ve Teşhis Merkezi 

Hayvan yetiştiriciliklerinde sürü sağlığı ve yönetimi başarılı yetiştiriciliğin bir 

başka adımını oluşturmaktadır. Kazlar tür olarak diğer kanatlı hayvanlarla 

karşılaştırıldığında hassas oldukları daha az hastalıkla karşı karşıyadır. Bu durum bir 

avantaj olmakla birlikte kazların da duyarlı olduğu hastalıklar vardır. Son yıllarda 

giderek artan Kuş Gribi salgınlarının dışında Derzy Hastalığı ve Salmonellozis gibi 

hastalıklar kazlarda ölümlere neden olabilmektedir. Özellikle palazlarda ve gençlerde 

etkili hastalıkların doğru teşhisi tedavi ve alınacak önlemler açısından hayati öneme 

sahiptir. Kars ve Ardahan yöresinde küresel salgınların dışında yerel düzeydeki 

hastalıklar özellikle de viral hastalıklar önemli kayıplar vermektedir. Ailesel 

işletmelerde hastalıklardan korunma ve tedavi için bilinç eksikliğinin de bulunması 

kayıpları kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kayıplar ülke düzeyindeki üretimi de olumsuz 

etkilemektedir. 

Kars’ta Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde ülke kazcılığı için referans nitelikte 

Kanatlı Hayvanlar Hastalık Teşhis Laboratuarı veya Merkezi’nin oluşturulması ülke 

kazcılığına olumlu katkı sağlayacaktır. 
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Etik Kurallar 

Türkiye mevcut kaz yetiştiriciliğinin en önemli avantajlarından birisi yetiştirilen 

kazların serbest gezinmeli olarak ya da köy koşullarında yetiştiriliyor olmasıdır. Bu 

sistemde serbest olarak doğal merada otlatılarak ve dane yem beslemesiyle yapılan 

yetiştiricilik hayvanların en başta refahını olumlu etkilemektedir. Bu tip yetiştiricilik 

organik karakterde olup bu tip üretimle elde edilen ürünler dünyada çok daha pahalı ve 

rağbet gören ürünlerdir. Hayvanın refah içinde olduğu ve acı çektirilmediği bir sistem 

içinde yetiştiriciliği ve kesimi sonunda elde edilen tüy çok daha tercih edilmektedir. Bu 

tip üretim sistemleri hayvan hakları ve etik kurallar açısından oldukça uygun 

bulunmaktadır. Etik kurallar ve hayvan hakları açısından bir başka konu da 

yağlandırılmış karaciğer üretimidir. Yağlandırılmış karaciğer üretimi için zorla besleme 

yapılmaktadır ki bu durum ülkemiz kazcılığında bulunmamaktadır. 

Türkiye kaz yetiştiriciliğinin mevcut üretim sistemi doğal ve organik niteliğe en 

yakın üretim şeklindedir. Bu sistemde yapılan üretim modelleri içinde işletmelerin 

yetiştirme kapasitesi bir taraftan arttırılarak yetiştirmeye devam edilirken, diğer 

taraftan entansif ticari yetiştiricilik modelinin de bölgede yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Zorla besleme ve canlı tüy yolumu yaptırılmadığı sürece önemli etik sorunlar 

bulunmamaktadır. 

Kaz Kaynaklı Ürünler 

Kaz kaynaklı ürünler kaz yetiştiriciliğinden elde edilen faydaya paralel olarak iki 

başlıkta toplanabilir. Bunlardan ilki gıda sektörü içindeki et ve ürünleri diğeri ise tüy ve 

tüy ürünleridir. 

Kaz Eti 

Kazlardan elde edilen başlıca ürün kaz etidir. Dünyada ticari yetiştiricilikle elde 

edilmiş kaz etinin bütün karkas fiyatı 110-150 TL/kg, göğüs eti 120-360 TL/kg, but eti 

30-60TL/adet, normal ciğer 100 TL/kg, ve yağlandırılmış kaz karaciğeri 370-1000 

TL/kg (1USD=3,80TL) düzeylerindedir. 

Türkiye’de bütün karkas olarak kaz etinin fiyatı 2017 yılında Kars ve 

Ardahan’da 60-70 TL/kg ya da 2.5-3 kg’lık tam karkas 180 TL dolayında 

gerçekleşmiştir. 
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3,5 kg, 104 $, 400 TL, 115 TL/kg 

4kg karkas 152 $, 580TL, ABD, 145 TL/kg 

Yeni Zelenda 2,8 kg donmuş karkas 112 $ 425 TL, 40 $/kg 150 TL,  
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Kars’ta kesim, süzülme, tuzlama ve dinlendirme sonrasında açık havada kurutulma ve 

donmaya bırakılmış geleneksel usuldeki Kaz karkasları, 60-70 TL/kg karkas fiyatı 

   

 

Göğüs 350g 11 $, 50 TL, 120 TL/kg 

But tek ya da çoklu paketlerine göre 7-16 $, 30-60 TL/paket 

 Kemiksiz göğüs eti 1kg 18 $, 70 TL, Göğüs eti 360 TL/kg İngiltere 

Kaz eti bugün ülkemizde tamamen karkas halinde ve ambalajlama yapılmadan 

satılmaktadır. Bu durum tüketicide özellikle de ilgili yöre dışındaki tüketicilerde 

olumsuz hijyen koşulları algısına neden olmaktadır. Bir de ilk defa kaz eti tüketecek 

kişiler için tüm karkası alma zorunluluğu bulunmaktadır. Oysa dünyada kaz eti 

üretiminin yüksek olduğu ülkelerde tüm karkas ya da but, göğüs ve sakatat olarak ayrı 
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ayrı parçalar halinde ve de en önemlisi paketlenerek soğuk zincirle tüketiciye 

sunulmaktadır. 

Yağlandırılmış Karaciğer 

Yağlandırılmış kaz karaciğeri ise bir başka besin maddesidir. Bu besin 

maddesinin dünyada hem üretiminde hem de tüketiminde çok büyük bölgesellik 

bulunmaktadır. Türkiye’de yağlandırılmış kaz karaciğeri üretimi bulunmamaktadır. Bu 

durum olumsuz değil hatta hayvan hakları açısından olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Yağlandırılmış Kaz Karaciğeri (solda) ve Ördek Karaciğeri (sağda) 

 

Kaz ciğer bloku 166,5 $/kg 630 TL/kg 

 

İsviçre’de, Macaristan’da kaz ciğeri 260 $/kg, 1000 TL/kg 
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0,5kg karaciğer, 48,5 $, 370 TL/kg 

 

Ördek normal karaciğeri 26 $/kg 100 TL/kg 

Kaz Yağı 

Kaz yağının taze sürme ya da fırında kızartmalık amaçlı kullanımı söz 

konusudur. Yurt dışında fiyatı 150-200 TL/kg iken Türkiye’de ithal olarak 250TL/kg 

düzeyindedir. 

  
 

 

Tüy Ürünleri 

Kaz tüyünden çok farklı amaçlara yönelik çeşitli ürünler üretilmektedir. Tüy 

ürünlerinin en çok kullanım amacı ve pazarı olan kaliteli doğal dolgu maddesi olarak 

kullanıldığı giyim sektörüdür. Ülkemizde de yaygın olarak satılan kaz tüyü kullanılmış 

ürünlerin tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. 
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Badminton Topu 

Badminton, bir raket ve üzerine uçmasını kolaylaştıracak sentetik ya da doğal 

tüyler yerleştirilmiş mantar bir topla oynanan Hindistan kökenli bir spordur. Tüm 

dünyada giderek yaygınlaşan bu oyunda kullanılan her bir mantar top üzerine 16 adet 

tüy yerleştirilir. Bu tüyler 1.7-2.1 g ağırlığındadır. Bir badminton maçında yaklaşık 3 

düzine top tüketilmektedir ki bu miktardaki topun yapımı için yaklaşık 50 kazın kanat 

tüylerinin kullanılması gerekmektedir. Kaz tüyünden yapılmış badminton topları 

oldukça kalitelidir. Dünya badminton topu üretiminin hemen tamamı Çin’de 

üretilmektedir. 
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  Kaz tüyü kullanılmış bir badminton topu   

 Plastik tüy kullanılmış bir badminton topu   

 

 

Sonuç 

Türkiye kaz varlığı bakımından dünyada önemli bir potansiyele sahiptir. 

Kazcılıkta gelişmelerin meydana gelebilmesi için kaz eti hakkında doğru 

bilgilendirmelerin yapılması tüketimin ülke çapında bir pazar oluşturacak şekilde teşvik 

edilmesi gerekir. 

Türkiye’de kazcılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Kars, Ardahan ve Muş 

illerinde kaz yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve teşviklerin devamının yanı sıra entegre 

kesimhanelerin kuruluşunun desteklenmesi son derece önemli ve diğer desteklerin 

anlamlı olmasını sağlayacaktır. 

Yapılması gereken başta Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi gibi ilgili 

akademik çevre ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ıslah 

çalışmalarıyla öncelikle Kars Kazı adıyla bir kaz ırkı geliştirmek, daha sonra bu tip 

çalışmayı birkaç yöre kazı üzerinde devam ettirerek yeni ırklar oluşturmaktır. Ülkemiz 

ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesi dünyada bu kadar önemli yere sahipken tanımlanmış bir 

tek kaz ırkımız bile bulunmamaktadır. Bu ayıptan bir an evvel önce kurtulmak 

gerekmektedir. Islah çalışmalarında büyüme ve yumurta verimi öncelikle ele 

alınmalıdır. 

Ticari yetiştiricilikte yapay kuluçka ve maksimum sayıda döllü yumurta elde 

edilmesi başarının önemli anahtarlarındandır. 
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Ticari yetiştiricilikte maliyeti olumlu etkilemesi için hayvan sayısının yüksek 

kapasitelerde olması, görev alacak bakıcıların teknik bilgi sahibi olması, teknik 

yetiştiriciliğin yapılması ve üniform bir sürü maksimum verimlilik için şarttır. 

Türkiye’de mevcut yetiştirme sistemi içinde yetiştiricilerin kesim sonrası 

tüylerin doğru depolanması konusunda bilgilendirilmesi değerli tüylerin ekonomiye 

kazandırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kapasitesi yüksek entegre kesim tesislerinin 

kümeslerin yoğunlaştığı bölgelerde kurulumu tüy eldesi ve değerlendirmesi konusunda 

da önemli katkı sağlayacaktır. 

Kars’ta Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde ülke kazcılığı için referans nitelikte 

Kanatlı Hayvanlar Hastalık Teşhis Laboratuvarı veya Merkezi’nin oluşturulması ülke 

kazcılığına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Türkiye kaz yetiştiriciliğinin mevcut üretim sistemi doğal ve organik niteliğe en 

yakın üretim şeklindedir. Bu sistemde yapılan üretim modelleri içinde işletmelerin 

yetiştirme kapasitesi bir taraftan arttırılarak yetiştirmeye devam edilirken, diğer taraftan 

entansif ticari yetiştiricilik modelinin de bölgede yerleştirilmesi gerekmektedir. Zorla 

besleme ve canlı tüy yolumu yaptırılmadığı sürece önemli etik sorunlar 

bulunmamaktadır. 
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2. OTURUM 

 

Kazlarda Üreme ve Kuluçka 

Doç. Dr. UMUT SAMİ YAMAK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü SAMSUN 

e-posta:usyamak@omu.edu.tr 

 

 Kaz ırkı sayısı 96. (Doğu Avrupa) 

 Greylag goose  

 Avrupa ve Asya kökenli evcil kazların atası 

 Anser anser anser (Batı) 

 Anser anser rubriostris (Doğu) 

 

 Bu kaz ırklarından ağır yapılı olanların 

yumurta verimi 30-60 adet 

 Hafif yapılı olanların ise 100 adet 

civarındadır. 

 

 

Kazlar doğal aydınlatma koşullarında üreyebilme özellikleri ile karakterize olmuş 

hayvanlardır. 

Bulundukları bölgelere göre değişmekle birlikte, üreme sezonları subtropik 

bölgelerde sonbaharın sonlarına doğru, ılıman bölgelerde ise kış sonu-ilkbahar 

başlarında başlamaktadır.  
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Bu noktadan itibaren gün uzunluğunun artmasına paralel olarak yumurta üretimi 

de artış gösterir ve haziran ayı sonuna gelindiğinde genellikle tüm kazlarda yumurtlama 

sona erer. 

