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SUNUŞ 

 

Ülkelerin süreklilik arz eden kalkınmasında ve gelişmesinde, sahip olunan maddi ve 

beşeri kaynakların çok önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu bağlamda kadim bir geleneğe 

sahip olan bölgemizin ve özelde Kars’ın kendine has maddi ve beşeri kaynakları söz konusudur. 

Bu kaynaklar arasında özellikle Kaşar Peyniri, Gravyer Peyniri ve Kars Balı ile birlikte sahip 

olduğu kaz varlığı da ifade edilebilir. Bu ürünler, aynı zamanda Kars’ımızın “öz yetenekleri” 

olarak da ifade edilebilir. 

Ülkemizin birçok bölgesinde ve şehrinde kaşar peyniri, bal, gravyer peyniri ve kaz eti 

üretimi yapılabilmektedir. Ancak hiçbiri Kars Kaz Etinin kendine has lezzetini 

verememektedir. Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması ve gelişmesini sürekli kılmanın yolu, 

sahip olduğumuz bu öz yeteneklerimizin öncelikle envanterini çıkarmak, kayıt altına almak ve 

tescil süreçlerini tamamlamaktan geçmektedir. Bu bağlamda üniversite olarak öncelikle kaşar 

peyniri ve balın coğrafi işaretlerini almış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz 

ise, “Kars Kazı’’nın özelliklerini belirleyip, coğrafi işaretini almak olacaktır. Coğrafi 

işaretleriyle birlikte, aynı zamanda bölgeye has bir üretim modeli geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Bugün gerçekleştirilecek olan 3. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı, bütün bu 

süreçlerde yol gösterici bir fonksiyon üstlenecektir. Çalıştaydan elde edilecek bilgiler ışığında 

ne tür altyapıların oluşturulması gerektiği ortaya çıkacaktır. Çalıştay sonuçlarının bundan 

sonraki çalışmalara da ışık tutacağına şüphe yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Hüsnü Kapu 

Kafkas Üniversitesi Rektörü 

 

 



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

8 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

9 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

 

SUNUŞ 

 

Günümüz dünyasında insan beslenmesi için gıda kaynaklarına ihtiyaç gittikçe artmaya 

başlamıştır. Bu çabalar kapsamında var olan gıda kaynakların çeşitlendirilmesi ve 

verimliliklerinin artırılması konuları son derece önem kazanmaya başlamıştır. Bu besin 

kaynakları içerisinde kazlar yer almakla birlikte, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu 

görülmektedir. Türkiye için ise kaz yetiştiriciliği, önemli bir hayvancılık kolu olma yolundadır. 

Ülkemiz bunu destekleyen çok önemli güçlü yönlere sahiptir. 

Türkiye’nin kaz yetiştiriciliğinde en güçlü yönü, Çin hariç tutulduğunda dünyada 

oldukça önemli bir hayvan potansiyeline sahip olmasıdır. Bu hayvan potansiyelinin yaklaşık 

%25-30’una Kars ve yaklaşık %8-10’una Ardahan ili sahiptir. Bu durum, Kars ve Ardahan’ın 

dünya ölçeğinde bile oldukça önemli bir potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu iller sahip 

oldukları ortak kültürleri nedeniyle kaz yetiştiriciliğini kendiliğinden doğal olarak yapmaktadır. 

Bu doğal avantajla birlikte kaz yetiştirme geleneğinin teknik bilgi ve modern uygulamalarla 

desteklenmesiyle kaz eti üretim potansiyelinin çok daha arttırılma olanağı vardır. 

Türkiye’de kaz denilince halk arasında yüzyıllardan beri yerleşmiş bir Kars Kaz Eti 

markası oluşmuştur. Bu markanın geleneksel üretim modelini koruyarak daha fazla tanıtıma ve 

diğer taraftan da daha fazla ticari üretimin yapılabileceği ve tüm tüketicilere ulaştırılacak 

şekilde kaz eti üretiminde ticarileşmeyi desteklemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu kapsamda Kars başta olmak üzere öne çıkan illerimizde, kaz yetiştiriciliğini 

tavukçuluktan bile öne çıkartacak her türlü destek sağlanmalıdır. Kars ili kamu yöneticileri 

başta olmak üzere, ilin önde gelen yerel kurumları, yatırımcıları ve hatta halkın konuya dört 

elle sahip çıkması, Kars’ın kültürel ve sosyal gelişimini oldukça olumlu etkileyecek olan bu 

yetiştiriciliği yöre için vazgeçilmez bir zenginlik olarak görmesi gerekmektedir. Kaz figürü her 

türlü hediyelik eşya yapımında ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılarak sosyal ve 

ekonomik etkiler güçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki bölgesel ve yöresel ürünlerin 

geliştirilmesi, sadece o yöreye değil sonuçta ülkeye de olumlu katkılar sağlayacaktır. 

3. Türkiye Kaz Çalıştayı’nın başta Türkiye’de kazın merkezi konumundaki Kars ve 

Ardahan illeri olmak üzere öne çıkan tüm illerimize, ülke kazcılığına yararlar sağlaması ve 

ticari bir sektör haline gelebilmesi için başta bakanlığımız olmak üzere tüm karar vericilere yol 

gösterici bilgiler sunmasını ümit ediyorum. 

 

Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak 

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 
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3.TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 

SONUÇ RAPORU 
 

Türkiye Kaz Çalıştayı’nın bu yıl üçüncüsü Kars’ta düzenlenmiştir. Kars kaz 

yetiştiriciliğinde Türkiye’de tartışmasız lider konumda olan, Türkiye kaz eti piyasasının 

oluşumunu sağlayan ve kontrol eden bir il konumundadır. Böyle özel ve doğru bir yerde Kaz 

Yetiştiriciliği konularının ele alınması ve kaynağında yaşananların ortaya konulması son derece 

önemlidir. 

Çalıştay kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından katılımın yanı sıra ülkemizin 

çeşitli üniversitelerinden (Kafkas Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Çukurova 

Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) konunun uzmanı akademisyenler, Kars, 

Ardahan, Düzce, Sakarya, Çorum, Tokat ve Yozgat illerinden yetiştiriciler, Kars İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü personelleri, konu ile ilgilenen vatandaşlar ile üniversite öğrencileri katılmış 

ve Çalıştaya katkı sağlamışlardır. 

Çalıştay, 3 oturum şeklinde düzenlenmiştir. İlk oturum Prof.Dr.Şahin Aslan’ın oturum 

başkanlığında Türkiye Kaz Yetiştiriciliğinde Güncel Durum ve Öneriler, ikinci oturum 

Prof.Dr.Yavuz Öztürkler’in oturum başkanlığında Kaz Yetiştiriciliğinin Ekonomik Boyutu 

ve Kaz Etinin Değerlendirilmesi ve üçüncü oturum Prof.Dr.Mitat Şahin’in oturum 

başkanlığında Kaz Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Koruyucu Önlemler konularında 

gerçeklemiştir. Bu oturumlarda bilim insanları, Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve yerel 

teşkilat temsilcileri ile kaz yetiştiricileri konularla ilgili görüşlerini sunmuşlardır. 

Ülkemizin çeşitli illerinden çalıştaya katkı sağlamak üzere çok sayıda yetiştirici ve 

yetiştirici örgütleri katılmıştır. Yetiştiricilerin çalıştaya katılımı son derece değerli katkılar 

sağlamıştır. Kars kaz yetiştiricilerini temsilen büyük ölçekli bir yatırımcı olan Muhammet 

Gündoğdu ile Düzce Tarım ve Hayvancılık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Temsilcisi Ahmet 

Kahraman sahada kendilerinin ve birçok yetiştiricinin yaşamış olduğu sorunları ve çözüm 

önerilerini davetli olarak ifade etmişlerdir. 

Kaz Günü Etkinliği kapsamında ise ilk gün Kars için geleneksel bir lezzet olan Kars 

Kazı Eti yemeğinin tanıtımı amacıyla tüm katılımcılar ile tüm birimlerdeki üniversite personel 

ve öğrencilere kaz eti ikramı amacıyla tüm yemekhanelerde kaz eti yemeği ikram edilmiştir. 

Sosyal program kapsamında ise ikinci gün çağrılı davetlilere Kars’ın görülmesi gereken 

kültürel ve turistik yerleri gezdirilerek Kars’ın kültürü tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Çalıştayda kazcılık konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerin yapmış olduğu sunumlar 

ile tüm katılımcıların katkı ve görüşleri dikkate alınarak aşağıda sunulan sonuç raporu, sorunlar 

ve çözüm önerilerini içerecek şekilde 2 kısım halinde oluşturulmuştur. 
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SORUNLAR 

Damızlık Hayvanla İlgili Konular 

Türkiye yerli kazları üzerinde ırk olarak tanımlayıcı çalışmalar yapılmamıştır. Dünyada 

önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, kendi kazlarını henüz tanımlamamış ve 

tescillememiş olması önemli bir eksikliktir. 

Türkiye kaz varlığı tam olarak bilinmemektedir. İstatistikler sahada yapılan sayımla elde 

edilmediğinden güvenilir değildir. Güvenilir bilgi olmayınca, mevcut durum sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilemeyecek ve geleceğe yönelik doğru planlamalar yapılamayacaktır. 