Diğer kanatlı türleri ile kıyaslandığında %70 gibi daha düşük bir döllülük oranı 

bulunmaktadır. 
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http://www.metzerfarms.com - ABD 

 

 

 

http://www.metzerfarms.com - ABD 

 

 

 

http://www.metzerfarms.com/
http://www.metzerfarms.com/
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http://www.metzerfarms.com - ABD 

 

www.eskildsen.de - ALMANYA 

 

 

http://www.metzerfarms.com/
http://www.eskildsen.de/
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http://www.grimaudfreres.com- FRANSA 

 

   
 

 

GRİ KAZ SI14 AĞIR 

 

BEYAZ KAZ SI14 ORTA 

 

 

 

• Yumurta Verimi (Yıllık): 49 

• Elde Edilen Palaz Sayısı (Yıllık): 35 

• Yumurta Verimi (Yıllık): 53 

• Elde Edilen Palaz Sayısı (Yıllık): 37 

www.orvia.fr – FRANSA  

http://www.grimaudfreres.com-/
http://www.orvia.fr/
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     GRİ KAZ SI14 AĞIR 

 

BEYAZ KAZ SI14 ORTA 

 

  
Canlı Ağırlık: 

6.5-7 kg♂ 

5.5-6.5 kg♀ 

Et verim yönlü 

Karaciğer üretimi amaçlı 

Canlı Ağırlık: 

6.5-7 kg♂ 

5.5-6.5 kg♀ 

Üreme kabiliyeti yüksek 

Et verim yönlü 

www.orvia.fr – FRANSA 

 

 
www.izzd-koluda-wielka.com; www.bytnar.pl; www.animpol.pl 

 

 

 

W11 DİŞİ                
                               11 €  

W33 ERKEK 

 

 

W31 yumurta fiyatı 2,5-3,5 € 

(mevsime bağlı olarak) 

 

 

http://www.orvia.fr/
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BÜYÜK GRİ KAZ; 

yumurta (yıllık) 

30-40 

Çıkış Gücü 

%75 

Canlı Ağırlık: 

7-9.5 kg♂ 

6-6.5 kg♀ 

İTALYAN KAZI; 

yumurta (yıllık) 

45-55 

Çıkış Gücü    

 %65 

Canlı Ağırlık:  

5.5-7 kg♂ 

4.5-6 kg♀ 
 

LEGART KAZI; 

kökeni  

Danimarka 

 

www.nezhin-inkybator.com.ua - RUSYA 

 

 

  Landes Kazı 

Macaristan orjinlidir 

Canlı Ağırlık:  
5.5-8 kg♂ 

4-7 kg♀ 

 

Yumurta Verimi(yıllık): 25-30 

Döllülük: %75-80 

Çıkış Gücü:   %45-50 

Kuluçka Randımanı:  %60-65 

www.gusi-gusi.ru -RUSYA 

 

 

 

 

http://www.nezhin-inkybator.com.ua/
http://www.gusi-gusi.ru/
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STOW KAZI SÜPER STOW KAZI 

  

Canlı Ağırlık:  

6-6.5 kg♂   

7-8 kg♀ 

Yumurta verimi 30-40 

Canlı Ağırlık:  

6.5-7 kg♂   

7.5-9 kg♀ 

Yumurta verimi 30-45 

www.gulliver-poultry.co.uk - İNGİLTERE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Yumurta verimi (yıllık): 11-13 

 Döllülük %70-80 seviyelerinde 

 Çıkış gücü %60-85 arasında değişmekte 

 Kuluçka randımanı % 60-80 arasında değişmekle birlikte ortalama %53’dür ve %30 

altında sonuçlar da bulunmaktadır.  

 Ortalama yumurtlama süresi 60-75 gün 

 Yumurtlama dönemi ŞUBAT- MAYIS 

EMBERDEN KAZI X BEYAZ İNGİLİZ KAZI 

http://www.gulliver-poultry.co.uk/
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Kazlarda Üreme Performansının Artırılması 

 Kontrollü şartlar performans üzerine etkilidir. 

 Aşırı yemleme yağlanmaya neden olup yumurta verimini düşürebilmektedir. 

 Bu nedenle yumurtalama döneminden 2 ay öncesinde kısıtlı yemleme 

yapılabilir. (hayvan başına 200-250 gr). 

 

 

 

 Yerleşim sıklığının fazla olması durumda yumurta veriminde düşme 

gözlenebilir.  

 Lifli besinler ile besleme yumurtlama döneminde performansı düşürmektedir.  

 Aydınlatma yumurta verimi üzerinde oldukça önemlidir.  

 Günlük 10 saat aydınlatma uygulanması durumunda en yüksek yumurta 

verimine ulaşıldığı ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.  

 Yem kısıtlaması kanatlı türlerinin çoğunda damızlık performansına etki 

etmektedir. 

 Ancak bu durum kazlarda farklılık gösterebilmektedir.  

• Ekstansif şartlar 

• Damızlıkların uzun süre elde tutulması (4-7 yıl) 
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Yumurta Periyodu Başlamadan Önce Yapılan Yem Kısıtlamasının Kazların Üreme 

Performansı Üzerine Etkisi 

Yem miktarı değişmemiş 

enerji kısıtlaması yapılmıştır. 

Kısıtlama 

Yok 

Kısıtlama  

Hafif Normal Şiddetli 

Dişi Başına Yumurta Sayısı 44.4 43.7 44.5 30.5 

Döllülük 63.9 65.1 73.3 64.1 

Dişi Başına Palaz Sayısı 22.7 23.3 26.9 16.4 

Ölüm Oranı 2.0 0.5 2.0 3.8 

Dişilerde Yem Kısıtlaması 

Sonundaki CA 

6.7 6.6 6.3 6.2 

Erkelerde Yem Kısıtlaması 

Sonundaki CA 

6.4 6.4 6.0 6.0 

 

 Üretim değerlerine olumsuz etkisi yoktur. 

 Döllülük artar. 

 Kısıtlama sonrası yem tüketimi ani olarak artırmaz. 

 Günlük yaştaki palaz maliyetini düşürür 

 Çiftleşme döneminde A,D ve E vitamini takviyesinin döllülüğü arttırdığı 

belirlenmiştir. 

 Genç sürülerde takviye yapılması döllülüğü %72’den %81’e, 

 Yaşlı sürülerde ise %40’tan %55’e yükseltmiştir.  
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Aydınlatmanın Kazların Üreme Performansı Üzerine Etkisi 

 

 

 

(Beyaz roman kazlarında) 

Toplam 20 Saat Aydınlık 

Gün Işığı 

220 Lux 120 Lux 20 Lux 

1
.Y

u
m

u
rt

la
m

a 

P
er

iy
o
d
u
 Yumurta Sayısı/Kaz 14.0 17.6 13.0 24.1 

Döllülük (%) 32.8 50.2 39.2 40.8 

Yumurtlama Periyodu (D) 54.8 70.0 72.5 122.7 

Palaz Sayısı/Kaz 1.6 3.3 1.6 5.8 

2
. 
Y

u
m

u
rt

la
m

a 

P
er

iy
o

d
u

 

Yumurta Sayısı/Kaz 14.9 14.7 15.4 - 

Döllülük (%) 46.8 58.1 54.9 - 

Yumurtlama Periyodu (D) 74.0 85.5 75.5 - 

Palaz Sayısı/Kaz 4.6 6.3 4.9 - 

Y
ıl

lı
k
 Ü

re
m

e 

P
er

fo
rm

an
sı

 Yumurta Sayısı/Kaz 28.9 32.3 28.4 24.1 

Döllülük (%) 39.7 57.4 48.7 40.8 

Yumurtlama Periyodu (D) 128.8 155.5 148.0 122.7 

Palaz Sayısı/Kaz 6.2 9.6 6.5 5.8 
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Doğal Kuluçka 

 Doğal kuluçka ile yavru alımı istenmeyen bir durumdur çünkü doğal kuluçkaya 

yatan kaz yumurtlamayı bırakır. 

 Kazlar 1 kuluçkada 10-12 yumurta yumurtlarlar (doğal kuluçkalarında). 

 Genel olarak kaz yumurtaların farklı türlerde gurk hayvanların altına koyularak 

yumurtlamanın devam etmesi sağlanır. 
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 Yumurta büyüklüğü nedeniyle tavuklar çevirmekte güçlük çekebilirler. 

 Bu sebeple yumurtanın bir tarafı işaretlenip takip edilir. 

 Eğer çeviremediği anlaşılırsa; gün içinde 2-3 defa çevrilmelidir. 

 Doğal kuluçka davranışında beslenme ve su tüketimi için yuvayı terk edecek 

olan kaz, tüyleri ile yumurtaları örtmektedir. 

 Yuvadan ayrılan kaz yaklaşık 15 dakika sonra yuvaya döndüğünde tüyleri 

ıslaktır. 

Başarılı kuluçka   =   Temiz yumurta 

 Kuluçkada yumurtaların yıkanılması önerilmez. 

 Yapılması gerekli ise 40oC deki suda fırçalanabilir. (NaOCl) sodyum hipoklorit 

gibi bir dezenfektan eklenebilir. 

 Kuluçkaya taşımadan önce fumigasyon yapılmalıdır. 

 Fumigasyon ile aspergillus ve salmonella hastalıkları riski azaltılacaktır. 
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Fumigasyon sonrası DEPOLAMA; 

10-15 oC - %70-75 Nem 

Depolamada; günde 6 kez - 90o 

çevrilmelidir. 

Yumurtalar haftada 2 kez konulmalı. 

 

 

 

Ön gelişim (1-27 GÜN) 

Çıkış (27-30 GÜN) 

 
 

Periyodik Isıtmanın Uzun Süreli Depolanmış Kaz Yumurtalarının Çıkış Gücüne ve 

Kuluçka Süresi Üzerine Etkisi 

Depolama Süresi 

(Gün) 

Isı Kontrolü Yok Periyodik Isıtma 

Ortalama 
Günlük Yumurta 

İle Karşılaştırılması 
Ortalama 

Günlük Yumurta İle 

Karşılaştırılması 

%
 ç

ık
ış

 g
ü

c
ü

 3 83.46 
    

10 79.73 -3.73 85.69 +2.23 +5.96 

17 84.48 -18.98 80.54 -2.92 +10.06 

24 20.67 -62.79 61.34 -22.35 +40.67 

K
u

lu
ç

k
a

 s
ü

re
si

 

(s
a

a
t)

 

3 702 
    

10 706 +4 702.0 
 

-4.0 

17 711 +9 704.5 +2,5 -6.5 

24 715 +13 707.0 +5 -8.0 
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Kaz yumurtaları için önerilen 

kuluçka makineleri 

Ticari oda tipi kuluçka makineleri 

Dolap tipi kuluçka makineleri 

   

 

 Kaz yumurtaları için havalandırma önemlidir. 

 İlk 27 gün %50-55 NEM - 37.7 oC SICAKLIK 

 Yumurtalar tepsiye yatay konumda yerleştirilmelidir.  

 Her 2 saatte bir 90o çevrilmelidir.  

 *Eğer yumurtalar tepside dikey konumda ise her 2 saatte bir 180o çevrilmelidir.   

 Kuluçka makinesinin kapağı 4-27 günler arasında her gün 15 dakika açılarak 

soğutulmalıdır.  

 Soğutulmanın sonunda su püskürtülmelidir.  

 Suyun sıcaklığı 30-35oC olmalıdır. (doğal davranış gereği) 

 Kuluçkanın 7. gününde yumurtalar lamba kontrolünden geçirilmelidir. 

 Dölsüz yumurta ve ölü embriyolar ayıklanmalıdır. 

 27. Günde yumurtalar ön gelişimden çıkış makinesine aktarılmalıdır. 

 Çıkış makinesinde soğutma ve su püskürtme işlemleri uygulanmaz. 

 Nem %75 sıcaklık 37.5 oC olmalıdır. 

 30. günde ve 31. günde palazların kuruması için havalandırma sağlanmalıdır. 

 Palazlar yumurta sarısını absorbe ederek 24 saat hayatta kalabilirler, fakat bir an 

önce yeme ve suya ulaşmaları sağlanmalıdır. 
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Yapay Kuluçka 
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Kazların Ekstansif, Yarı entansif ve Entansif Üretim Sistemlerine Göre Beslenmesi 

Prof. Dr. CAVİT ARSLAN 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı  

eposta: carslan42@hotmail.com 

Kaz Yetiştiriciliğinin Önemi 

 Kazlar ilk evcilleştirilen kanatlı hayvandır. Günümüzden 3000 yıl önce Mısır’da 

evcilleştirildiği bildirilmekle birlikte daha önce evcilleştirildiği yönünde 

bilgilerde mevcuttur.  

 Dünyanın her yerinde kaz yetiştirilmekle birlikte, ekonomik anlamda kaz 

yetiştiren çiftlikler Asya kıtasında ve Avrupa’nın orta kısımlarındaki ülkelerde 

bulunmaktadır (FAO, 2017).  

 Kazlar;  

o Çayır-mera gibi kaba yemlere dayalı olarak beslenebilen, 

o Hastalıklara karşı dirençli,  

o Çok özel kümeslere ihtiyaç duymayan,  

o Farklı iklim şartlarına uyum sağlayabilen,  

o Besi kabiliyeti yüksek bir kanatlı türüdür (En hızlı büyüyen kanatlı türü).  

 Entansif besilerde kazlar 10-14 haftada, ekstansif besilerde yaklaşık 7 ayda 

kesime gelir.  

 Kazlarda karkas randımanı % 65-70. 

 Dünyada üretilen kaz eti miktarı giderek artmaktadır.  

 1991 yılında 0.76 milyon ton, 2003 yılında 3.2 milyon ton (Aral ve Aydın,2007).  