Yetiştiriciler daha fazla hayvan materyali üretmek adına yüksek yumurta verimine sahip 

başta Çin Kazı olmak üzere, birçok yabancı kökenli kaz ırkını yurda kaçak ya da legal olarak 

getirmektedir. Yerli ırklarımızın yabancı ırklarla kontrolsüz melezlenmesiyle genetik yapıları 

tanımlanamadan çok hızlı bir şekilde bozulmaktadır. 

Yetiştiriciler, İşletmeler ve Örgütlenmeyle İlgili Konular 

Türkiye’de kaz yetiştiriciliği, ağırlıklı olarak küçük aile işletmelerinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu tip işletmelerde gerektiği şekilde besleme yapılmadığı gibi doğal 

kuluçka yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum düşük yumurta verimini ve daha 

eksik üretim materyaliyle çalışmayı beraberinde getirmektedir. Bu tip işletmelerde genel olarak 

verimlilik düşük düzeydedir. 

Kaz yetiştiren işletme ve küçük yetiştiriciler örgütlü değildir. Örgütlülük olmayınca 

sorunlar artmakta, bakanlık boyutunda sorunların iletimi güçleşmekte ve çözümler 

geliştirilememektedir. 

Yetiştiricilerin teknik yetiştirme konularında bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

Son yıllarda kaz yetiştiriciliğini ticari olarak yapmak isteyenlerin sayısı artmaktadır. 

Ancak konu hakkında hiç bilgisi olmayan bu yatırımcılar, hüsranla karşılaşabilmektedirler. 

Barınak, Besleme, Kuluçkahane, Kesimhane, Pazarlama ile İlgili Konular 

Yetiştiricilerin barınak yapısı ve iç koşulları bakımından bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

Kaz için yem sanayiinde genellikle özel bir yem üretimi yapılmaması, yetiştiricileri 

tavuk için üretilmiş yemleri kullanmaya yönlendirmektedir. Damızlık kaz beslenmesine ve kaz 

besisine özgü özel yemlerin üretilmesi yetiştiricilikte verimliliği artıracak önemli bir diğer 

konudur. 

Kazlar sürü halinde merada otlatılan hayvanlardır. Ticari yetiştiriciler için mera 

alanlarının tahsisi konusunda bakanlığın ilgili birimleri yeterli düzeyde kolaylık 

sağlamamaktadır. 
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Kaz yumurtalarının kuluçkası, ülkemizde yaygın olarak doğal kuluçka yöntemiyle 

yapılmaktadır. Yapay kuluçka teknik bir konu ve yatırım gerektirdiğinden yetiştiriciler 

tarafından yeterince etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. 

Yetiştiriciler tarafından doğal kuluçka yönteminin yaygın olarak kullanılması ve mevcut 

yerli kazların yüksek gurk olma yatkınlıkları, kazlarda yumurtlama periyodunu kısaltarak 

yumurta veriminin düşük düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu durum da, daha 

düşük sayılardaki üretim materyaliyle çalışmayı ve düşük düzeyde üretim elde etmeyi 

beraberinde getirmektedir. 

Ailesel hatta orta büyüklükte kaz yetiştiriciliği yapan işletmelerde dahi kuluçkalık 

yumurtaların depolama koşulları yeterince bilinmemektedir. Bu durum, kuluçka randımanını 

ve üretim materyali olan civciv eldesini olumsuz etkilemektedir. 

Kesimhane konusunda yaşanan sorun çok fazla düzeyde ve kesimhanelerin yokluğu 

sanılandan çok daha fazla olumsuz etkilemektedir. Ticari bir kesimhanenin olmaması, 

kazcılığın gelişiminin önündeki en önemli engeldir denilebilir. Kaz kesimlerinin hijyenik 

koşullarda yapılamaması ve etlerinin parçalanmadan veya işlenmeden bütün karkas halinde 

pazarlanması pazarın yöresel düzeyde kalmasına yol açmaktadır. 

Ülke iç pazarındaki kaz eti tüketimi henüz çok dar bir bölgeyle sınırlılık göstermektedir. 

Son yıllarda Kars ve Ardahan illerindeki turizm hareketliliği nedeniyle daha fazla kişi kaz etini 

tatmaya başlamıştır. Kaz etinin tanıtımı ve ülke genelindeki tüketiminin yaygınlaştırılması için 

Tarım Bakanlığı tarafından yazılı, görsel ve işitsel medya ile internet ortamında kamu spotu 

formunda tanıtıcı yayınlar yapılması çok faydalı olacaktır. Bu yayınlarla kış mevsiminde, 

özellikle de yılbaşı akşam yemeklerinde ülkemizde kaz eti tüketimi özendirilmelidir. Bu 

tanıtımla iç pazar bölgesel olmaktan genele yayılacak ve büyüyecektir. 

Kaz, ülkemizde esas olarak etlik olarak yetiştirilmektedir. Geleneksel yetiştirme sonucu 

elde edilen karkaslar bütün olarak pazarlanmaktadır. Türkiye genelinde Kars Kazı adıyla 

pazarlanmaktadır. Geleneksel yetiştirme sonucu elde edilen ve açık havada kurutulan kaz 

karkasının yöresel ürünler kapsamında tescili yapılmamıştır. Türkiye çapında tanınmış olan bu 

ürünün Geleneksel Kars Kaz Eti adıyla coğrafi işaret belgesi alması kazcılıkta markalaşma ve 

pazarlama adına yararlı olacaktır. 

Türkiye genelinde canlı kaz ve kaz etinin fiyatlanmasının disipline edilmesi 

gerekmektedir. 

Türkiye yüksek kaz varlığına rağmen, kazlardan kesimle elde edilen tüyler büyük 

oranda ekonomiye kazandırılmadan sadece aile ihtiyaçlarını karşılamak için yastık yapımında 

kullanılmaktadır. Üretimin yoğunlaştığı hiçbir yerde tüy işleme tesisi bulunmamaktadır. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık ve Mevzuatlarla İlgili Konular 

Kaz yetiştiriciliği konusunda ülkemizde yeterli ve gelişimin önünü açabilecek alana 

özgü mevzuat bulunmamaktadır. 

Kazla ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlemleri ve belgelerinde makul koşullar 

aranmalıdır. İthalat ve ihracatta bakanlığın ilgili birimlerinin yol göstericiliği olmalıdır. 

Kaz yetiştiriciliği yapan işletmeler herhangi bir kontrole tabi olmadan istediği yerden 

temin ettiği yumurta, civciv veya damızlık hayvanla yetiştiricilik yapmaktadır. 

Kaz yetiştiriciliği yapan işletmelerin kayıt altına alınmasının, tavukçuluk sektörü 

düşünülerek yapılması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Tavukçuluk ülkemizde de oldukça 

gelişmiş ekonomik bir sektör ve bu sektördeki işletmelerin de oldukça önemli bir kısmı yatırım 

ve sermaye gücü ve yüksek işletmelerdir. Kazcılık ise henüz çok yeni ve geleneksel tarzdaki 

işletmelerle yapılmaya çalışılmaktadır. Kazcılık işletmelerinin kayıtlanmasında, kesimhane, 

kuluçkahane ve diğer aranılan koşulların ağırlığı hiç değilse belli bir süre esnek olabilmelidir. 

Tarım Bakanlığının kaz ıslahı ve yetiştirmesi konusunda bünyesinde herhangi bir 

uygulama birimi bulunmamaktadır. Kars’ta 1990’lı yıllarda Kazcılık Üretme İstasyonu’nun 

kapatılması, bugün yokluğunu çok daha fazla hissettirir duruma gelmiştir. Kaliteli üretim 

materyaline ve damızlığa erişimde yalnız kalan yetiştiriciler, kendi çözümünü üretmek 

durumunda kalmaktadır. 

Türkiye genelinde Derzsy olduğu düşünülen viral kaz hastalıklarının arttığı 

gözlemlenmektedir. Yetiştiriciler yaygınlaşan bu tip hastalıklardan dolayı çok sayıda hayvanını 

kaybetmektedir. 

Yetiştiricilerin kaz hastalıkları konusunda başvurabileceği uzmanlaşmış bir merkezin 

bulunmaması önemli bir diğer sorundur. Kaz varlığının ülkemizde en yoğun olduğu Kars ve 

Ardahan illerindeki yetiştiricilerin bile, özellikle viral kökenli kaz hastalıkları ve kaz ölümleri 

durumunda, 200-300 km uzaklıktaki Erzurum’daki Veteriner Kontrol Laboratuvarı’na 

yönlendirilmesi hiç pratik değildir. 

Bakanlığımız ile konularında öne çıkan üniversiteler arasında kazcılığın geliştirilmesi 

yönünde bir işbirliğinin bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızın kazcılık çalıştaylarının sonuçlarını dikkate alarak, kaz yetiştiriciliği 

konularında gerekli planlama ve politikalarını belirlemesi beklenmektedir. 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Damızlık Hayvanla İlgili Konular 

Türkiye kaz varlığı sayısı sahada yapılan sayımla elde edilmediğinden güvenilir 

değildir. Türkiye kazcılığı ile ilgili geleceğe yönelik doğru planlamalar yapılabilmesi için 

öncelikle Kars, Ardahan ve Muş illerindeki kaz varlığının Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından 

sayımının yapılması gerekmektedir. 

Türkiye yerli kazlarının henüz tanımlamamış ve tescillenmemiş olması ülke olarak 

dünya ölçeğinde önemli bir eksikliğimizdir. Mevcut kendi kaz genotiplerimizin özellik ve 

kapasitelerinin bilinmesi durumunda, uygun ıslah stratejilerinin uygulanması konusunda daha 

doğru bir şekilde karar alınmasını sağlayacaktır. Yerli genotiplerin ayrıntılı olarak 

çalışılmasında Bakanlık ile başta Kafkas Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Muş Alparslan 

Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi gibi üniversitelerle ortaklaşa çalışarak bu tanımlama 

ve ırk tescilini yapması sağlanmalıdır. 

Yerli hayvan genotiplerimizin yumurta verimi ve hızlı büyüme özellikleri yönünden 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yetiştiricilerin daha fazla hayvan materyali üretmek adına, bilinçsizce birçok yabancı 

kökenli kaz ırkını yurda kaçak ya da legal olarak getirmesi engellenmelidir. Bakanlığın bu 

konularda duyarlı olması beklenmektedir. Getirilen hayvanların genotipleri tam olarak 

bilinmediğinden veya getirilen bazı besilik hibrit genotiplerin damızlık olarak kullanılmaya 

çalışılması damızlık sürülerde önemli kalıcı sorunlar yaratmaktadır. Bakanlığın bu konularda 

yetiştiricileri bilgilendirici ve yönlendirici olması beklenmektedir. 

Yetiştiriciler, İşletmeler ve Örgütlenmeyle İlgili Konular 

Geleneksel şekilde yetiştirme yapan küçük aile işletmelerini yok etmeden, verimliliğin 

daha yüksek olacağı ticari yetiştiriciliğin önünü açacak işletmelerin kuruluşu desteklenmelidir. 

Türkiye genelinde kaz yetiştiren işletmeler ve küçük yetiştiricilerin örgütlü olmaması 

kazcılığın gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yetiştiricilerin yaşamış olduğu sorunlara 

bakanlık boyutunda çözüm arayış çabaları da bireysel kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle 

kazcılıkta öne çıkan illerdeki kamu kurumlarının yönlendirmesiyle yetiştiriciler kooperatif ya 

da dernek şeklinde örgütlenme konusunda teşvik edilmelidir. Örgütlenme ile birçok sorun kendi 

içinde çok daha kolay çözümlenebilecektir. 

Yetiştiricilerin teknik yetiştirme, hastalıklar, korunma, biyogüvenlik gibi birçok konuda 

bilgi eksikliği bulunmaktadır. Yetiştiriciler ve çalışanlar bu konularda eğitilmeli ve bu tip 

işletmeler desteklerden öncelikle yararlandırılmalıdır. 

Son yıllarda kaz yetiştiriciliğini ticari olarak yapmak isteyen ancak konu hakkında hiç 

bilgisi olmayan yatırımcıların bilgi ihtiyacı karşılanmalı ve kontrolsüz bir şekilde büyüme 
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engellenmelidir. Yurt dışından getirilen hibrit kazların kimi fırsatçılar tarafından damızlık 

hayvan satışı adı altında satışı engellenmelidir. 

Barınak, Besleme, Kuluçkahane, Kesimhane ve Pazarlama ile İlgili Konular 

Barınak konusu ülkemizdeki kaz yetiştiricileri tarafından çok önemsenmemektedir. 

Yetiştiriciler geleneksel yetiştirme alışkanlıklarıyla ve mevzuatlardaki eksiklikler nedeniyle 

barınak konusuna yeterli hassasiyet göstermemektedir. Kaldı ki barınak yeri seçiminden, 

barınak içi koşullar ve biyogüvenlik uygulamalarına kadar birçok yetiştirme konusu uygun bir 

barınak yapısıyla ilişkilidir. Bu konularda yetiştiriciler bilgilendirilmeli ve temel refah 

koşullarının varlığı denetlenmelidir. 

Kazların sürü halinde merada otlatılabilmesi için mera ihtiyacı ve kiralanması 

konularında bakanlığın ilgili birimleri tarafından ticari yetiştiricilere gerekli kolaylık 

sağlanmalıdır. 

Kaz yetiştiriciliğinde kullanılacak yemlerin, yem sanayisi tarafından kazlara uygun 

olarak damızlık kaz (yumurtacı) yemi ve kaz besi yemi olarak üretilmesi yetiştiricilikte verimli 

üretimin anahtarı olacaktır. 

Yüksek kapasiteli işletmelerin teşviki ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi ile kaz 

yumurtalarının kuluçkasında kuluçka makinelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Ticari 

tavuk yetiştiriciliğinde kuluçkahane kurulumunda aranan şartların kaz yetiştiriciliği için 

uygulanabilir ölçütleri olmalıdır. Yapay kuluçka yönteminin kullanımıyla birlikte, yumurtaların 

uzun süre bekletilmesine bağlı olarak fertilite oranları düşürülmemiş, yerli kazlarda bile gurk 

olma engellenerek yumurtlama periyodu uzatılacak ve sonuçta kazcılıkta üretim materyali olan 

civciv sayısı artırılmış olacaktır. Yetiştiricilerin basılı materyaller ve eğitimler yoluyla 

bilinçlendirilmesi sağlanabilir. 

Kesimhane konusu kazcılığın çok ciddi bir sorunudur. Kaz etinin market raflarında yer 

alarak tüm tüketicilere ulaştırılması ve pazarının büyütülebilmesi için hijyenik kesim 

koşullarını takiben taze veya dondurulmuş olarak, tüm karkas veya parça halinde 

ambalajlanması gerekmektedir. Bunun için başta Kars, Ardahan ve Muş illeri olmak üzere 

çeşitli yoğun yetiştiricilik yapılan yerlerde kesimhanelerin kurulmasına bakanlık ön ayak 

olmalıdır. Kendi olanaklarıyla kesimhane kuracak işletmelerden ise hijyenden taviz verilmeden 

ama makul düzeydeki koşullar istenmelidir. Ailesel işletmelerin planlanmış ve toplulaştırılmış 

kesimlerinde kullanılmak üzere yerel yönetimlerin destekleriyle (valilikler, kaymakamlıklar, 

kooperatifler ya da kalkınma ajansları vasıtasıyla) mobil kesimhaneler oluşturulmalı ve 

yetiştiricilerin kesim sezonunda hizmetine sunulmalıdır. 

Özellikle kaz başta olmak üzere alternatif kanatlı türleri için kesimhane modelleri ile 

ilgili ön çalışmalar yapılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan modeller irdelenerek 

yerel üretim ve yöresel ürünler konusunda bize uygun olan modeller belirlenerek uygulamaya 

konulabilir. Bu ve diğer konularda Avrupa Birliği alt mevzuatları incelenebilir.  
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Kars ve yöresinde geleneksel yetiştirme sonucu elde edilen karkaslar bütün olarak 

Türkiye genelinde Kars Kazı adıyla pazarlanmaktadır. Türkiye çapında tanınmış olan 

geleneksel yetiştirme sonucu elde edilen ve açık havada kurutulan bu kaz karkaslarının yöresel 

ürünler kapsamında Geleneksel Kars Kaz Eti adıyla coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi 

kazcılıkta markalaşmaya ve pazarlamasına olumlu katkılar sunacaktır. Bu konuda Kafkas 

Üniversitesi ve Kars ili yerel kurumlarının öncelikli olarak çalışma yapması faydalı olacaktır. 

Türkiye genelindeki kaz eti fiyatının da doğru şekillenebilmesi için Kars ilinde Ticaret 

Borsası bünyesinde canlı kaz ve kaz etinin fiyatı belirlenmelidir. 

Başta Kars veya Ardahan illeri olmak üzere kesimle elde edilen tüylerin işlenmesi için 

tüy işleme tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Böylece tekstil sanayi için değerli bir dolgu 

maddesi olan kaz tüyünün ekonomiye kazandırılması sağlanmış olacaktır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevzuat, Sağlık ve Tanıtımlarla İlgili Konular 

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

vb.) ilgili enstitülerin görevlendirilmesi veya görev verilmesi yetiştiriciliğe destek 

sağlayacaktır. 

Kaz yetiştiriciliğinin gelişimi ve sektör haline gelebilmesini sağlayacak anlayışta 

kazcılığa özgü mevzuatlar oluşturulmalıdır. Düzenlemeler kazcılığı tavukçuluk sektörüyle eşit 

görüp yarıştıracak boyutta olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki kazcılık ülkemizde henüz çok daha 

küçük çaplı ve küçük sermayeli yetiştiricilerle yapılmaktadır. 

Kazla ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlemleri ile belgelerinde makul koşullar 

aranmalıdır. İthalat ve ihracatta bakanlığın ilgili birimlerinin yol göstericiliği olmalıdır. 

Bakanlık, kaz yetiştiriciliği yapan işletmeleri kontrol altına almalı ve yetiştiricilerin 

hayvan hareketliliği disipline edilmelidir. Bu durum hastalıklar açısından önemlidir. 