 Kaz eti; iyi bir hayvansal protein kaynağı + farklı aromada et tüketmek 

isteyenler için de iyi bir alternatif. 

 Ülkemiz şartlarında alternatif bir kanatlı olma potansiyeli olabilir. 
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Resim 1. Türkiye’de Yaygın Olarak Yetiştirilen Kaz Irkları (Orijinal) 

 

Türk ırkı siyah kaz Türk ırkı beyaz kaz 

 

 

Türk ırkı alaca kaz Türk ırkı sarı kaz 
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Kazların Sindirim Sistemi 

 

 
  

1. Özefagus 4. Taşlık 7. Karaciğer 10. Sekum 
Yonca/ÇKO/ŞPP   

HS, % 44/27/25 (Arslan, 2000) 2. Kursak 5. Pankreas 8. Safra kesesi 

3. Bezli mide 6. Duodenum  9. İleum 11. Kloaka 

 

 

Kazların Gaga ve Dil Yapısı 

 

 
             Orijinal (Arslan, 2010)  
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Kaz Beslemede Kullanılan Yemler 

 Kazlar beslenme noktasında oldukça kanaatkar hayvanlardır.  

 Kazlar otçul hayvanlar oldukları için temel yiyecekleri ottur.   

 Çok küçük yaşlardan itibaren merada aktif olarak otlarlar.  

 Biçilmiş ve doğranmış otları da yerler.  

 Tüm buğdaygil ve baklagil tane yemleri ile küspe çeşitleri kaz beslemede 

kullanılabilir. 

 Hasat edilmiş ekin tarlaları kalıntılarında beslenebilirler (anız otlatma). 

 Hasat edilmiş meyve bahçeleri, pancar tarlalarında otlatılabilir. 

 Çeşitli mutfak artıkları ve yemekhane artıklarıyla beslenebilir. 

        Yağlanma !  Kokuşmamış, bozulmamış, küflenmemiş ! 

 Bayat ekmek (Kars yöresinde çok yaygındır), bisküvi, gofret kırıntılarıyla 

beslenebilir. 

 Pazar artıkları olan yeşillikleri yerler (Lahana, marul, ıspanak, tere…). 

 Kazlara verilecek karma yemlerin pelet ya da granül formunda olması önerilir. Toz 

yemler yem israfına ve gagada hamurlaşmaya sebep olabilir. Toz formda verilecek 

ise süt/su ile nemlendirme yararlıdır. 

 

Merada otlayan kaz civcivleri 

 

Anız otlayan erişkin kazlar 
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Tablo 1. Kazlarda besin madde ihtiyaçları (NRC, 1994) 

 Başlangıç 

0-4. Hafta 

Büyütme 

5-> Hafta 

Damızlık 

ME, kcal/kg 2900 3000 2900 

Protein, % 20 15 15 

Lizin, % 1.0 0.85 0.60 

Met. + Sis., % 0.60 0.50 0.50 

Kalsiyum, % 0.65 0.60 2.25 

K. Fosfor, % 0.30 0.30 0.30 

Vitamin A, IU 1500 1500 4000 

Vitamin D3, IU 200 200 200 

Kolin,mg 1500 1000 ? 

Niacin, mg 65 35 20 

Pantotenik a., mg 15 10 10 

Riboflavin, mg 3.8 2.5 4 

 

Büyüme Dönemindeki ve Damız Kazları Besleme Yöntemleri 

   Ülkemiz şartlarında büyüme dönemindeki ve damızlık kazların beslemesinde 

genellikle ENTANSİF (sadece konsantre yem) YARI ENTANSİF (konsantre yem 

+ kaba yem) ve EKSTANSİF (sadece kaba yem) besleme yöntemlerinden sadece 

birine sürekli olarak bağlı kalınarak besleme yapılmamaktadır.  

   Yaygın olan besleme yöntemi işletme şartlarına göre dönem dönem adı geçen 

besleme yöntemlerinden uygun olan birisi ya da ikisinin bir arada olduğu 

yöntemdir. 

   Besleme yönteminin belirlenmesinde, hayvanın yaşı, iklim şartları, mera durumu, 

pazarlama zamanı, kesim zamanı, yumurtlama dönemi, sosyo-kültürel gerçekler 

gibi kriterler belirleyici olmaktadır. 

   Bir işletme için hayvan alımı dışındaki masraflar dikkate alındığında, masraflar 

içerisinde en fazla olanının yem giderleri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kaz 

yetiştiriciliği yapacak işletmelerin mera şartlarına sahip alanlarda kullanılması 

oldukça önem arz etmektedir. 
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Büyüme Dönemindeki Kazların Entansif Yöntemle Beslenmesi 

           Arzu edildiği takdirde büyüme döneminde olan kaz civcivleri sadece karma 

yemlerle 10-12 hafta beslenerek kesim canlı ağırlığına ulaştırılabilir. Konu ile ilgili 

olarak yerli ırk kazlarda yapılmış bir çalışma sonucu aşağıda verilmiştir. 

Yaş, Hafta Canlı ağ.,g CAA, g/gün YT, g/gün YYO, kg/kg 

Çıkım 98 
   

2 635 38 46 1.19 

4 1736 79 150 1.92 

6 2935 86 208 2.64 

8 3348 30 179 7.00 

10 3670 23 222 9.42 

12 3919 18 219 13.64 

0-12 
 

46 171 (Küm. YT= 14.4 kg) 5.97 

Arslan 2005, Rev Med Vet, 156, 475-481 

Büyüme Dönemindeki Kazların Yarı Entansif ve Ekstansif Yöntemlerle 

Beslenmesi 

 Ülkemizde yaygın olan kaz besleme yöntemi civcivlerin yaşamlarının ilk ilk 

birkaç haftasında işletme şartlarına göre karma yemlerle beslenmesi ya da 

geleneksel yöntemlerle (süt, çiğ yumurta, ıslatılmış bayat ekmek, sınırlı 

miktarda çeşitli kanatlılar için hazırlanmış konsantre yem, tane yem kırmaları) 

beslenmesi şeklindedir (Entansif Besi Yöntemi).  

 Bundan sonraki dönemlerde ise besleme tarzı meraların da yeşermesiyle birlikte 

işletme şartlarına göre kısıtlı miktarda konsantre yem, sofra artıkları, bayat 

ekmek, tane yem + merada otlatma şekline dönüşmektedir (Yarı Entansif Besi 

Yöntemi).  

 Yaşın daha da ilerlemesiyle birlikte yine işletme şartlarına göre yarı entansif 

beslemeye devam edilmekte ya da tamamen meraya dayalı belemeye 

dönülmektedir (Ekstansif Besi Yöntemi). 

 Yarı Entansif Besi Yönteminin farklı bir şekli olarak arzu edildiği takdirde 

büyüme dönemindeki kaz civcivleri 10-12 hafta süreyle karma yemlere değişik 
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oranlarda çeşitli kaba yemler karıştırılarak beslenip kesim canlı ağırlığına 

ulaştırılabilinir.  

 !Böyle beslemelerde elde edilen karkasların yağ oranı bir miktar az 

olmaktadır. 

 

Karma yem ve karma yeme başlangıç döneminde % 10, büyütme döneminde % 20 

oranında ÇKO veya KŞPP ilave edilerek beslenen (Yarı entansif) yerli ırk kazların besi 

performansı sonuçları 

 
Karma yem % 10/20 ÇKO % 10/20 KŞPP Önem 

CA, g     

Çıkım 98 99 98 — 

6. Hafta 2935 2823 2853 — 

12. Hafta 3919 3737 3872 — 

CAA, g/gün     

0-12. Hafta 46 44 46 — 

YT, g/gün     

0-12. Hafta 171 202 195 — 

YYO, kg/kg     

0-12. Hafta 5.97b 14.57a 12.44a P <0.01 

Karkas A., g 2648 2568 2529 — 

Karkas O., % 69 71 67 — 

Arslan 2005, Rev Med Vet, 1546, 10; 475-481 
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Yumurtadan çıkımdan sonraki ilk 2 hafta konsantre yemle (Entansif yöntem), 12. 

haftaya kadar merada otlatılan (Ekstansif besleme) yerli ırk kazların besi performansları 

(5 işletme ortalaması) 

Hafta CA,  g CAA, g/gün 
  

Çıkım 97 
   

2 239 10 
  

4 769 37 
  

6 1746 69 
  

8 2461 50 
  

10 2991 38 
  

12 3425 31 
  

Meranın besin madde 

içeriği 
6 Mayıs 27 Mayıs 17 Haziran 8 Temmuz 

KM, % 19 20 23 28 

HP, % 23 18 17 16 

HS, % 20 22 24 25 

Arslan 2008, İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 34 (3) 1-7 

 

Damızlık Kazların Beslenmesi 

 Genç kazlar 10-12 aylık olduklarında yumurtlamaya başlamaktadırlar. Pik yumurta 

verimine 3 yaşında ulaşmaktadırlar. 

 Damızlıkta kullanılacak kaz civcivleri 8 haftalık oluncaya kadar diğer civcivler gibi 

beslenilir, daha sonraki dönemlerde kontrollü besleme yapılır. Kaba yeme dayalı 

besleme yapılarak yağlandırılmaz. 

 Kaba yeme dayalı beslemeler ekonomik, yumurta verimini↑, döllülüğü↑, elde 

edilen civciv sayısını↑. 

 Yumurtlama döneminde olmayan damızlık kazlar yaşama payı düzeyinde 

beslenilirler. Bu düzeyde bir besleme için kaliteli bir mera yeterli olabilir. 

 Mera şartlarının ortadan kalktığı kış aylarında kazları yağlandırmayacak, 

sağlıklarının devamını sağlayacak, soğuktan olumsuz etkilemeyecek şekilde 

beslenir. Bu amaçla; 3 kısım buğday:1 kısım yulaf ideal bir karışımdır. Yeşillik 

olarak mevsim sebzelerinden (lahana, karnabahar, marul…) ve bunların dış 

yapraklarından yararlanılabilinir. 
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 Yerli ırk kazlarda yoğun yumurtlama dönemi Şubat-Mart ayları içerisinde 

olmaktadır. Son yıllarda yurt dışından getirilen bazı kaz ırkları (Çin, Linda, Mast) 

gittikçe yaygın bir şekilde yetiştirilmeye başlanılmış ve yumurtlama dönemi 

Kasım-Haziran ayları arasına yayılmıştır. 

 Ülkemiz şartlarında yumurtlama dönemindeki kazlara yumurtacı tavuk yemi, çeşitli 

tane yemler (arpa, buğday), bayat ekmek, sofra artıkları gibi ürünler verilmekte, 

aynı zamanda merada otlatılmaktadır. 

 Modern kaz yetiştiriciliğinde damızlık kazların beslenilmesine daha çok özen 

gösterilmektedir. Damızlık kazların ilave beslenmesine yumurtlamadan 2 ay 

öncesinde başlanılmaktadır. Yapılacak besleme düzeyi kazların kondisyonuna göre 

ayarlanmaktadır. Damızlık kazların canlı ağırlıkları;      

                         Yumurtlama döneminden 2 ay önce erişkin CA’ın % 80-85’i 

                                                                                     1,5 ay öncesinde CA’ın % 90’ı 

                                                     1-0,5 ay öncesinde CA’ın   % 100’üne ulaşmalıdır. 

 Damızlık kazlar Entansif, Yarı entansif ve Ekstansif yöntemle beslenebilinir. 

Besleme yöntemi hangisi olursa olsun, canlı ağırlık iyi takip edilmelidir. 

Damızlık Kazların Yumurtlama Döneminde Beslenmesi 

1. Entansif Besleme 

           Damızlık kazlar yumurtlama döneminde sadece damızlık kaz yemiyle 

beslenebilirler.  Verilecek miktar kısıtlı olmalı, kazlar yağlandırılmamalı. 

           2900 kcal/kg ME, % 16.84 HP, % 2.24 Ca içeren karma yemle yerli ırk kazlarda 

yapılan bir çalışmada Yum. Ver. 1 yaşlılarda 8.1, 2 yaşlılarda 12.25 adet, YT. 1 

yaşlılarda 137,  

           2 yaşlılarda 160 g/gün olarak bulunmuştur (Arslan ve Saatci, 2003; Turk J Vet 

Anim Sci., 27: 1361-1345). 

           Kazlar için hazırlanmış damızlık yeminin bulunamadığı durumlarda, damızlık 

hindi ya da tavuklar için hazırlanmış karma yemler kullanılabilir. 

2. Yarı Entansif Besleme 

           Yumurtlama dönemindeki kazlar yumurtlama süresince damızlık kaz yemi veya 

çeşitli tane yemlerle beslemeye ilaveten mera, çayır, çeşitli sebzelere ait yeşilliklere 

dayalı olarak ta beslenebilir. Böyle bir besleme yöntemi, entansif beslemeye göre daha 

ekonomik, beslenme fizyolojisine daha uygundur.  
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3. Ekstansif Besleme 

           Damızlık kazlar yumurtlama döneminde sadece iyi kaliteli meralarda 

beslenebilirler. Böyle meralar kazların protein ve vitamin ihtiyacını karşılayabilir. 