Kaz yetiştiriciliğinde geleneksel yetiştirme yapan aile işletmeleri korunarak yöresel 

ürün üretmeleri teşvik edilmeli ve ürettikleri ürünler desteklenmelidir. 

Geleneksel yetiştirme yapan işletmeler korunurken, yetiştiricilik kapasitesi yüksek ve 

özellikle broiler tarzı kaz besisi yapacak ticari işletmelerin kuruluşu da desteklenmelidir. Bu tip 

işletmelere verilecek desteklerde yerini bulmayan destekleme anlayışından vazgeçilmelidir. 

Sözgelimi destekler için küçük ya da orta büyüklükteki bir yatırımcılar için yerine getirmesi 

çok zor olan teminatlar vs. konularında kolaylıklar sağlanmalıdır. Kars yöresi yaklaşık 2 yıldan 

beri kazcılıkta teşvik kapsamında olmasına ve kazcılığın Türkiye’de en yoğun yapıldığı yer 

olmasına rağmen teşvikten bugüne kadar hiçbir işletme yararlanamamıştır. Oysaki destekleme 

mevzuatı var ama sahayla örtüşür koşulları bulunmamaktadır. Desteklerin sahada sonuç verici 

olması gereklidir. 

Kaz yetiştiriciliği yapan işletmelerin ülkemizdeki kayıtlanmasının tavukçuluk sektörü 

düşünülerek yapılması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Tavukçuluk ülkemizde de oldukça 
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gelişmiş ekonomik bir sektör ve bu sektördeki işletmelerin de oldukça önemli bir kısmı yatırım 

ve sermaye gücü ve yüksek olan işletmelerdir. Kazcılık ise henüz çok yeni ve geleneksel 

tarzdaki işletmelerle yapılmaya çalışılmaktadır. Kazcılık işletmelerinin kayıtlanmasında 

kesimhane, kuluçkahane ve benzeri konularda aranılan koşulların ağırlığı hiç değilse belli bir 

süre esnek olabilmelidir. 

Kaz ıslahı ve yetiştirmesi konusunda Tarım Bakanlığı bünyesinde herhangi bir 

uygulama birimi bulunmamaktadır. Kars’ta 1990’lı yılların ilk yarısına kadar var olan Kazcılık 

Üretme İstasyonu’nun kapatılması, bugün yokluğunu çok daha fazla hissettirir duruma 

gelmiştir. Kaliteli üretim materyaline ve damızlığa erişimde yetiştiriciler yalnız kalarak, kendi 

çözümünü üretmek durumunda kalmaktadır. Bu sorunu kaldırmak amacıyla Kars’ta Kazcılık 

Araştırma Enstitüsü adı altında yetiştiricilik ve hastalıklar konusunda merkez olabilecek bir 

birimin oluşturulmasının sadece bölgeye değil ülke kazcılığına da çok önemli katkılar sunacağı 

açıktır. 

Tarım Bakanlığı bünyesinde kaz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış böyle bir merkez 

ihtiyaç bulunmaktadır. Kaz varlığının ülkemizde en yoğun olduğu başta Kars ve Ardahan 

yöresinde olmak üzere yetiştiriciliğin yoğunlaştığı yerlerde kaz hastalıkları konusunda 

uzmanlaşmış Kaz Hastalıkları Teşhis ve Koruma Laboratuvarı’nın bir Merkez veya Enstitüsü 

çatısı altında kurulması ülke kazcılığının gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu 

merkezlerde viral hastalıklar dahil her türlü kaz hastalıkları konusunda araştırmalar yapılmalı 

ve yetiştiricilere koruyucu sağlık uygulamaları hizmeti ve aşı programları sunulmalıdır. 

Türkiye genelinde kazlarda Derzsy olduğu düşünülen viral kaz hastalıklarının arttığı ve 

bunun nedeni olarak kontrolsüz hayvan hareketleri ve kaçak yollarla yurt dışından getirilen 

kazlar olduğu değerlendirilmektedir. Yetiştiriciler yaygınlaşan bu tip hastalıklardan çok sayıda 

hayvanını kaybetmektedir. Kaz hareketliliğinin kontrol altına alınması ve bu tip hastalıklara 

karşı yurt dışında var olan aşıların bir an önce ülkemize getirilerek yetiştiricilerin hiç değilse 

kendi olanaklarıyla bu aşıları koruyucu olarak sürülerine uygulamalarına olanak tanınmalıdır. 

Türkiye kazcılığının geliştirilmesi için Bakanlığın, öne çıkan üniversitelerle işbirliği 

çabası içinde olması çok önemlidir. Bakanlığımız ilgili birimlerinin koordinasyonunda 

hastalıklar, damızlıklar, kuluçka ve yetiştirme konuları başta olmak üzere projeler hazırlanmalı 

ve uygulamaya geçirilmelidir. 

Yetiştiricilikte görevli bakıcıların ve yetiştiricilerin temel bilgi sağlayıcı kurslara 

katılması koşul haline getirilmesi ve desteklemelerden bu tip işletmelerin öncelikle 

yararlandırılması yerinde olacaktır. Bakanlığımızın kazcılık çalıştaylarının sonuçlarını dikkate 

alarak, kaz yetiştiriciliği konularında gerekli planlama ve politikalarını belirlemesi 

beklenmektedir. 

Ülkemizde henüz kaz veya ördeklerden yağlandırılmış karaciğer üretimi ya da 

hayvanlardan canlı yolum ile tüy hasadı yapılmamakla birlikte, uygun genotip tedarik edilmesi 

durumunda yetiştiricilerin bir kısmı hayvan refahını olumsuz etkiyecek bu tip üretimleri 

deneyebilir. Bu üretim kollarında yönetmelik hazırlanarak koşullar çok sıkılaştırılmalıdır. 
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3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği  

Açılış Konuşması Metinleri 
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3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştay Başkanı Sn.Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak’ın Konuşması 

 

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Kıymetli 

Katılımcılar, Kıymetli Yetiştiricilerimiz, Öğrencilerimiz ve Basınımızın değerli temsilcileri, 

3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliğine hoş geldiniz. 

İlki Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 22-23 Şubat 2018 tarihinde 

Yozgat’ta, İkincisi 13-14 Mart 2019 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 

Muş’ta gerçekleştirilmiş olan Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştaylarının üçüncüsünü, 17-18 

Şubat 2020 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kars’ta 

gerçekleştirmekteyiz. 

Öncelikle 3.Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği’nin Kars’ta 

düzenlenmesi için destek sağlayan başta Sayın Valimiz olmak üzere, Serhat Kalkınma 

Ajansına, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Kafkas Üniversitesi 

Rektörümüze, Veteriner Fakültesi Dekanlığımıza, katkı ve emek veren herkese teşekkür 

ederim. 

Bu yılki Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı’nın düzenlendiği yer olan Kars, Türkiye coğrafyası 

içinde kaz yetiştiriciliği bakımından oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahip bir ildir. Kanatlı 

hayvanlar için çok güvenilir olmasa da TÜİK verilerine göre, çeşitli yıllara göre değişmekle 

birlikte, Türkiye kaz varlığının %25-30’u Kars’ta bulunmaktadır. Yani resmi verilere göre 

Türkiye’deki her 3-4 kazdan biri Kars’ta bulunmaktadır. Kars’ı Ardahan ve Muş illeri takip 

etmektedir. Kars’ın Türkiye içindeki yerini daha iyi anlamak bakımından, en yakın takipçisi 

olan bu illerin her birinin Türkiye içindeki paylarının yıllara göre sadece %8-12 arasında olduğu 

bilgisi oldukça çarpıcı olsa gerek. 

Çalıştayın Kars’ta bir anlamda kazın başkentinde yapılıyor olması son derece 

anlamlıdır. Türkiye kaz varlığının en az %25’i Kars’ta olmakla birlikte, Ardahan ile birlikte 

Kars, Türkiye kaz eti tüketiminin ve pazarının ise belki de %50’den fazlasına kaynaklık 

etmektedir. Bu açıdan Kars ve Ardahan kaz yetiştiriciliğinde Türkiye için belirleyici 

konumdadır. 

Çalıştayda kaz yetiştiriciliği konusunda ele alınacak konular bakımından akademi ile 

sahanın yani yetiştiricilerin görüş ve önerilerinin Türkiye Kazcılığının geleceğine önemli 

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 

Değerli protokol üyelerine, çalıştaya Kars dışından katılan değerli hocalarımıza ve çok 

değerli yetiştiricilerimize, tüm katılımcılara ve basınımıza katılım ve katkılarından dolayı 

teşekkür ediyorum ve çalıştayın başarılı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 17.02.2020, Kars. 

Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak 

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

21 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

 

 

KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Sn.Prof.Dr.Mete Cihan’ın Konuşması 

 

Sayın bakanım, sayın vekilim, sayın valim, sayın rektörüm, değerli protokol üyeleri, 

değerli katılımcılar ve öğrenciler çalıştayımıza ve fakültemize hoş geldiniz. 

Fakültemiz uzun zamandan beri Kars ve bölgesine hayvancılık konusunda hizmet 

etmektedir. Bu hizmeti; klinik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri ve bilimsel toplantılarda 

yaptıkları iledir. Hizmetlerimizin daha iyi yürümesi için laboratuvarlarımızın, özellikle ve 

özellikle artık kaçınılmaz olan hayvan hastanemizin bir an önce yapılması, laboratuvarlarımızın 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunlar olursa inanın ki bizler Kars hayvancılığına çok daha yararlı 

hizmetler sağlayabileceğiz. 

Bugünkü toplantıda da Kars’ımız için önemli bir gelir kaynağı ve iyi bir protein kaynağı 

olan kaz ve kazcılığın gelişimi hakkında önemli bilgiler verilecektir. Sonrasında ne tür yollar 

izlenecek bunlara bakılacaktır. 

Bu vesile ile değerli katılımcılara ve sayın protokol üyelerine, özellikle ve özellikle 

çalıştayımıza katkıda bulunan DAP Proje Koordinatörlüğüne, SERKA’ya, Kars valiliğine, 

rektörlüğümüze teşekkürlerimizi sunarak öğlen yemeğinde iyi bir kaz yemeği yemeniz 

dileğiyle şimdiden afiyet olsun diyorum. 

Saygılar sunarım. 

Prof.Dr.Mete Cihan 

KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı 
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Sn.Dr.Hüseyin Zengin’in Konuşması 

 

Sayın bakanım, sayın valim, sayın komisyon başkanım, değerli protokol, kıymetli 

misafirler hepinize ben de hoş geldin diyor, saygılarımı sunuyorum. 

Sayın valim, ilimiz hayvancılığın baş şehri olmaya aday ve hızla ilerleyen üretimde, 

üretilen malın işlenmesinde Türkiye’de biz de varız diyen bir il olmaya başladık.  Hayvancılıkta 

TÜİK verileri açıklandı. Yine Kars ilimiz 580 bin büyükbaş hayvan varlığı ile beşinci sıradaki 

yerini korumakta, küçükbaşta azımsanmayacak ölçüde. Küçükbaş üretiminde de kaliteli 

meralarımızı kullanmaya biz de varız diyen bir il konumundayız. Her ne kadar ismi -36 ile 

anılsa da bitkisel üretimde de azımsanmayacak üretime sahip bir iliz. Başta sayın valimiz, 

Ankara’da sayın vekillerimizin gayretleri ve çabalarıyla Ata buğdayımız olan Kavılca olmak 

üzere yem bitkilerinde, bitkisel üretimde de, Kağızman ilçemizde gerek uzun elmamız, gerek 

kayısımız ve seralarımız ile bitkisel üretimde de Türkiye’de ön sıralarda olacak şekilde üretimi 

hızla yapıyoruz. 

Tabi tüm bunların yanında ismi ile müsemma olan Kars dediğimizde, kazın da akla 

geldiği bir iliz. Ülkemizin diğer illerinde kaz üretiminde küçük bir hareketlilik olsa da, kaz 

Kars’ta yetiştirilir diyoruz ve bu manada da çalışıyoruz. Hocamız açılışta bahsetti, Türkiye’de 

açık ara kapatılmayacak bir rakamla öndeyiz. Kars olarak 315 bin anaç kaz varlığımızla 

Türkiye’deki toplam kaz varlığının üçte bir oranına sahip bir iliz. Kazın Kars’ta bu derece 

üretiminin yaygın ve meşhur olmasının birkaç sebebi vardır. Birincisi diğer illerimizde 

başlatıldığı gibi sadece 3-5 ticari işletmeden ibaret değildir. Her ailede, her hayvancılık 

işletmesinde aile işletmeciliği tarzında kaz üretimi yapılmaktadır. Kars’ta kaz üretimi adına en 

büyük güç kaynağını da ben buradan aldığını tahmin ediyorum. İkincisi etlik kaz 

yetiştirilmesine dönük en büyük girdisi olan yem girdisinin en az asgariye indirildiği bir 

besleme durumu vardır. Uçsuz bucaksız meralarımızda hayvanlarımız son dönemine gelinceye 

kadar, belki yetiştiricilerimizi herhangi bir külfete sokmadan mera hayvancılığı şeklinde ki adı 

konulmamış bir organik hayvancılık karakterinde yapılmaktadır. Üçüncü olarak soğuk iklimde 

kesilerek elde edilen kaz karkasının soğutulmuş bir şekilde kurutularak, etine ayrı bir aroma ve 

lezzet katılarak Türkiye’de bulunmaz bir tat ve unutulmaz lezzet verilmesi olarak görüyorum. 

Tabi kaz sadece eti değil ciğeri, tüyü, ayağı dahil her şeyi kullanılabilen bir hayvansal üretim 

dalı olmasına rağmen ülkemizde maalesef sadece etine dönük çalışmalar vardır. Ama 

sevindirici bir gelişme, ilimizde kurulan kaz tüyü işletmesi sayesinde geçen yıl 40 ton kaz 

tüyünü Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ettik. Bu yıl 2020 yılı itibariyle de 

ilk ihracatımız olan 7,5 ton kaz tüyünü ihraç ettik. İnşallah devamını arttırarak yapacağımızı 

ümit etmekteyiz. 

İlimizde bu çalıştayın yapılması müdürlüğümüz, şahsım, bakanlığımız adına çok 

sevindirici. İnşallah ciddi beklentilerimiz var. Çalıştay sonrasında üniversitelerimizin dahil 

olacağı başta ilimiz yerel ırkı olmak üzere bir Kars ırkının ıslahı yönünden adımlar atılacağını 
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ümit etmekteyiz. Yine başta bakanlığımız olmak üzere hayvan hastalıkları ile ilgili mücadele 

de kazı da sıraya koyarak bu manada hem bilimsel hem de planlı bir hastalıkla mücadele 

programı yapmak zorundayız. Buna dönük inşallah çalıştaydan sonuç bekliyoruz. 

İşletme sayısının arttırılmasına dönük işletmelerdeki bilhassa aile işletmeciliğini yok 

etmeden, aile işletmeciliğindeki hayvan sayısını arttırıp ama bunun yanında geniş ve büyük 

düşünerek ulusal boyutta, uluslararası boyutta ticari işletmelerin sayısını da arttırmak 

düşüncesinde olunacağına dair kararlar ile yine belki ülkemizde tek tük olsa da çok modern bir 

kesimhanenin olmayışı, kesimlerin bu manada daha hijyenik olması açısından modern bir 

kesimhanenin yapılması boyutunda ve en önemlisi de kaz etinin genel olarak aynı tavukçuluk 

sektöründe olduğu gibi kanat, but, baget şeklinde işlenecek boyutta bir üretime dönük bir işleve 

kavuşturulması yönünde alınacak ve bize, bakanlığımıza, üreticilerimize yön verecek kararlar 

çıkmasını temenni ediyorum. 

Başta sayın bakanımız, valimiz, komisyon başkanımız, rektörümüz ve diğer protokol 

üyeleri olmak üzere tüm katılımcılara ve bu çalıştaya emeği geçen başta rektörlüğümüz olmak 

üzere destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. 

 

Dr.Hüseyin Zengin 

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü 
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Kafkas Üniversitesi Rektörü Sn.Prof.Dr.Hüsnü Kapu’nun Konuşması 

 

Sayın bakanım, sayın valim, sayın milletvekili, protokol çok kıymetli üyeleri, kıymetli 

hocalarım ve sevgili öğrenciler; ben de 3. Kaz yetiştiriciliği ve kaz etkinliği programımıza 

teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 

Biz Kafkas üniversitesi olarak temel misyon değişikliği yaptık. Bilhassa son yıllarda 

özellikle temel misyonumuz, yeni süreçte daha çok bölgenin yöresel değerlerini öne çıkarıp 

bunları kayıt altına alıp, bunları ekonomik, sosyal ve kültürel değerlere dönüştürme 

hedefimizdir. Bu bağlamda özellikle kaşar peynirinin, balın coğrafi işaretleri alındı. İlk 

hedefimiz şimdi de kazı, özellikle yöresel kazın coğrafi işaretini almak. Tabi bunun ürününün, 

şu anda kazın canlı varlıklarının coğrafi menşei olmuyor. Bu bağlamda da özellikle bölgeye has 

yeni bir üretim modeli geliştirmek istiyoruz. Temel amacımız bu. 

Aileler bu mevcut haliyle üretim sürecine geleneksel olarak devam ediyor. Aslında iyi 

ki de bu şekilde devam ediyor. Çünkü çiftlik şekline dönüşürse akıbeti ne olur, o konuda 

çalıştayın temel çözüm arayacağı sorulardan biri bu. Bu noktada özellikle yeni bir üretim 

modeli yani sürdürülebilir bir üretim modeli geliştirmek çünkü aileleri işin içinden çıkarıp 

çiftliğe dönüştürürsek belki şu anda üzerinde konuştuğumuz kazın değeri kalmaya da bilir. 

Bunun için çok hassas bir konu. Bu anlamda bilimsel temelini iyi oluşturup sağlıklı bir 

sürdürülebilir model geliştirerek bu konuda da Kars’ın bu değerini kayıt altına almak istiyoruz. 

Bu bağlamda hocalarımız zaten gerekli çalışmaları yapacaklar. İnşallah hayırlı bir sonuçla 

neticelenir. Bu bağlamda tekrar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar 

sunuyorum. 