Ancak hayvan başına günlük ME tüketimi 800-850 kcal’ın altına inmemelidir (yerli 

kazlarda -100-150 kcal/kg). Yeterli Ca alınımının sağlanması için ad libitum mermer 

tozu/deniz kabukluları sunulmalıdır. 

Ülkemiz şartlarında özellikle D. Anadolu’da yumurta döneminde mera şartları 

oluşmamaktadır. İlave besleme yapılması gerekmektedir. 

Damızlık Kazların Yumurtlama Döneminde Beslenmesinde Dikkat Edilecek 

Hususlar 

1. Damızlık kazlar normalden (800-850 kcal ME/gün) fazla enerji tüketmemelidirler. 

2. Yumurtlama sıklığı ve yumurta büyüklüğüne bağlı olarak HP tüketimi yumurtlama 

süresince 45-50 g /gün arasında olmalıdır.  

3. Yumurtlama sıklığı ve büyüklüğüne bağlı olarak Ca tüketimi 15-20 g/gün olmalıdır.  

4. Kazların yumurtlama döneminde esansiyel amino asitleri, vitaminleri ve mineralleri 

alması çok önemlidir. Bunların yeterince ve dengeli olarak alınması hem yumurta 

verimini hem de embriyonik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir.  

5. Rasyonun ham selüloz oranı %10’u geçmemelidir. Aksi takdirde döl verimi 

düşüklüğü görülmektedir. 
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Kaz Yetiştirmede Hijyen ve Hastalıklardan Korunma 

Prof. Dr. MUSTAFA SAATCI 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı 

eposta: m_saatci@hotmail.com 

Hijyen (temizlik) ve hastalıklardan korunma bir süreçtir. Üretimin her anında ve her 

alanında uygulanması gerekir. Bir disiplin dahilinde devam eder. 

 

                                                       Sağlık=Disiplin 

NERELERDE HİJYEN 

• Barınak 

• Ekipman 

• Altlık 

• Sürü (Damızlık)        

• Yumurta 

• Yem ve depo 

• Su ve sistem 

• Kuluçka 

• Palaz 

• Mera 

• Personel 

• Ziyaret-Araç 

 

 

Barınak: Yer seçimi, komşu işletme, rüzgar yönü, güneşin konumu ve açısı, kullanılan 

malzeme, havalandırma-sirkulasyon, ışıklandırma, ısıtma. 

Ekipman: Yıkanabilir, dezenfektanlarda etkilenmez, çevreden etkilenmez, demonte 

özellikli, yaralamaz, uzun ömürlü. 

Altlık: Temiz, kuru, kaynağı belli. Veya ızgara.  

Sürü: Aşı, serum, takviye gıda, temizlik, gruplandırma, karantina. 

Yem-Su: Kaynak, depo, saklama, sunum, artık ve hasat zamanı. 

Yumurta: Folluk temizliği, toplama zamanı, kirli ve çatlak, depolama.  

Kuluçka: Gelişim, çıkım ve ana makinalarının temizliği, yumurtaların temizliği, tütsü-

duman, teknik bakım. Doğal kuluçkada yumurta çalma. 

Palaz: İlk hafta bakımı, duruş, hareketlilik, kafes ve zemin temizliği. 

Mera: Meraya çıkmadan önce dezenfekte (Sülfat bileşikleri). 
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Personel: Giriş-çıkış, elbise-tulum, çizme, farklı kümes, el yıkama, evinde hayvan. 

Ziyaret-Araç: Nizamiye kontrolü, bere, galoş, ilaçlama 

Neden hijyen, biogüvenlik ve hastalıklardan koruma 

Doğru uygulanan hijyen ve canlı güvenliği kuralları: 

• Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerle mücadele. 

• Hastalıkları sürüden uzak tutarak sağlık ve verimliliği artırır.  

• Olası bir salgını sınırlandırır, tedavi masraflarını ve hastalığın zararını azaltır, 

hayvan kaybını önler. 

• Hastalık veya anormalliğin teşhisini kolaylaştırır. 

• Böylece karlılığı artırır. 

Hastalığın bulaşması ve dağılması 

• Yabani kuşlarla 

• Sinek ve böceklerle 

• Hasta kazlarla 

• Kemirgenlerle 

• Kontamine (bulaşık)su ve suluklarla  

• Kontamine (bulaşık) yem ve yemliklerle  

• Kontamine (bulaşık) nakliye araçları, alet-ekipman, giysi-ayakkabı. Özellikle 

işletmeler arası geliş-gidişlerde. 

• İşletme içi üniteler arası geliş-gidişlerle. 

• Yeterli temizlenmeyen ortak kullanılan işletme ekipmanlarıyla. 

• Dezenfekte edilmeyen ekipmanlarla. 

• Rüzgarla, tozla. 

 

  
Kaz çiftliğinin hijyen kuralları 
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Genel 

• Salgın çıkmadan önce isteğe bağlı diye ifade edilebilecek işlemler, salgın 

durumunda yetkililerce kontrolü yapılan mecburi kurallara dönüşür. (Siz 

gitmezseniz hijyen gelir) 

• Temiz tulum ve çizme (düz tabanlı) kullanımı.  

• Çok sınırlı ve kayıtlı olan girişler kontrollü nizamiyeden yapılmalı.  

• Basınçlı su, fırça, hortum, uygun dezenfektanların varlığı ve ihtiyaç halinde hemen 

kullanılabilmeleri. 

• Ziyaretçilerin kendileri, araç ve kıyafetleri uygun ekipman ve kimyasallarla 

temizlenmeli.   

• Ayakkabı banyolarındaki dezenfektanlar ve su derinliği kontrol edilmeli. Sadece 

işletme içinde giyilebilecek ayakkabı ve çizmeler. 

• Nakliyede kullanılan araçların iç, dış ve kasa temizlikleri 

• Ekipmanlar kullanımdan önce ve sonra dezenfekte edilmeli. 

• Su birikintileri ve yem artıkları derhal uzaklaştırılmalı (mikrop üremesine engel ve 

yabani kuşların gelmemesi için). 

• Düzenli ve temiz bina kirletilmez, aksi çabuk kirletilir.  

• Yabani kuşlar, kedi, köpek, kemirgenlerin işletme içine girmeleri ve yuva 

yapmaları, yaşamaları engellenmeli. 

•  Zararlı hayvanların izleri dikkatle incelenmeli, yem ve kapanlarla varlıkları sık sık 

kontrol edilmeli. (Kamera ve foto-kapan) 

• Yem ve su depoları düzenli olarak temizlenmeli.  

• Su temiz olmalı, su deposuna ve suluklara kuş, kemirgen ve diğer çiftlik 

hayvanlarının ulaşması engellenmeli. 

• Yem bilinen ve kontrollü bir yerden temin edilmeli, gerektiğinde hastalık 

etkenlerince kontrol edilmeli. Örn: Salmonella. 

• Hasarlı yumurtalar, ölü kazlar, dışkı ve yem artıkları uygun ve hızlı bir şekilde 

işletmeden uzaklaştırılmalı.  

• Dışarıdan gelenlere kullan-at giysi, galoş ve bereler sağlanmalı. 
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Yeni Hayvan Alımı 

• Resmi kurallar ve işlemler 

•  Sağlıklı bir kazın özelliklerinin bilinmesi gerekir. 

•  Yeni hayvanlar sürüye katılmadan önce mutlaka gözenmeli, karantina kuralları 

uygulanmalı ve veteriner hekim sağlık testlerinden geçirip onay vermeli.  

• Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş bir ortama koyulmalı. 

• Yeni gelen hayvanların kümesi ana kümesten uzak giriş kapısına yakın.  

• Yeni gelen hayvanların ekipmanları ana sürününkinden farklı olmalı.  

• Hatta yenilerle ilgilenen personel bile ayrı olmalı.  

• Yeterli personel yoksa, yeni gelenlerin işlemleri en son yapılmalı.  

• Yeni hayvanların kümesinden her çıkışta tulumlar değiştirilmeli çizmeler yıkanmalı 

veya değiştirilmeli.  

Dikkat 

• Binanın, sürünün ve uygulamaların muhtemel zayıf noktalarını veteriner 

hekiminize bildirip, düzeltme yollarını araştırın.  

• Mutlaka işletme kaydınızı en yakın GTHB müdürlüklerine yaptırın. 

• Çalışan personelin kendi evinde hayvan varsa bu kişilerden daha ciddi hijyen 

kurallarına uymaları beklenmeli.  

•  Komşu işletmelerle ortak plan ve uygulamalar 

• Komşu işletmelerle birlikte olası bir salgında ne yapılacağı önceden plan dahiline 

alınmalı ve hastalık kontrol stratejisi olarak benimsenmeli. 

Kazlar için daha özel 

• Hayvan refahına uygun doğal davranışın gösterebileceği barınak. 

• Mümkünse mera gezinme alanı ve oynayabilecekleri temiz su. 

• Özellikle ilk 5 haftada kazlar yaşlarına göre grup halinde bakılmalı. 

• Anaç kazlar yumurtlamaya başladıktan sonra ve her 12 haftada belli başlı 2-3 

hastalık için aşılanmalı. Bu çıkacak civcivlere pasif bağışıklık kazandırır. 

• Aşısız anaçlardan doğan palazlar bir günlük iken aşılanabilir. 

• Hyperimmun serumlar hastalık başlangıcında uygulanırsa, tedaviye yardımcı olur. 

• Tüy yolma (çekme): Bulundukları çevre tek düze olmamalı, çevre 

değiştirilebilmeli, yoğunluk ve cüsse ve yem zamanlaması. 



TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 22-23 ŞUBAT 2018 YOZGAT 

 

 
 

K O P  - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i -  O R A N  
O R A N  

Sayfa 99 

• Temiz altlık, saman balyaları, lahana, kırılmamış dane yemle meşgul edilerek, 

doğal otlama davranışları gösterebilmeleri teşvik edilmeli.  

• Kapalı alanda ışık şiddeti azaltılmalı. Başka evcil kanatlılar (tavuk, hindi vb) 

kazlardan ayrı tutulmalı.  

• Dış ve iç parazit görüldüğü anda tedbir alınmalı. 

• Suluk ve yemlikler kapalı alanda olmalı.  

• Yemleme, yabani kuşları alıştırmamak için farklı zamanlarda yapılabilir. 

• Yabani kuşların tüneklerine diken koyarak engellemek. 

• Yabani kuş ve hayvan kalıntıları (tüy, dışkı vb) bunların bulaşıkları ortamdan 

uzaklaştırılmalı 

• Yabani kuşlara engel: Havuzları ve uygun yerleri ağla çevir. 

• Her türlü kontamine olabilecek su birikintisini kurut. Mümkün değilse, hayvanların 

ulaşmasını engelle. 

• Mühre ve köpek yabani kuşları uzak tutmak için kullanılır. 

• Gezinme alanına ve otlaklara sundurma koyulabilir. 

• Zayıflık ve tüy kabarması en çok dikkat edilecek konu. 

 

Kontrol ve hastalıklardan korunmak için tavsiyeler 

• Satın almadan önce her bir kaz kesinlikle kontrol edilmeli ve mutlaka güvenilir 

yerden alınmalı. 

• Yeterli ve temiz yem ve su 

• Temiz yemlik ve suluklar 

• Stressiz ortam (ses, gürültü, sıkışıklık, yemle-su vb) 

• En iyisi kendi sürüne dışarıdan kaz katmayıp, sürü içinden oluşturmaktır. Eğer 

mutlaka yapılacaksa yeni alınanlar ikinci bir sürü olarak devam ettirilmeli. 

• Farklı yaşlardaki kazlar ayrı ayrı yetiştirilmeli, genç kazlar hastalıklara karşı daha 

hassastırlar. Aşı ve ilaçlama takvimine riayet edilmeli, ilaç ve aşılar dozlarında 

kullanılmalı. 

• Kontroller ve iş akışı gençlerden başlanıp yaşlılara doğru gitmeli, kümes sırası da 

böyle olmalı. 

• Hasta hayvanlar hemen sürüden uzaklaştırılmalı. Bu mikroorganizmaların 

uzaklaştırılmasıdır. Ölen kazlar uygun şekilde gömülmeli veya yakılmalı.  
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• Ölenlere otopsi ve laboratuvara parça gönderilmeli.  

• Özel giyim olmadan ziyaretçi alınmamalı. 

•  Ziyaretçilerin son iki hafta içinde başka bir kaz sürüsünde bulunmamaları gerekir.  

• Kazları satarken alıcılara ve onların ekipmanlarına gerekli hijyen kuralları. 

• Her durum ve ortamda kayıt, kayıt kayıt yine kayıt 

• Kim, neden, ne zaman, nereden, geldi veya ne getirdi  

Kayıtta neler olmalı 

 Günlük yumurta sayısı 

  Tüketilen yem miktarı 

  Sağlıkla ilgili olaylar. Semptom, tedavi vb. 