Prof.Dr.Hüsnü Kapu 

Kafkas Üniversitesi Rektörü 
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TBMM 27. Dönem Kars Milletvekili ve 

27. Dönem Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Sn.Prof.Dr.Yunus Kılıç’ın 

Konuşması 

 

Sayın bakanım, sayın valim, sayın rektörüm, çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, 

sevgili öğrenciler. 

Bilimsel faaliyetler yürütürken tabi aynı zamanda üniversitelerin başka görevleri de var. 

Rektör beyin de söylediği gibi; üniversiteler bulundukları yerin, sosyal, kültürel ve ekonomik 

hayatına da katkı sunarlar. Tabi bunu sunarken elinizdeki en kıymetli değerler üzerine 

çalışmaya başlamalısınız ki ortaya bir şey çıksın. Tabi böyle bir sanayi üretiminin, yoğun bir 

üretimin yapılması kazcılığa neler katar, neleri götürür? Bunun tartışılması lazım. Biliyorum ki 

bugünkü bilimsel toplantılarda bu konuda derinleşmiş hocalarımız bu konuları ziyadesiyle 

ortaya koyacaklardır. Buna çok fazla girmek istemem ama bir gerçek var ki Kars, kazı ile de 

bilinir. Biz evvelden sayın bakanımla Ankara’da insanlar kazı bilirler mi? İnsanlar tadını sever 

mi? Birilerine ikram etsek acaba ikinci bir alternatif yemek daha hazırlatmak zorunda kalır 

mıyız, sevmezlerse onu ikram edelim diye konuşurduk. Fakat hani derler ya, kazın ayağı hiç 

öyle değilmiş. Davetlilerimiz bu davetleri tekrarlamamızı istediler. Gördük ki insanımız artık 

sadece Kars’lı olan, Kars’tan giden ve Doğu Anadolu’dan gidenler değil, ülkenin her 

tarafındaki insanlarımız artık kazı biliyor ve istiyor. Dolayısıyla da talep var.  

Birde tabi buralardan göçmüş gitmiş hemşerilerimizin kurmuş oldukları sivil toplum 

kuruluşlarının da yönlendirmesi ile destekleri, programlarıyla çok ciddi bir kaz tüketimi de var 

gittikleri şehirlerde. Bu durum bölgeye tabi ekonomik bir girdi sağlıyor. Aynı zamanda daha 

fazla üretim baskısı oluşturuyor. Herkes yediği kazın Kars’ın mıdır, başka yerlerin midir bir 

bakması lazım. Ama şöyle bir güzel tarafı da var artık herkes kaz yetiştirmeyi yavaş yavaş 

öğrendi. Tabi kaz bir kültür, kaz diğer sektörlerdeki gibi bir üretim değil yani çok entansif 

yaptığımız, çok sanayi şeklinde yaptığımız kazcılıktan ziyade hala halk elinde yapılmaya 

devam etmektedir. Zaten ekonomikliği de ordan geliyor. Soğuk ve düşük ısıda kaz eti yavaş 

yavaş olgunlaşır. Bunu Kars’taki kazın diğerlerinden lezzetli olması için tabi biraz sonra kaz da 

vereceğiz dediler ya, iştahınızı da arttırsın diye böyle güzel anlatıyorum. Bizimkinin lezzetinin 

farkı bu. Yani başka yerde, endüstriyel yetiştirme yerlerinde, sadece ticari kaygılarla yetiştirilen 

kazın bizimkinin lezzetinin yerini tutması mümkün değil. O yüzden kaz evet ülkemizde her 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
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yerde yetiştirilmelidir. Ticari bir ürün olduğu doğru ama, Kars’ta mümkünse bunu tam da aile 

işletmeleri elinde üretiminin arttırılmasına yardımcı olmak lazım. Çeşitli şekillerde 

desteklemek lazım. Çünkü en güzel, en lezzetli kazın yetiştirildiği alan küçük aile işletmeleridir.  

İl Müdürümüzün söylediği gibi büyük işletmelerin gelişmesine, özellikle anaç kaz 

yetiştirmelerine veya kaz yetiştiriciliği yapan aile işletmelerine insanlara yumurta tedariğine 

yönelik desteklemelerimiz var biliyorsunuz. Özellikle Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu içerisinde ve Tarım Bakanlığında artık büyük ölçekli kaz işletmelerinin kurulması 

teşvik ediliyor, hibesi var desteği var. Kars’ı da biz bunun içerisine aldık. Özellikle bir iki ilde 

var diğer illeri de koyarız ama, Kars’tan başladık. Bu eskiden olan bir şey değil, yine talepler 

içerisinde olduğu için, bildiğim bir alan olduğu için cevap vereyim. Kesimhane konusu. 

Türkiye’de modern bir kesimhane hala yok. Ama arkadaşlar bunu da Tarımsal Kırsal 

Kalkınmanın Desteklemesi içine koydurduk. Bundan sonra bu manada da proje veren 

desteklenecek, hibe alacak ve çok daha kaliteli, modern kesimhaneler oluşturulacak. Son olarak 

tabi çok fazla içeriğe girmeden saygıdeğer katılımcılar kazı ile anılan şehrimizde böyle bir 

çalıştayın yapılıyor olması bizi son derece mutlu etti. Aslında biliyorsunuz bizim pazartesi 

meclis çalışıyor, bizim orada da programımız vardı ama böyle önemli bir toplantıda, Kars’ta 

yapılıyor olmasından dolayı sayın bakanımızla programımızı biz de ona göre ayarladık. Burada 

olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyor, çalıştay sonucundan yararlananlardan bir 

tanesinin de benim olacağımı ifade ediyor, hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. 

Katılım sağlayan, konuşma yapacak olan, katkı sunacak olan bilim insanlarımıza da hoş 

geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Prof.Dr.Yunus Kılıç 

TBMM 27. Dönem Kars Milletvekili ve 

27. Dönem Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
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Kars Valisi Sn.Türker Öksüz’ün Konuşması 

 

Sayın bakanım, sayın milletvekilimiz, sayın rektörümüz, DAP İdaremizin çok değerli 

başkanı, çevre illerden, ülkemizin dört bir tarafındaki üniversitelerden gelen çok değerli 

öğretim üyelerimiz, üniversitemizin değerli mensupları, sevgili öğrenciler hepinizi saygıyla 

sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün kaz yetiştiriciliği konusunda hem güncel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 

yanı sıra üretim, pazarlama ve markalaşma konularının da ele alınacağı 3. Türkiye Kaz 

Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği için bir aradayız. İlimizin ekonomisi için tarım 

hayvancılık çok önemli, tarım ve hayvancılık içerisinde de kaz önemli yer tutmaktadır. 

Serhat şehrimiz Kars, şunu önemle belirtmek istiyorum ki son yıllarda yükselen bir 

değer. Turizmde çok önemli bir ivmeyle devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli turizm 

destinasyonlarından biri olma yolundayız. Bunun yanında tarım ve hayvancılıkta da adından 

başarılarla söz edilen bir il olma yönünde ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz budur. Tabi biz 

sulanabilir tarım alanları, geniş meraları çayırları, tarım ve hayvancılık konusunda da doğal 

avantaja sahip bir iliz. Yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. 

Bunun yanında sofralarımızın da vazgeçilmez lezzeti olan ve şehrimizle de özdeşleşen kaz 

yetiştiriciliğinde de önemli bir potansiyele sahibiz. İlimizin önemini belirtecek olursak 

Türkiye’de kaz yetiştiriciliği yönünden yaklaşık 1 milyon 150 bin adet kaz olduğunu 

varsayarsak bunun yaklaşık 315 bini Kars ilinde, dolayısıyla bu konuda Türkiye’de 1. sırada 

bulunuyoruz. Muhtemelen en önemli sebeplerinden biri yaklaşık 400 bin hektarlık mera 

alanımızın olmasıdır. Bu da üretim maliyetlerinin azalmasına ve bu konuda bize avantaj 

sağlayan önemli etkenlerden birisi. 

İlimizde kaz yetiştiriciliği, kaz besiciliği yapan 50 civarında büyük işletmenin yanında 

15 bin ailede geleneksel olarak kaz yetiştiriciliği ve kaz besiciliği ile ilgileniyor. Tarım ve 

Orman Bakanlığımızca, il müdürlüğümüz aracılığıyla biz kaz yetiştiriciliği için %75, ekonomik 

destek kapsamında %50 hibeyi genç çiftçi projesi kapsamında tamamı hibe olmak üzere kişi 

başına 30 bin TL destek sağlamaktayız. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumumuzda en az 350 en fazla 3.000 

kapasitesi olan yeni ve mevcut işletmelere kapasite artırımı yapan işletmelere de ekonomik 
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destek sağlamaktadır. Böyle bir avantajımız var kazda. Ama üretim yine geleneksel yöntemlerle 

yapılıyor. Tabi geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliğinin devam etmesinde fayda var. Ama 

mevcut işletmelerde de ticari kaygıdan uzak, daha çok hane ihtiyacına ya da yöresel ihtiyaçlara 

yönelik bir durumdayız. Bu da tabi katma değerin arzu edilen seviyede olmasını engelliyor. Biz 

bu durumun tersine çevrilmesinde fayda olacağına inanıyoruz. Tabi ki geleneksel yöntem 

muhafaza edilecektir düşüncesinden yanayız ama bunun yanında kaz yetiştiriciliğine dönük 

büyük işletmelerin, daha modern işletmelerin olması, bununla birlikte kuluçkahane, kaz kesim 

tesisi, buna bağlı olarak kaz işleme ve paketleme tesislerini de hayata geçirelim. Hem 

markalaşma hem pazarlama konularında gerekli çalışmayı yaparsak ilimiz açısından daha fazla 

katma değer yaratırız diye düşünüyorum. Biz bu amaçla valilik olarak yerli kaz ırkının 

korunması adına da geleneksel yöntemin devam ettirilmesi ama kaz üretiminin sağlıklı bir 

şekilde sürdürülmesi için hem kazların aşılanması, hem üretimin işlemeli paketlenip ticari 

faaliyete konu olması için bir modern kesimhane yapılması yönünde de bazı projelerimiz var. 

Projede de son aşamaya geldik. İnşallah bunu gerçekleştirirsek ilimiz adına önemli bir katma 

değer olur diye düşünüyorum. Yapılacak çalışmalarda tabi nitelikli kazcılığı biz ortak akılla, 

tecrübe paylaşımıyla, el birliğiyle ve gönül birliğiyle önce tüm Türkiye’ye sonra da dünyaya 

tanıtmaya gayret sarf etmemiz gerekiyor. El ele vererek şehrimize ait tüm değerleri zirveye 

çıkarma hedefinde olduğu gibi kazda da bu değeri ülkemizde önemli bir değer olarak zirveye 

taşımaya hep birlikte çalışmalıyız. 

Bu çalıştayın bu konuda bir farkındalık oluşturacağına, yapacağı çalışmalar sayesinde 

kaz yetiştiriciliği konusunda ilimizin ekonomisine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. 

Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere 

şahsım ve ilimiz adına da şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. 

 

Türker Öksüz 

Kars Valisi 
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TBMM 27. Dönem Kars Milletvekili ve 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Sn.Ahmet Arslan’ın 

Konuşması 

Sayın valim, saygıdeğer milletvekilim, değerli rektör hocam, saygıdeğer hanımefendiler 

beyefendiler, değerli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlar ben de hepinizi en derin saygılarımla 

selamlıyorum. 

Kars kazın başkenti konumundadır. Sadece konumumuzu pekiştirmede sayın valimizin 

söylediği gibi marka değerimizi yükseltmek konusunda bir gayretimiz var. Elbette ki Yozgat’ın 

Bozok Üniversitesi’nin bu çalıştayın birincisini yapmış olması çok kıymetli. Onları tebrik 

ediyorum. Onu bizim yapmamız lazımdı. Devamında kardeş şehir Sultan Alparslan’ın 

biliyorsunuz Anadolu’ya girdiği ilk yer olan Ani’den sonra girdiği ikinci yer olan Malazgirt’ten, 

Muş’ta ikinci çalıştayın yapılmış olmasını da çok kıymetli buluyoruz. Bugün üçüncüsünü 

Kars’ta yapıyor olmaktan da duyduğumuz memnuniyetle hepinize teşekkür ediyorum.  

Değerli hocalarımızın katkısı çok önemli ve sahadan aldığımız bilgilerle, sahadaki 

çalışmalara verdiğimiz desteklerle birlikte yol almak istiyoruz. Belki bir şansımız şudur ki; Kars 

olarak Veteriner Fakültesi’nin kurucu fakülte olması gibi bir özelliği olan bir ildeyiz. Bu bizim 

avantajımız. Benim avantajım ise Veteriner Hekim bir Profesörle ve yaklaşık olarak 9 yıldır 

birlikte milletvekilliği yapıyor olmam ve bugün de komisyon başkanlığı görevini yürütüyor 

olması, hem benim şansım hem ilimizin şansı. Bu anlamda bizler bu değerimize sahip çıkmak 

istiyoruz buna hiç şüphe yok. 

Sayın valimin yaklaşımını ve konuya olan detaylı hakimiyeti nedeniyle kendisini tebrik 

ediyorum. Hem inşallah bundan da ziyadesiyle yararlanacağız. İl müdürlüğümüz çok güzel 

çalışmalar yapıyor. Bugün rektörlüğümüzün de bu işin içinde bu katkıyı vermesi çok önemli. 

Sizin yapacağınız çalıştay sonucundaki çıktılardan elbette ki yararlanacağız. Sadece Kars 

olarak biz değil ülke olarak yararlanmamız gerekir. Bu cümleyi söylemişken şunu ifade etmek 

isterim değerli hocalarım; bir ilimizi örnek vereyim, geçen hafta gazetelerde bir haber vardı. 

Tokat’ta biz de kaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Hatta Kars’a bile gönderiyoruz. Şimdi bilmeyen 

biri bunu şöyle yorumluyor; evet orada da yetiştiricilik yapılıyor, kazları o kadar güzel ki 

Karslılar bile alıyor. Ama Kars’lı biliyor ki Kars kazının geldiği bu günümüzdeki değer 

nedeniyle, herkes kendi kazını, Kars kazı diye satmaya çalışıyor. Biraz daha gerçekçi olsun 

diye kazı oradan Kars’a gönderip, Kars’tan pazara sürüyor. Bu konuda hem bizim Kars’lılar 

olarak dikkatli olmamız lazım, hem kaz yetiştiricisi olan diğer şehirlerin de bu anlamda dikkatli 

olması lazım. 

Değerli arkadaşlar, Kars kazı adı altında biz bütün şehirlerde yetiştirilen kazları 

piyasaya sunarsak, bir süre sonra bu sektör küçülür. Halbuki herkes kendi ilindeki değeri kendi 

değeriyle pazardan alır. Kars kazını seven Kars kazını yemeli, Tokat kazını seven Tokat kazını 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
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yemeli,  Elazığ kazını yetiştiren Elazığ kazını yemeli. Değerli misafirlerimiz, hocalarımızın 

birkaç tanesi ile konuşabildim. Bu anlamda da örnekler vereyim. Yozgat kazı, öyle bilinmeli 

öyle servis edilmelidir. Muş hakeza Niğde hakeza başka şehirlerimiz hakeza. Değerli 

hocalarımızdan istirhamım bu konuda sizin de öncü olmanız lazım. Herkes kendi ürününü kendi 

değeri ile markalaştırmalı ve piyasaya sunmalı ki, Türkiye şunu desin veya gelen misafirler evet 

sadece Kars’ta değil başka yerlerde de kazlar var. Her birinin de tadı birbirinden farklı. Elbette 

ki böyle olmalı. 

Naçizane sizin alanınıza girmeyeyim, burada bu kadar Veteriner Hekim var ama sizden 

öğrendiklerimizi biz başka yerlerde, bendeniz şöyle aktarıyorum. Birincisi söylendi. Beslenme 

şekli, yayılma şekli özellikle Kars’ı herkes dağ taş bilir. Halbuki burada olanlar biliyor tam tersi 

Kars bir plato. Ve bu değerlerine bağlı olarak da endemik bitkileri var. İşte kazlarımız hem 

bunlardan besleniyor, hem bu rakımdaki havadan yararlanıyor. Hem rakım yüksekliği 

nedeniyle, oksijen azlığı nedeniyle metabolizmanın çalışabilmesi için daha fazla efor sarf 

ediyor. Bu Kars kazının bir farkı. İkinci farkı özellikle Yunus hocam söyledi, soğuk memleket 

olması nedeniyle kazın kendini kışın koruyabilmesi adına metabolizma ona göre bir hazırlık 

yapıyor. O da farklı değişimlere sebep oluyor. Başka şehirlerdeki kazlardan farkı bu Kars 

kazının. Üçüncü en önemli avantajı, özellikle bizim kar yedikten sonra kaz yenir denmesine 

bağlı olarak o soğuğa kazın kendini hazırlaması için olan metabolizmadaki değişim ve onun 

korunabilmesi adına tuzlama yöntemiyle açıkta salamura ederek sakladığımız için orada farklı 

bir fermentasyon oluşuyor. O fermantasyon da sonuç olarak İl Müdürümüzün söylediği 

aromayı ortaya çıkarıyor. Kars kazının farkı bu. Tanıtılması adına, servis edilmesi adına 

Karslıların, Ardahanlıların gerçekten ülkenin her yerinde büyük bir gayreti var. Bu konuda biz 

hedeflediğimiz noktaya geldik. Artık kaz yetmiyor. Kaz yetiştiriciliği burada çok artmış 

olmasına rağmen yetmiyor. İşte orada da görev siz saygıdeğer hocalarımıza ve çalıştay 

çıktılarına düşüyor. 