  Günlük ve haftalık ölüm sayısı 

  Satılan ve satın alınan sayı 

  İçme suyu dezenfeksiyonu 

  İçme suyunun ısısı (Yaz aylarında)  

  Su boruları ve nipel temizliği 

  Biyofilm varlığı ve temizleme yolları 

  Ayak banyosu ve yüzeysel dezenfeksiyon 

Uygulamada Hijyen 

• Yumurta temizliği ve en kısa zamanda toplama (Gerekirse yıkama, 40-42oC deterjan 

ve sabun, kutikula etkilenir temiz depo, 24oC üstü emriyo) 

• Gelişim ve çıkım makinesi temizliği 

• Çıkımda temizlik, altlıkla temas engelle. 

• Aşılama 

• Suluk ve su temizliği 

• Yemlik yem temizliği 

• Kuş ve kemirgenler 

• Yeni gelenlerin karantinası ve farklı sürü 

• Hastaları ayır ve tedaviye başka yerde başla 

• Ortam temizliği ve dezenfeksiyon 

• Havalandırma 

• Güneş ışığı 

• Parazit ve mikropları besleyecek kadar zengin değiliz. 
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Önlemler 

• Düzenli ve etkili bir aşı stratejisi. 

• Anaçlardan yavruya aktarılabilecek bağışıklık. Bu duruma göre aşının takviminin 

belirlenmesi. 

• Bu koruma anadan alınan bağışıklık azalmaya başladığı zaman aşı ile 

desteklenmelidir. Bu da yaklaşık 1 haftalık yaşa karşılık gelir. 

•  Bağışıklığı kuvvetlendirmek için 3 hafta civarı aşı tekrarı yapılmalıdır. 

• Çayır ve meradan değişimli faydalanmalı. Çayır ve mera 5g/m2 olacak şekilde 

demir sülfat kullanılmalı hem gübre hem dezenfektan. 

• Davranış ve genel sağlık özellikleri sürekli gözlemlenmeli. 

• Kazlar yumurta sarısı yoluyla annelerinden hastalık veya bağışıklık alabilirler. 

• Bu şekilde alınmış pasif bağışıklık palazları 2-4 hafta arasında korur. 

• Palazlar erginlere göre daha hassas oldukları için ilk 8 hafta içinde yeterli 

bağışıklıkla donatılmalıdır.  

• Ölü aşı, canlı aşı, hiperimmun serum. Tek tek veya hepsi birden kullanılabilir.  

• Mesala ölü aşı, anneden alınan bağışıklığın hiç olmadığı veya az olduğu 

durumlarda etkili olur. 

• Kontrol, detaylı kontrol, veterinerini bilgilendir, tedavi, süreci takip. 

• Mekana göre çok fazla damızlık besleme (1. hafta 8-10 palaz, 3-12 hafta 3-4 adet, 

yetişkin 2 kaz /m2) 

• Yeterli havalandırma. 

• Kaliteli severek yenilen yem 

• İstedikleri kadar temiz su. 

• Genç ve yetişkinleri karıştırma. 

• Günlük düzenli temizlik 

• Ölü hayvanları derhal uzaklaştır. 

• Hastaları ayır 

• Antibiyotik kötü bakımın hatalarını örtmek için kesinlikle kullanılmamalıdır. İnsan 

sağlığı için önemli. 

• Veteriner hekime sormadan asla. 

• Hastalıklar için özel semptomlar. 
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Başlıca Hastalıklar ve Korunma 

Aspergilosis 

Mantar hastalığı. Kazlarda en çok etkilediği organ akciğerdir o yüzden pulmoner 

aspegilosis olarak adlandırılır. Civciv ve palazlar daha çok etkilenirler, kuluçka 

sırasında etkeni alırlar, hatta embriyolar enfekte olur sebebi kirli yumurtalar ve kirli 

kuluçka ortamıdır. Aspergilus yumurtadan içeri girebilir ve embriyoyu enfekte eder. 

Altlıklarda da bulunur. 

Belirtiler: Hızlı ve hırıltılı nefes, sitresli hayvanlar. Ölüm oranı yüksek. İshal şekillenir.  

Tedavi-Önlem: Kuluçka sürecinde temizlik, fumigasyon, artık yemlerin ve altlıkların 

hızla uzaklaştırılması. 1/2000 bakır sülfat.  

Nystatin and Amphoteciricine-B Kazlarda çok iyi çalışır. Eğer yoksa %5’lik potasyum 

iyodür içme suyuna 3 gün, 2 gün boş sonra tekrar 3 günlük aynı.  

Klamidiosis 

Kazlar için rapor edilmesine rağmen önemli sorunlara yol açmaz ancak insan ve diğer 

hayvanlara kolay bulaşabileceği için önlen alınmalıdır. 

Belirti: Hafif solunum yolu rahatsızlığı, konjuctivitis, sinüs yangısı, burun akıntısı, isal 

ve göğüs kaslarında atrofi.  

Tedavi: Tetrasiklinler endikedir. Çoğu zaman salmonella ile birlikte seyreder, bu durum 

antibiyotik kombinasyonunu gerekli kılar. 

 

Koksidiosis 

Koksidiozis kazlarda çok önemli bir problem olarak sayılmasa da ekonomik 

zararlarından dolayı kontrol altında tutulmalıdır. 

Belirtiler: Böbrek ve idrar yolları formu 3-12 haftalık kazları etkiler. Genç kazlar daha 

duyarlıdır. Akut olanda ölüm %80’dir. Depresyon, zayıflama, isal, beyaz isal, 

iştahsızlık, körlük-sersemlik, çökük göz, düşük kanatlar.  

Bağırsak formuna karşı kolay bağışıklık oluşur. Ölüm nadirdir. İştahsızlık, 

dermansızlık, ishal. İncebarsaklar kahverengi-kızılımsı sıvıyla doludur.   

Tedavi: Sülfanamidler. Koksidiostadlar, Yaygın olan görüşün aksine kaz rasyonlarına 

diğer kanatlı rasyonlarından daha az koksidiostad kullanılmamalı aksine daha fazla 

kullanılmalıdır. Amprolium, amprolium-ethopabate, clopidol, clopidol-



TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 22-23 ŞUBAT 2018 YOZGAT 

 

 
 

K O P  - B o z o k  Ü n i v e r s i t e s i -  O R A N  
O R A N  

Sayfa 103 

methylbenzoquate, DOT (zoalene), lasalocid monensin-sodium, narasin, nicarbazin, 

robenidin, salinomycin and sulfaquinoxaline preparatları tavsiye edilir.  

Kriptosporidiosis 

Kazların akciğer ve bağırsaklarını etkileyen bir protozoodur. Kanatlıların bulunduğu 

daha doğrusu çiftlik hayvanlarının bulunduğu her yerde vardır. 

Belirti: Solunum yolları rahatsızlıkları, stress, orta şiddetle ölüm, ishal. Semptomlar 

diğer hastalıklarla karışır, yumurtaları görmek gerekir. 

Tedavi: Tam etkili ilaç yoktur. Bir kez atlatan hayvanlar bağişıktır. Yumurtalar zor 

çevreye dirençlidir, dezenfeksiyon iyi yapılmalıdır. Seyreltilmiş çamaşır suyuna bile 

dayanıklılık gösterirler. Göller ve su birikintilerinde bulunurlar.  

Derzi Hastalığı (kaz gribi, kaz hepatitisi, kaz vebası, Kaz Kazağı, Kaz kurdu) 

Parva virüslerin sebep olduğu viral bir hastalıktır. Gençler arasında çok bulaşıcıdır. 

Kazın bulunduğu her yerde görülebilir. Akut formu %100 öldürür.  

Belirtiler. İştahsızlık, aşırı susuzluk, halsizlik, burun akıntısı, bir haftanın altındaki 

kazlarda çok etkilidir. 2-5 günlükler %100 ölüm. Ölmeyenler anneden aldığı antikorlara 

bağlı olarak iştahsızlık, çok susama ve çok su içme, halsizlik ve hareketsizlik, göz ve 

burun akıntısı, kuyruk üstü yağ bezi şişkin ve kızarık, göz kapaklarında şişme ve 

kızarıklık, beyaz isal. 

Tedavi: Tedavisi yoktur. Erginler atlatınca bağışık olurlar bu bağışıklığı pasif olarak 2-3 

haftalık oluncaya kadarki yavrulara aktarırlar.  Palazlar 2 haftalıkken aşılanmalıdır.  

Damızlık harici kazlara tek doz aşı yeterlidir, damızlıklar için ise yumurtlamaya 

başlamadan üç hafta önce aşı tekrarlanmalıdır. Ayrıca yumurtanın pik döneminde tekrar 

aşılama önerilir böylece palazlara 2-3 haftalık oluncaya kadar pasif bağışıklık aktarılmış 

olur. Bu yapılmazsa palazlara 1 ve 10. günlerde serum takviyesi yapılmalı ve pasif 

bağışıklık sağlanmalıdır. 21. Günde ise aşılama yapılır. 

Viral Ördek İsali 

Ördek, kaz ve kuğuları etkileyen bir herpes virüs hastalığıdır. Doğrudan ve dolaylı 

temasla bulaşır. 

Atlatanlar bağışıktır  

Belirtiler: Damarlara zarar verir vücut boşlukları kan ile doludur. Gastrointestinal 

sistemde yoğun lezyon görülür. 

Tedavi: Tedavisi yoktur, etkin bir aşısı vardır. 
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Newcastle 

Paramyxoviruslerin sebep olduğu bir hastalıktır. Kazları etkiler. Sinirsel semptomlarla 

birlikte seyreden yeşilimsi isal newcastleı hatırlatır. Kazlar için çok yaygın bir problem 

değildir. 

Yassı kurt –Trematod -Flukes 

Kazlar için büyük sorun değildir ama ekonomik kayıp oluştururlar. Havuz ve göllerden 

doğal olarak kazlara geçerler. Ara konakçıları salyangozlar ve yusufçuk böcekleridir.  

Belirtiler: Hemen hemen bütün vücut boşluklarında ve dokularında görülebilir. 

Yumurtalıklara yerleşmeleri sonucunda yumurtada yassı kurda rastlanır. 

Tedavi: Ortamdan uzaklaşma, ara konakçılarla mücadele  

Kanatlı kolerası: Pasteurella multocida’nı sebep olduğu hastalıktır, o yüzden 

Pastörellasis olarak da anılır. 

Bütün evcil ve yabani kanatlıları etkiler. Kazlar da çok duyarlıdır ve mortalite çok 

yüksektir. 

Belirtiler: Septisemi olarak seyreder, bulaşması ve ölüm oranı çok yüksektir. Akut 

formun en belirgin özelliği semptomlar belli olduktan birkaç saat sonra aniden oluşan 

ölümdür. Ölüm olmazsa akut form kronik forma dönüşür. En çok zarar ve lezyon kalp 

kalp zarı ve hava keselerinde görülür. 

Tedavi: Kolera kuluçkadan veya yumurtadan bulaşan bir hastalık değildir. Yetiştirme 

anında ortaya çıkar. Hijyen uygulamaları çok önemlidir. Hasta hayvanlar hemen 

ayrılmalı ve çok hızlı tedaviye başlanmalı en azından yayılmaması için. Aşılama 

şiddetle tavsiye edilir. Sulfanamidler, sulfametazin, sulfamerazin, sulphaquinoxalin ve 

sulphathoxypyridazin etkilidirler ve suya ve yeme katılarak verilirler. Chlortetracycline, 

oxytetracycline, chloramphenicol and penicillin ise kas içi uygulanarak kısa sürede 

çözüme ulaşılır. Bunlar suya da katılabilir. Erytromycin de endikedir. 

Mycoplasma  

Kazlarda ciddi problemlere sebep olur. Bakteri ile virüs arası bir etkendir. Entansif 

yetiştirmelerde çokça görünür.  

Belirtiler: Yumurta ve üreme de düşüş ilk belirtilerdir. Erkeklerin falluslarında acı veren 

necrozlar oluşur bu da üremeyi hızla düşürür. Büyüme yavaşlar, solunum yolları ve 

hava keselerinde enfeksiyon oluşur. En çok kuluçkalık yumurtalardan ve kuluçka 

sonrası yumurta artıklarından bulaşır. 
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Tedavi: Anaçların bu hastalığı taşımaması en önemlidir. Enfekte veya enfekte şüpheli 

sürüden elde edilen yumurtalar Tylosin solüsyonuna batırıldıktan sonra kuluçka 

edilmelidir. Hasat kazların suyuna tetracyclin ve tylosin verilebilir. 

Sindirim Sistemi Mantar Enfeksiyonları: Candida albicans etkeni oluşturur. Bütün 

kanatlılarda sorundur. Kazlarda önemsenmeyecek düzeydedir. Yalnız zoraki besleme 

yapılan kazlarda fazlaca görülür. Ekipmanların oluşturduğu yaralarda barınarak bütün 

sindirim sistemine yayılırlar.  

Belirtiler: Ayırıcı bir belirti yoktur. Yeterli olmayan büyümede şüphelenilmelidir.  

Hijyen kuralları önemlidir. Sularına bakır sülfat konabilir. Bu mantar asitik ortamı 

sevdiği için suya katılacak bikarbonat pHyı yükselterek mantarlar engeller. Nystatin 

veya Amphotericin etkili. 

Mikotoksinler 

Mantarların oluşturduğu toksinler ürün ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Küflü 

yemlerden köken alır. Çok fazla toksin çeşidi olduğu için belirtiler de spesifik değildir.  

olduğu için Kazlar diğer kanatlılara göre daha dirençlidirler. Yavaş gelişme, yumurta 

sayısında düşüş, tüy dökülmesi. Mısır, sorgun, arpa ve yulafta üreyen Fusarium 

mantarının toksinleri ise kazlar için daha tehlikelidir.  

Belirtiler: Fazla artık yem kalması, hareket azlığı, su tüketiminin artması, yumurta 

verimi ve kuluçka randımanında düşüş, küçükler toksini aldıktan 2 gün içinde ölebilir, 

sağ kalanların testisleri zarar görür.  

Tedavi: Küflü yemler hemen uzaklaştırılmalı. Temiz yem alınmalı. Kuru dönemde 

hasadı yapılan yemler tercih edilmeli.  

 

 

 

Paratifo-Salmonellasis 

Altı haftadan küçük kazlar daha hassastır. Yumurtlamadan önce ve sonra yumurtaları 

enfekte edebilir. Yumurtalar mümkün olan en kısa zamanda toplanmalıdır. Temizlenme 

ve fumigasyon yapılmalıdır. 

Belirtiler: Sürekli aynı pozisyonda durmak, baş düşük, göz kapalı, kanatlar düşük, tüyler 

karışık. İştahsızlık, fazla su tüketimi ve sulu isal. 
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Tedavi: Kaynak oluşturabilecek herşey atılmalı veya temizlenmeli. Hijyen kuralları 

tavizsiz uygulanmalı. Fumigasyon. Sulfanamidler ve nitrofuranlar. Kemirgen kontrolü. 

Parva-virus Hastalıklarda Genel Klinik ve Patolojik belirtiler 

Klinik:  

Akut: 

• Gençlerde yüksek ölüm oranı (ilk iki hafta)  

• İştahsızlık ve halsizlik 

• Felç 

• Aşırı su tüketimi 

• İshal. Özellikle beyaz. 

• Göz ve burun akıntısı 

• Mukozalarda yara 

Kronik: 

• Bir örneklikte bozulma(5-7h) 

• Tüy kaybı- (R) 

• Askites, penguen yürüyüşü. 

       Patolojik: 

Akut: 

• Kalpte dejenerasyon 

• Kalp zarında 

• Karaciğer ve böbrek bozukluğu 

• Kanlı ve sümüksü ishal (R) 

Kronik: 

• Kaslarda erime 

• Kalp ve karaciğer bozukluğu 

• Pankreas bozukluğu 

• Sinir ve beyinde hasar 

Aşılamada Dikkat 

• Sürünün sağlık durumu iyi olmalı 

• Çevredeki hastalıklar dikkate alınmalı 

• Yaş dönemine dikkat edilmeli 

• Aşı kayıtları tutulmalı önce yapılanlar bilinmeli 
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• Mümkünse bağışıklık düzeyi ölçülmeli 

• Prospektüsler dikkatli okunmalı. 

• Günün serin saatleri seçilmeli 

• Su ile aşılamada 2 saatte bitirilecek miktar 

• Kimyasal olmamalı. Klorlu sular 2 gün beklemeli 

• Aşılamadan sonra bütün aşı artıkları imha 

• Aşılamadan önce ve sonra stressiz iyi bakım 

Sonuç: 

Genelde kanatlı hastalıklarından en az etkilenen tür kazdır. Hastalıkların birçoğu temel 

hijyen kurallarının uygulanmasıyla önüne geçilebilir. Hastalığın tedavisi, korunmadan 

daha pahalıdır sadece kullanılan ilaçlar için değil ürün için de. Temiz ve bakımlı sürü 

doğal olarak hastalıklardan uzaktır. 

Medikal koruma: 

Derzy (kaz gribi, kaz hepatitisi, kaz vebası, Kaz Kazağı, Kaz Tarikatı, Kaz kurdu, Kazı 

İnfluenza, Bulaşıcı Miyokardit ve Ascetik Hepatonefrittir): palazlar 4 haftadan önce 

aşılanmalıdır. Aşısız sürülerde palazlar 1. Ve 18. Günde serum uygulaması sonrasında 

ise aşı. 

Kolera: 6. 10. Ve 20. Günlerde aşı yapılmalıdır. 

Parazitler: Derin altlık ve merada yetiştirilen kazlar her altı haftada bir ilaçlanmalıdır. 

Dışkı her ay yumurta ve parazit yönünden incelenmelidir.10 haftaya kadar her iki 

haftada bir vitamin-mineral takviyesi yapılmalıdır. Bu işlem her stres oluşturan olaydan 

sonra tekrarlanmalıdır.  

Sağlıklı Kaz Yetiştirmede temel kurallar 

• Bütün medikal uygulamalar ilk yumurta yumurtlanmadan önce tamamlanmalıdır. 

• Bu, parazit, mikoplazma, Salmonella, Kolera ve Derzy(Kaz gribini) de kapsar.  

• Yumurtalama döneminde yumurta verimi, döllülük oranı ve çıkım oranı hassas bir 

şekilde kontrol altında tutulmalıdır.  

• Kazlar sağlıklı görülseler bile, bunların herhangi birindeki düşme tespit edilirse, 

hastalık varlığı araştırılmalı ve derhal tedaviye başlanmalıdır. 

Hiç unutmayalım ve hep bulunsun! 

• İyot içeren dezenfektanlar 

• Sodyum Hipoklorit (Çamaşır suyu) 
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• Sirke. 

• Bakır sülfat (Göz-Gök Taşı) 

•  Formol ve KMnO4  

 (1m3 'e 30 ml formalin ve 20 g potasyum permanganat; 21 cc formolin, 17gKMnO4, 

21cc su) 

• Kireç 

Temizlik Aşamaları 

• Kaba kirlerin uzaklaştırılması, kuru temizlik 

• Deterjan 

• Durula 

• Güneş ve kurusun 

• Sabun 

• Durulama yok, güneşle kurusun 

• Dezenfektan 

• Güneş ve kurusun 

• Fumigasyon-Duman-Tütsü 

• Özel yerlere pürmüz 

• Kireç ve bakır sülfatla çevre kontrolü 

Hijyen ve hastalıklardan korunmak için 4 altın kural 

1. Düzenli ve disiplinli sürü yönetimi 

2. Çiftlik trafiğinin kontrolü 

3. İzolasyon 

4. Düzenli, etkili ve sürekli temizlik 

Değerlendirme kriterleri 

• Barınağın izole olması 

• Güvenlik telleri hatta ağ 

• Kümes binalarının yapısı 

• İnsan trafiği 

• Kemirgen ve kuş kontrolü 

• Araç trafiğinin sınırlandırılması 

• Ekipmanların yapısı ve düzeni 

• Yem ve su 
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• Hastalık kontrolü (davranışlarla) 

• Yetiştirme metodu 

• Temizlik ve dezenfeksiyon. 

• Böcek, sinek ve parazit mücadelesi 

• Ölü ve hasta kazların uzaklaştırılması 

• Personel ve işçi hijyeni 

• Sunuda vurgulanan detay yönetim noktaları. 
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Kaz Ürünleri Pazarlama Yapısı, Mevzuattaki Durum ve Sorunları 

Prof. Dr. AHMET ŞEKEROĞLU, Dr. MUSTAFA DUMAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

eposta: ahmetekerolu22@gmail.com 

Giriş 

• Evcil kazların atası yaban kazlarıdır (Anser anser)  

• Yaklaşık 3000 yıl önce mısırda evciltmeye başlanmıştır. 

• Çin ve Afrika kazlarının muhtemel atası KUĞ kazlarıdır (Anser cygnoides). 

• Evcilleştirilen ilk türlerdendir. 

• Kazlar dünyanın her yerinde yıllardır yetiştirilmektedir. 

• Kazlar eti, yağlı karaciğeri ve tüyü için yetiştirilmektedir. 

• Kaz eti tüketimi genellikle kışın yılbaşında tüketilmesi yaygındır. 

• Kaz yetiştiriciliği soğuk ve suyun bulunduğu bölgelerde yetiştiriciliği yaygındır. 

Dünyada canlı kaz miktarı ve ticareti 

• Dünyada kaz miktarı yaklaşık olarak 380 milyon adet 

• En önemli kaz üretimine sahip ülkeler ise; 

• Çin, Rusya, Mozambik, Mısır gibi ülkelerdir. 

• Türkiye ise 774 bin adet kaz varlığıyla 15. sıradadır. 

Kıtalara göre kaz ve beç tavuğu miktarındaki değişim 

Dünya kaz ve beç tavuğu miktarının yaklaşık 

• %85’i Asya 

• %9 Avrupa 

• %6 Afrika bulunmaktadır. 

 

http://www.ohu.edu.tr/
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Asya Kıtası alt bölgeleri ve önemli kaz ve beç tavuğu üretici ülkeler 

• Asya kıtasında bulunan kaz ve beç tavuğu miktarının %98’ini Doğu Asya alt kıtası 

oluşturmaktadır. 

• Doğu Asya alt bölgesinde ÇİN, Asya alt bölgelerinde bulunan kaz ve beç 

tavuğunun %97’ni oluşturmaktadır. 

• Türkiye ise Batı Asya alt bölgesinde 774 bin kaz ve beç tavuğuna sahiptir. 

      Avrupa Kıtası alt bölgelerinde kaz ve beç tavuğu miktarı 

 Avrupa bölgesinde kaz ve beç tavuğu bakımından en fazla kaz ve beç tavuğu 

%93’ü Doğu Avrupa Ülkelerinde bulunmaktadır.  

 Doğu Avrupa ülkelerinden; 

Rusya, Ukrayna, Romanya, Polonya önemli miktarda kaz ve beç tavuğuna 

sahiptir. 
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Dünyada önemli canlı kaz ihraç eden ülkeler 

 

Almanya ve Fransa'nın canlı kaz ihraç ettiği ülkeler 

Almanya canlı kaz ihracatının yaklaşık %70’ni Macaristan'a, %20-25’ni İngiltere'ye 

yapmaktadır.  Fransa; İtalya, Almanya, Ukrayna ve Macaristan'a canlı kaz satmaktadır. 

Önemli canlı kaz ithal eden ülkeler 
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Kaz eti üretimi ve ticareti 

İhracat 

• Avrupa kaz ve beç tavuğu eti ihracatının %75’ni 

• Asya %24 

• Afrika %1 Karşılamaktadır 

İthalatçı 

• Avrupa İthalatın %69 

• Asya %30 

• Afrika %1’ni yapmaktadır 

 

 

Kaz eti ithal eden 10 ülke ve değeri, bin dolar 

 

Kaz ciğeri ve ticareti 
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Kaz çiğeri ithal eden önemli ülkelerin 2014-2016 yılı ortalama kaz ciğeri ithalatı 

değeri ve oranı, bin dolar, % 
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Kaz Tüyü ve Ticareti 

  

 

 Kaz tüyü, çeşitli kışlık kıyafetler/botlar, yatak, yorgan, yastık ve uyku tulumu gibi 

ürünlerin dolgusu ve ısı yalıtımı için kullanılır.  

 Bu ürünlerin çoğu kaz tüyü dolgusu ya da karışımı içerir.  

 Kazların ve ördeklerin göğüs bölgesindeki ince ve yumuşak tüyler, endüstri için en 

yüksek değere sahip tüy bölümüdür.  
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 Bu bölüm genellikle kışlık kabarık giysilerde sıcak tutmak, ısıyı muhafaza etmek 

için kullanılır.  

 Tüyler iki tiptir: Uçuş tüyleri ve vücut tüyleri.  

 Uçuş tüyleri kanatlının kanatları ve kuyruklarında bulunur.  

 Onların ortasından geçen daha büyük, kalın, şeffaf ve sert bir hat vardır.  

 Bu tüyler genellikle doğranarak düşük kaliteli dolgu malzemesi olarak genellikle 

yataklarda kullanılmaktadır.  

 Vücut tüyleri, vücudun her yerinde bulunabilir ve kanatlıları korumak ve izole 

etmek gibi bir fonksiyonu vardır. 

Sonuç 

 Kaz eti ve yağlı karaciğer tüketimi bazı ülkelerde yaygındır. 

 Ülkemizde de özellikle bazı bölgelerimizde sevilerek eti tüketilmektedir. 

 Kaz yetiştiriciliği konusunda ülkemizde yetiştirme tekniklerinin üretici bazında 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Bazı üniversitelerimizde sevindirici çalışmalar yürütülmesi gelecek açısından 

önemli bir konudur. 

 Türkiye’de kaz eti, karaciğer ve tüy konusunda bilimsel çalışmaların artırılması 

gerekmektedir. 
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Kanatlı Hayvan Refahı ve Kaz Yetiştiriciliğinde Refah 

Prof. Dr. MUSA SARICA  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü SAMSUN 

e-posta: m.sarica@omu.edu.tr 

 

1. Giriş  
 Ülkemizin hemen her bölgesinde su kanatlıları olarak bilinen kaz-ördek 

yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

  Üretim, ekstansif karakterli küçük aile işletmelerinde doğal kuluçkaya dayalı 

yaygın üretim şeklindedir. 

  Günümüzde bazı ticari işletmeler “palaz satma” ve “kısa yoldan para kazanma” 

adına yumurta veriminin yüksek olduğu belirtilen dış kaynaklı ırklarla bazı 

işletmeler kurma gayretindedir. Bu yolla üretim özellikle sağlık koruma açısından 

ciddi bir risktir ve kontrol altına alınması zorunludur. 

  Bugüne kadar kazlarla yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu yerel sürülerde kendi 

yetiştirme ortamlarındaki verimlerini belirlemeye dönüktür.  

  Bu bilgilerden hareketle yerli kazlarda; 

o Yumurta veriminin düşük olduğu; 

o Gelişme düzeylerinin yetersiz olduğu; 

o Üreme düzeylerinin çok yetersiz olduğu ifade edilerek; adeta dış 

alımların gerekliliği propagandası yapılmaktadır. 

 Entansif koşullarda yapılan bazı çalışmalarda yerli kazlarımızın verim düzeyleri 

bakımından yeterli sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

  Yerel popülasyonlarda verim arttırıcı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  Üretim sistemlerine adaptasyon, gerçek verimlerin ortaya koyulması (özellikle 

üreme) ve geliştirilmesi, hastalıklara dayanıklılık gibi alanlar yerli kazlarımız için 

en önemli araştırma alanları olmalıdır. 

  Kazlar ülkemiz açısından; 

o Yetiştirme, refah ve diğer uygulamalar açısından tavuk ve hindi gibi 

kanatlıların çok gerisinde ele alınmakta, birçok konuda alan adeta 

sahipsizliğini sürdürmektedir.  
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o Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla yapılması 

planlanan desteklemeler de maalesef ithalat kapısını açmak için gayret 

edenlere ivme kazandırmıştır.  

 Ülkemizde kaz yetiştiriciliği; özellikle eti için yetiştirilen, tüy, yağlı karaciğer gibi 

ürünler için özel uygulamaların olmadığı bir üretim sistemi çerçevesindedir.  

   Üretimin meraya ve dış ortama çıkma şeklinde ekstansif karakteri refaha ait 

konuların büyük çoğunluğunun sağlandığı anlamına gelmektedir.  

  Ancak diğer kanatlı hayvanlarda olduğu gibi kazların aile işletmesinde istediği her 

ortama girebilmesi, istediği alanda dolaşabilmesi refah ve hayvan özgürlüğü olarak 

algılanmamalıdır. 

   Türkiye yumurta ve tavuk eti üretiminde ciddi başarılar kazanarak dünyada ihracat 

yapan ülkeler içinde yer almıştır. Yumurtada ihracat sıralamasında üçüncü sıraya 

gelmiştir.  

 Üretimde Avian Influenza kaynaklı tehditler giderek artmakta, buna karşın entansif 

üretimin sürdürülebilirliği için gerekli önlemler yeterince uygulanamamaktadır. 

   Özellikle yumurta tavukları ve diğer kanatlıların serbest sistemde, hatta hiçbir 

sınırı olmayan “köy tavukçuluğu" gibi alanlarda üretilme talebi ticari üretim 

açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.  

  Ticari tavuk ve hindi üretiminin yaygın olduğu, damızlık, kuluçkahane, kesimhane 

ve yem fabrikalarına yakın yerlerde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile ilgili 

desteklemelerden kaçınılmalıdır.  

 

  

 

2. Kanatlı Hayvan Refahına Ait Gelişmeler 

Hayvan refahına ait ilk tartışmalar entansif üretime ait bazı uygulamalar ve 

kitlesel üretimleri eleştiren makale ve görüşlerle 1960’lı yıllarda başlamıştır.  
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Ruth Harrison’un “Hayvan Makineleri” kitabını yayınlaması ile konu önem kazanmıştır 

(Harrison, 1964).  

Harrison kitabında geleneksel kafes tavukçuluğunu, domuz ve buzağıların 

bireysel bölmelerde hapsedilmesini, etlik piliçlerin sınırlanmış dar alanlara 

sıkıştırılmasını, ilaç ve kimyasal kullanımını ve bunların hayvansal ürün kalitesine 

olumsuz etkilerini eleştirmiştir.  

Kitabın yayınlanmasıyla 1965 yılında çiftlik hayvanları ile ilgili çalışmalar ve 

araştırmalar yapmak üzere İngiliz hükümeti tarafından bir komite oluşturulmuştur. Bu 

komiteye Brambell adında bir uzman başkanlık yaptığı için adı Brambell komitesi 

olarak tarihe geçmiştir.  

Araştırma sonunda yayınlanan raporda hayvan refahının iyileştirilmesinde 

morfolojik yapı, biyolojik işlevler ve davranışlar ile birlikte duyguların da dikkate 

alınması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda çiftlik hayvanlarının en az 5 özgürlüğe 

sahip olması gerektiği de belirtilmiştir. Bu özgürlükler; 

•  zorlanmadan hareket, 

•  geniş bir alanda dolaşım,  

•  toz banyosu veya yerde tüneme,  

•  yatma ve ayakları rahat bir şekilde uzatma ve gerinme özgürlükleri şeklinde 

sıralanabilir (Brambel, 1965). 

1964, Ruth Harrison’un “Hayvan Makineleri” kitabı 

•  1965; Brambel Raporu 

•  1976; Avrupa topluluğu çiftlik hayvanlarının korunmasına dönük komisyon 

toplantıları 

•  1981; 10 üye ülkenin katılımıyla oluşturulan yönetmelik niteliğinde konsey 

kararları ortaya çıkmıştır. Bu kararlara göre,  

•  hayvanların hareket özgürlüğü kısıtlanamaz,  

•  tür özelliklerine göre acı çekmesine neden olan işlemler uygulanamaz,  

•  hayvan bulunduğu yerde sürekli ipe bağlı tutulamaz, fizyolojik veya 

ihtiyaçlarını karşılayacak, davranışlarını sergileyecek şekilde serbest 

alanda tutulmalıdır (Council of Europe, 1976; 1981). 

• İngiliz hükümeti tarafından Çiftlik Hayvanları Refah Komitesi 5 özgürlüğü 1993 

yılında şu şekilde düzenlenmiştir: 
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•  Hayvanlar aç, susuz ve ihtiyaçlardan mahrum olmamalıdır. Önlerinde yeteri 

kadar yiyecek ve su bulunmalıdır. 

•  Hayvanlar bulundukları çevre şartlarında rahatsız olmamalı, uygun barınak ve 

çevre şartları sağlanmalıdır. 

•  Hayvanlar acı ve ağrı, çarpma, yaralanma ve hastalıklardan korunmalıdır. Bu 

durumlarda en hızlı müdahale edilmelidir. 

•  Hayvanlar normal davranışlarını gösterebilmelidir. Bunu gerçekleştirebilmeleri 

için yeterli alan ve uygun araç-gereç sağlanmalıdır. Grup halinde barındırılan 

hayvanlar aynı türden olmalıdır. 

•  Hayvanlar korku ve strese neden olan olaylardan korunmalıdır. Duygusal 

rahatsızlık veren şartlar ortadan kaldırılmalıdır 

AB Kanatlı hayvanlarda daha çok tavukları ilgilendiren kuralları uygulama altına almış, 

ilk yaptırımlar; 

• 1986; Geleneksel kafeslerde tavuk başına 450 cm²’lik alan uygulanması (CEC 

1986) 

•  1999; Tavuk başına alanın 550 cm²’ye çıkarılması,kafes eğimi, tel kalınlığı, 

yemlik ve suluk alanı ile ilgili kurallar (CEC 1999)  

•  1999; Geleneksel Kafeslerin 2012 yılına kadar yasaklanması; modifiye veya 

zenginleştirilmiş (furnished) kafeslerin kullanımı 

-  kafeslere tünek, kum banyosu, folluk gibi birimlerin eklenmesi, grup 

büyüklüğünün artması 

-  Bu kafeslerde tavuk başına 750 cm² taban alanı, bunun en az 600 

cm²’sinde yüksekliğin en az 45 cm olması şartı getirilmiştir. Geri kalan kısım 

folluk veya esneme/gerinme alanı olarak tanımlanmıştır. Tavuk başına 15 

cm’lik tünek ve 12 cm’lik yemlik alanı,  

Buna karşın birçok Avrupa ülkesinde bu kurallar tam olarak uygulamaya 

konulamamıştır. ABD’de hayvan refahı kurallarının temelinde Avrupa’daki 

düzenlemeler etkili olmasına rağmen federal düzenlemeler kısıtlıdır. Federal düzeydeki 

2 yönerge kesimde insani uygulamalar ile ticari üretimdeki iyi uygulamaları 

kapsamaktadır. Diğer uygulamalar belirli bölgelerde küçük değişikliklere uğrayan, 

çiftlik hayvanlarının barındırma, taşıma, kesim gibi standartlarına ait “Farm Bill” 

kuralları çerçevesinde gerçekleşmektedir.  
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Hayvan refahı uygulamaları özel kuruluşlarca tartışılmaktadır. Standartlar ise 

üreticiler, yem sağlayıcıları ve bağımsız sertifika kuruluşlarınca oluşturulmaktadır 

Yumurta üreticileri ülkesel düzeyde örgütlenen Yumurta Üreticileri Birliği (UEP) 

sertifikası altında üretim yapmaktadır. Bu birlik vasıtasıyla refah ve toplumsal taleplere 

dönük araştırmalar yapılmış, geleneksel kafeslerde tavuk refahına ait bir rapor 

düzenlenmiştir.  

Zaman içerisinde kafessiz üretim sistemlerine ait bazı düzenlemeler yapılmıştır 

(UEP, 2010). UEP ilkeleri bağımsız denetleyiciler tarafından denetlenmektedir. 

Denetlemeyi geçen üreticiler UEP denetim logosuna sahip olarak yumurta ambalajlarına 

bu logoyu koyabilmektedir. ABD’de üreticilerin %83’ü bu üretim logosuna sahip, 

sertifikasyona dahil üreticilerdir.  

ABD’de perakendeciler de hayvan refahı uygulamalarında baskı oluşturma 

yolundadır.  

2015'den itibaren 10 sene içinde geleneksel kafes sisteminin terk edilmesi 

öngörülmektedir.  

Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika gibi ülkelerinde de benzer eğilim 

görülmektedir.  

Daha önemli bir gelişme ise Unilever, Burger Kings, Mc Donalds gibi 

uluslararası gıda şirketlerinin et ürünlerinde refah standartları ile ilgili kurallarını (2010) 

yumurtaya da yönlendirmeleridir. Bu gıda zincirleri geleneksel kafes sistemde üretilen 

yumurtaları 2017 yılından sonra almayacaklarını duyurmuşlardır. Dünyada hayvansal 

üretimde etkili olabilecek Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu (OIE) 2002 yılından 

sonra hayvan refahı alanında bir çalışma grubu oluşturmuş ve 2004 yılında uluslararası 

hayvan refahı kongresi düzenlemiştir. Bu alandaki çalışmalar sürdürülebilir tarım ve su 

ürünleri alanlarına yönlendirilmiştir. Zaman içerisinde hayvanların kara, hava ve 

denizde taşıma standartları, kesim ve hastalık kontrolü amacıyla hayvanların 

öldürülmesi gibi konularda yönergeler hazırlamak için uzman gruplar oluşturulmuştur.  

Ayrıca FAO, hayvan refahı ile ilgili bir web ortamı oluşturmuş, bölgesel düzenlemeler, 

standartlar ve kılavuz bilgileri kullanılır hale getirmiştir. 
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3. Kaz ürünleri ve refah  

Kanatlı hayvanlar için refah, hayvanın içinde bulunduğu şartların üstesinden 

gelebilme durumudur. Hayvan, türe özgü fiziki ve sosyal davranışlarını 

sergileyebiliyorsa, sağlıklıysa, konfordaysa, iyi besleniyorsa, güven içinde ve 

korkmuyorsa, ağrı-acı çekmiyor ve stres baskısı altında yaşamıyorsa refahtadır 

denebilir. 

Uluslararası refah kuruluşları tarafından kabul edilen 5 özgürlük;   

•  Aç ve susuz kalmamak veya beslenme, 

•  Korkudan ve stresten uzak kalma, 

•  Fiziksel ve çevresel rahatsızlıklarından uzak kalma, 

•  Ağrı, yaralanma ve hastalıktan uzak kalma,  

•  Normal davranış şekillerini gösterebilme özgürlüğü,  

Kafes sisteminde yetiştirilen hayvanlarda normal davranışları sergileme özgürlüğü 

gerçekleşmez. Ancak diğer sistemlerin de 5 özgürlüğü kafes sistemden daha iyi 

karşıladığı söylenemez.  

Bu yüzden kafes sisteminin yasaklanması kanatlı refahı açısından yeterli bir gelişme 

olarak görülmemelidir. En doğrusu, üretim sistemlerini türlere göre 5 özgürlük 

açısından analiz ederek nasıl ve ne ölçüde karşıladığı, varsa iyileştirme şartları 

belirlenmelidir.  

Kaz yetiştiriciliği açısından belirtilen refah standartları ile ilgili konu tamamen 

üretilen ürünlere göre değişmektedir. Kaz eti üretmeye dönük yetiştiricilikle damızlık 

üretiminde ekstansif veya otlatmaya dayalı yarı entansif üretim yaygındır. Bazı 

ülkelerde sulak alanlarda polikültür tarımda ot, böcek larvaları ve kurbağa ile mücadele 

etmenin bir yolu olarak kullanılmaktadır (Çeltik tarımında). Balık havuzlarında 

larvaların tüketilerek popülasyonun kontrol altına alınmasında da yararlanılmaktadır. 
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Bu uygulamalarda kazların 5 özgürlük açısından refah sorunları bulunmamaktadır. Esas 

refahı ilgilendiren konular  

-Kaz ciğeri üretimi 

-Kaz tüyü üretimi gibi özel alanlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle Kaz ciğeri 

üretim ve tüketimi hayvan refahı konusunda yaptırımların ve tartışmaların en çok 

yapıldığı, en sıkı yönetmeliklerin uygulandığı AB ülkelerinde gerçekleşmektedir. 

3. 1. Kaz Ciğeri  

Kaz ciğeri eski Mısır’da göç eden kazların göç öncesi enerji toplamak amacıyla 

yüksek beslenme nedeniyle yağlandıkları ve yağ depolarının karaciğerde depolanması 

sonucunda göç öncesi yakalanan kazlarda büyük karaciğer elde edildiği belirtilmektedir. 

Dünya kaz üretim ve tüketim merkezi Ortaçağdan bu güne Fransa’dır. 16. yüzyıldan 

itibaren mısırın, yağ ve tuzla karıştırılmasıyla yağlı karaciğer üretimi başlamıştır. Bugün 

de geleneksel olarak pişirilmiş mısır püresi bir huni yardımıyla kazlara zorla yedirmeye 

dayalı olarak uygulanmaktadır. 

Avrupa Komisyonu Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Bilimsel Komitesi 

“Ördek ve kazların refahı raporunda” kaz ciğeri üretiminde sanayileşmede hayvan 

refahına uyulmadığı belirtilmiştir (EU,1998). 

Haziran 1999'da Avrupa Konseyi, kaz ciğeri üretimindeki bazı uygulamaların 

Tarımsal Amaçlı muhafaza edilen Hayvanların Korunmasında Avrupa Kararının 

gerekliliklerini karşılamadığını' belirtmiştir (Council of Europe, 1999). Kaz ciğeri 

Avrupa'da Fransa, Bulgaristan, İspanya, Macaristan ve Belçika gibi ülkelerde 

üretilmektedir. Bu ülkeler, 2008 yılından bu yana Avrupa Kaz Ciğeri Federasyonu'nu 

içerisinde yer almaktadır. 

Fransa en büyük kaz ciğeri üreticisi ve ihracatçısıdır. 20.000 tonu aşkın üretim 

ve yağlı karaciğer endüstrisi için her yıl yaklaşık 700.000 kaz ve 37 milyon ördek 

kesilmektedir.  

İspanya'da 4.200 tondan fazla tüketim ve 850 ton civarında yağlı karaciğer 

üretilmektedir. Her yıl İspanyol kaz ciğeri endüstrisi için 1.150.000 ördek 

kesilmektedir. 
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Zorla besleme ile kaz ciğeri üretimi bazı ülkelerde yasaklanmıştır (Animal Equality, 

2012). 

 
 

AB Mevzuatına göre,  

Karaciğer, ördekler için en az 250 gram ve kazlarda 400 gram ağırlığa sahip olmalı, 

Hayvanlarda zorla besleme yapılmamalıdır.  

Amerika Birleşik Devletleri Humane Society (HSUS), kaz ciğeri üretimini "aşırı 

derecede işkence ürünü" olarak tanımlamıştır (HSUS, 2015).  

Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Bilimsel Komitesi, kaz ciğeri 

üretiminde kullanılan kaz ve ördeklerin refahını değerlendirmiş ve bu değerlendirme 

sonucunda, 16 Aralık 1998'de kabul edilen bir rapor sunmuştur.  
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1- Komite üyeleri, çok sayıda kaz ciğeri üretim çiftliğini de ziyaret etmiş ve zorla 

besleme öncesi hayvan refahı ile ilgili sorun olmadığını, ördek ve kazlarda yüzme ve 

tüylerini düzeltme için yeterli su alanının sağlanması dışında hiçbir refah sorunu 

görülmediğini belirtmişlerdir (AB Raporu, 1998a). Bu durum, Avrupa'da kaz ciğeri 

üretimi yapan çiftliklerin, zorla besleme öncesinde hayvanlara iyi bir bakım-besleme 

uyguladığını göstermektedir (AB Raporu, 1998a). 

2. Zorla besleme karın genişlediği ölçüde karaciğer büyüklüğünde bir artışa neden 

olmaktadır. Bu durum, bacakların vücudun orta çizgisinden daha uzakta tutulmasıyla 

sonuçlanmakta ve böylece hareket zorlaşmaktadır. (AB Raporu, 1998b)  

3. Karnın hızlı büyümesi, gezintinin ve yürümenin engellenmesi, hızlı soluma ve ishal 

gibi belirtiler sıkıntılı bir hayvanın işaretidir. "Ördekler ve kazların günlük olarak elle 

beslenmesi, zorla beslemeden hoşlanmasalar bile onları besleyen kişiye karşı olumlu bir 

tepki göstermektedir ve o kişiden kaçmamaktadır (AB Raporu, 1998c).  

4. Komisyon; "Zorla yemlemeden kaçınılmalı, Otomatik besleme cihazlarının güveli 

olduğu ispatlanmadıkça kullanımından kaçınılmalı” (AB Raporu, 1998d) kararına ilave 

olarak nihai kararda “hayvan sağlığı ve refah verilerine” dayanarak, ördek ve kazların 

zorla beslemenin durdurulması ve bunun üretim, ithalat, dağıtım, pazarlama yasağı ile 

sağlanabileceği” şeklindedir (AB Raporu, 1998e). 

Refah endişeleri  

 Kaz ciğeri üretimi için barındırılan ördekler ve kazlar, normal davranışlarını 

sergilemekten mahrumdurlar.  

 Batarya tip kafeslerde hayvanlar dik duramamakta ve hareket etmeleri 

kısıtlanmaktadır.  

 Kanatlarını çevirememekte veya kanat çırpma davranışını 

sergileyememektedirler.  

 Tüyleri düzeltme, egzersiz yapma veya sosyal etkileşim kurma davranışlarından 

mahrumdurlar.  

 Yem arama davranışı gerçekleşmemekte en yaygın faaliyet olan tüy temizleme 

ve yüzme için su bulunmamaktadır. 

3.2. Kaz Tüyü 
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98/58 / EC sayılı Konsey Direktifi'nin 3. Maddesi hükümlerine uymadığı için, 

"Üye Devletler, kaz sahiplerinin ya da bakıcılarının, canlı kazlardan tüy çekme 

uygulaması AB'de yasaklanmıştır.  

Bakım altındaki hayvanların refahını sağlamak ve bu hayvanların gereksiz acı 

veya yaralanmaya neden olmamasını sağlamak için makul adımlar atılması "gerektiği 

belirtilmiştir. 1999’da da yapılan öneride, 23'üncü maddenin 3'üncü fıkrasında "tüyleri 

için yetiştirilen kazların da içinde bulunduğu canlı kuşlardan tüylerin koparılamayacağı" 

kararlaştırılmıştır. 

Komisyon, EFSA'ya kazlardan yaşam süresi boyunca tüylerin hasat edilmesinin 

kazların refah düzeyi ile ilişkisini değerlendirmeyi istemiştir.  

EFSA canlı kazlardan tüy toplama konusunda ağrıya, acıya ya da yaralanmaya 

neden olmadan, tüy döküm zamanında fırçalama ve tarama teknikleri kullanarak 

gerçekleştirilebileceği görüşündedir. 

Canlı kazlardan tüylerin toplanması, tüy dökme nedeniyle olgunlaşmış tüylerin 

alınması olarak tanımlanır ve asla doku hasarına yol açmaz. Koparmada kılcal 

damarların zorlanması ve folikül diplerinde kanaması ile morarma gibi diğer cilt 

hasarıyla sonuçlanır.  

Canlı kazlardan tüylerin yolunması, hayvan refahı ile ilgili AB mevzuatı ile 

yasaklanmıştır. Avrupa Konseyi'nin kazlar üzerine önerisinin 23 (3) maddesinde (1) 

"tüyü için yetiştirilen kazlar dahil tüylerin canlı kuşlardan koparılmayacağı" 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, tüy dökme dönemindeki kazlardan tüylerin toplanması 

AB mevzuatına göre uygundur. 

Tüy üretiminin en fazla olduğu Macaristan için AB yaptırımları çerçevesinde 

yönetmelikler çıkarılmıştır. 
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4. Sonuç ve Öneriler 

 Et üretimi amacıyla kaz yetiştiriciliğini ilgilendiren çok az refah problemleri 

olmasına karşın ekstansif karakterli üretimde ülkemiz açısından bu refah konuları 

önemsiz görülebilir 

 Ancak damızlık yetiştiriciliğinde çiftleşme, tüy temizleme gibi davranışlar için su 

ortamları her zaman yeterli olmayabilir. 

 Kaz ciğeri ve tüy üretimi bu günkü yasaklamalara rağmen hala geleneksel yapısı ile 

sürmektedir. Bu üretim şekli refah bir yana etik değildir. 

 Ülkemiz için bu konulara asla müsaade etmeyecek yönetmelik ve yasaklamalar 

getirilmelidir. 
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EK 2: ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI 
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EK 3. ÇALIŞTAY PROGRAMI 

ÇALIŞTAY PROGRAMI 

22 Şubat 2018 (Perşembe) 

 Konu  Konuşmacılar 

09.00-10.00 Açılış ve Protokol 

Konuşmaları 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının Kanatlı, 

Araştırmalarına Bakışı 

Oktay Kankılıç 

Cezmi Özdemir  

1. Oturum 10.20-12.30 

 

Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliği ve Sorunları 

Oturum Başkanı: (Hanife Mut) 

10.20-10.50 Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin durumu 

ve geleceği 

Mehmet Akif Boz, Musa 

Sarıca 

10.50-11.20 Yerli kazlarımızda seleksiyonla verim 

artışı sağlanabilir mi? Bir uygulama 

projesi  

Musa Sarıca 

11.20-11:50 Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin önündeki 

engeller 

Turgut Kırmızıbayrak 

11.50-12.10 Üretici sorunları Üretici temsilcisi, Sadık 

Yüceloğlu  

12.10-12.30 Tartışma  
 

12.30-13.30 

Öğle Yemeği ve kaz günü 

Bozok Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 

 

2. Oturum 13.30-15.00 Kaz Yetiştiriciliğinde Geleneksel ve Ticari Entansif Üretim 

Oturum Başkanı: (Ömer Camcı) 

13.30-13.50 Kazlarda üreme ve kuluçka (doğal 

kuluçka dahil) 

Umut Sami Yamak 

13.50-14.10 Kazların ekstansif, yarı entansif ve 

entansif üretim sistemlerine göre 

beslenmesi 

Cavit Arslan, Hasan 

Rüştü Kutlu 

14.10-14.30 Üretici sorunları Üretici temsilcisi, Uğur 

Yercel  

14.30-15.00 Tartışma  
 

15.00-15.10Ara  Çay-kahve ikramı 
 

3. Oturum 15.10-17.30 Kaz Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik ve Pazarlama  

Oturum Başkanı: (Mesut Türkoğlu) 

15.10-15.40 Kazlarda sağlık koruma ve biyogüvenlik Mustafa Saatcı,  

15.40-16.10 Kaz ürünleri ve faydalanma yolları, 

pazarlama yapısı, mevzuattaki durum  

Ahmet Şekeroğlu, 

Mustafa Duman 

16.10-16.30 Kanatlı hayvan refahı  Musa Sarıca 

16.30-16.50 Üretici sorunları Üretici temsilcisi  

16.50-17.30 Tartışma  
 

17.30-17.45 Kaz Yetiştiriciliği Eğitimi Sertifika Töreni 
 

19.30 Gala yemeği  Bozok Üniversitesi Merkezi Yemekhane  (Farklı kaz eti lezzetleri) 
 

23 Şubat 2018 (Cuma)  

09.00-10.30 

Kapanış Oturumu 

Çalıştayın Değerlendirmesi ve Sonuç Raporu İçin Görevlendirme 

Oturum Başkanı: (Musa Sarıca) 

09.00-09.20 Çalıştay değerlendirmesi  Musa Sarıca, M. Akif Boz 

09.20-09.40 Tarım Politikaları Bakanlık  

09.40-10.00 Üniversite’nin bakışı  Rektör  

10.00-10.30 Katılımcıların soruları ve katkıları Katılımcılar 
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