Değerlerimizi kaybetmeden bunu nasıl daha arttırabiliriz nasıl marka değerini 

yükseltebiliriz ve bu marka değerini sadece Türkiye’de değil dünyada bilinir hale getiririz. Bu 

konuda Kars’ın bir avantajı var. Kadim bir şehir olması nedeniyle bin yıldır sadece bizler, 

Türkler Anadolu’da buradayız. Bizden öncede birçok kadim medeniyete başkentlik yapmış 

olan bu şehrin değerleri var. Misafirlerimiz o değerleri görmeye gelirken Doğu Ekspresi ile son 

dönemlerde bu anlamda çok güzel bir aracılık yapıyor. Bu anlamda değerlerimizi görmeye 

gelen çok sayıda misafirimiz var. İster yerli ister yabancı turist elbette ki onların gelmesi ile 

birlikte kazımız da dahil ürünlerimiz değerlerimiz daha fazla bilinir hale geliyor. İşte bundan 

da yararlanmamız lazım. İnşallah bundan da yararlanarak biz, Türkiye’de kazın başkenti olan 

Kars’ın bu değerini dünya çapına taşınması lazım. Naçizane Çin’deki ördeği sadece Çin’de 

değil Amerika’da ve birçok yerde yemiş bir kardeşiniz olarak, biz eğer kazımızı doğru 

pazarlayabilirsek emin olun ki dünyada marka olması hiç de zor değil, çok kolay yol alırız. İşte 

Kars’ın sahip olduğu bu değerler çerçevesinde kazımızı hem markalaştırmak hem ekonomik 
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olarak da ondan daha fazla yararlanabilmek adına bir avantajımız var. Bunun gereğini hiç 

şüpheniz olmasın ki yapacağız, yapıyoruz.  

Ayrıca, yine memnuniyetle ifade etmek isterim ki hayvan hastanesi anlamında Kafkas 

Üniversitemizdeki Veteriner Fakültemizin hastanesi çok güzel mesafe aldı. Türkiye’nin birçok 

yerinden özellikle yabani hayvanlar da dahil yaralandıkları zaman buraya getirildiklerini ve 

burada tedavi edildiğini biliyoruz. Ancak bunun daha modern hale getirilmesi, Avrupa Birliği 

standartlarında hizmet verebilmesi adına bir hastane ihtiyacı var. Burada da rektör hocama çok 

teşekkür ediyorum, komisyon başkanımız hocama teşekkür ediyorum. Epeyce bir mesafe aldık. 

Bu sene inşallah yatırım programına girmesi ve bütçe ayrılması konusunda da mesafe alındı. 

Bizim bir eksikliğimiz var. Özellikle yerel medyadaki arkadaşlarım da bilsin. Biz birşeyi 

kesinleştirmeden açıklamıyoruz. Açıklamayınca da şöyle algılanıyor; bunların bu işten hiç 

haberi yok bunun gereğini yapmıyorlar. Emin olun ki her şeyden haberdarız. Paydaşlarımızla 

birlikte haberdarız. Milletvekilleri olarak, teşkilatlarımız olarak Kars’ta sayın valimizle ve 

kaymakamlarımızla birlikte her konuyu enine boyuna tartışıyoruz. Üniversitemizle iş birliği 

içerisinde her konuyu tartışıyoruz. Sadece üniversitenin işleri değil şehrin işlerini de, şehrin 

değerlerinin daha iyi noktalara gelmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz. Bir başka avantajımız 

SERKA gibi bir ajansımız var elimizin altında, çalışma yapması adına, destekleri var. DAP 

İdaremiz sağ olsun özellikle Adnan başkanımla birlikte her zaman bizim bir paydaşımız. İşte 

bunlarla birlikte biz inşallah şehrimizi ve şehrimizin değerlerinin daha iyi noktaya gelmesi 

konusunda emek sarf ediyoruz hiç şüpheniz olmasın. 

Bugünkü çalıştayın ülke çapında olması ve ülke çapında bir değerimizin bilinmesi 

adına, geldiğiniz için katkı sağladığınız için siz saygıdeğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum. 

Elbette ki her çalışma bir emek gerektirir. Emek sarf eden herkese ama koordinatör hocamızdan 

başlayarak herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmanın sonuçları hayırlara vesile olur 

diyerek saygılarımı sunuyorum. 

Ahmet Arslan 

TBMM 27. Dönem Kars Milletvekili ve 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
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3. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI VE KAZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ PROGRAMI 
17-18 Şubat 2020, Kars 

16 Şubat 2020 (Pazar) 

 Konu  

13.30- Konukların Karşılanması ve Otele Yerleşme 

14.30 Öğle Yemeği 

15.00 Şehir Turu 

19.00 Akşam Yemeği 

Ç A L I Ş T A Y   P R O G R A M I 

17 Şubat 2020 (Pazartesi)      Yer: Veteriner Fakültesi-Prof.Dr.Necdet Leloğlu Konferans Salonu 

 Etkinlik  Konuşmacılar 

09.00-10.00  Açılış Protokol Konuşmaları 

1. Oturum 

10.30-12.00 

Türkiye Kaz Yetiştiriciliğinde Güncel Durum ve Öneriler 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şahin Aslan 

10.30-10.45 Tarım Orman Bakanlığının Kaz 

Yetiştiriciliği Konusundaki Görüşleri 

Vet. Hek. Ercan Yenidünya, Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü, Kanatlılar ve 

Küçükevciller Daire Başkanlığı 

10.45-11.00 Türkiye Kazcılığı: Kars ve Ardahan İlleri Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak, Kafkas 

Üniv. 

11.00-11.15 Kaz Yetiştiriciliğine Olan Talep ve 

Gelecek Değerlendirmesi 

Dr.Öğr.Üy.Mehmet Akif Boz, Yozgat 

Bozok Üniv. Prof.Dr.Musa Sarıca ve 

Doç.Dr.Umut Sami Yamak, Ondokuz 

Mayıs Üniv.  

11.15-11:30 Kaz Beslemede Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr.Hasan Rüştü Kutlu, Çukurova 

Üniv. 

11.30-11.45 Yetiştirici Görüşü, Kars Muhammet Gündoğdu, Yetiştirici 

Temsilcisi, Kars 

11.45-12.00 Tartışma  
 

12.15-13.30 Öğle Yemeği (Kars Kaz Eti İkramı) ve Kaz Günü Etk. 

Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi           (Tüm Katılımcılar Davetlidir) 
 

2. Oturum 

13.30-15.00 

Kaz Yetiştiriciliğinin Ekonomik Boyutu ve Kaz Etinin Değerlendirilmesi 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yavuz Öztürkler 

13.30-13.45 Geleneksel Kaz Eti ve Özellikleri Prof.Dr.Leyla Vatansever, 

Doç.Dr.Çiğdem Sezer, Prof.Dr.Nebahat 

Bilge Kafkas Üniv. 

13.45-14.00 Yerel Ürünlerin Değerlendirilmesi Prof.Dr.Ahmet Şekeroğlu Brain Tainaka 

ve Dr.Mustafa Duman, Niğde Ömer 

Halisdemir Üniv. 

14.00-14.15 Türkiye Kazcılığının Ekonomik Boyutu Doç.Dr.Erol Aydın ve Doç.Dr. Pınar 

Ayvazoğlu Demir Kafkas Üniv. 

14.15-14.30 Yetiştirici Görüşü, Düzce Ahmet Kahraman, Düzce Tarım ve 

Hayv. Üretim ve Paz. Koop. Yet. Tem. 

14.30-14.45 Tartışma  

14.45-15.00 Ara  Çay-kahve ikramı 
 

3. Oturum 

15.00-17.30 

Kaz Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Koruyucu Önlemler  

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mitat Şahin 

15.00-15.15 Kazların Bakteriyel Hastalıkları ve 

Biyogüvenlik 

Prof.Dr.Salih Otlu, Kafkas Üniv. 

15.15-15.30 Kazların Viral Hastalıkları Dr.Öğr.Üy.Nüvit Coşkun ve 

Doç.Dr.Volkan Yılmaz ve, Kafkas Üniv  
15.30-15.50 Kazların Protozoon, Arthropod ve 

Helmint Hastalıkları 

Doç.Dr.Gencay Taşkın Taşçı ve 

Dr.Öğr.Üy.Nilgün Aydın, Kafkas Üniv. 
15.50-16.05 Yetiştirici Görüşü Yetiştirici Temsilcisi 

16.05-17.30 Tartışma  

17.30-18.00 Çalıştay Değerlendirmesi ve Sonuç Raporunun Görüşülmesi 

Oturum Başkanı: (Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak -Prof.Dr.Ahmet Şekeroğlu) 

17 Şubat 2020 (Salı): Sosyal Program 
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1.OTURUM 

 

Türkiye Kaz Yetiştiriciliğinde Güncel Durum ve Öneriler 

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şahin Aslan 

Tarım Orman Bakanlığının Kaz 

Yetiştiriciliği Konusundaki Görüşleri 

Vet. Hek. Ercan Yenidünya, Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü Kanatlılar ve Küçükevciller 

Daire Başkanlığı 

Türkiye Kazcılığı: Kars ve Ardahan İlleri Prof.Dr.Turgut Kırmızıbayrak, Kafkas Üniv. 

Kaz Yetiştiriciliğine Olan Talep ve Gelecek 

Değerlendirmesi 

Dr.Öğr.Üy.Mehmet Akif Boz, Yozgat Bozok 

Üniv., Prof.Dr.Musa Sarıca ve Doç.Dr.Umut 

Sami Yamak, Ondokuz Mayıs Üniv.  

Kaz Beslemede Güncel Yaklaşımlar Prof.Dr.Hasan Rüştü Kutlu, Çukurova Üniv. 
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KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

 

Veteriner Hekim Ercan Yenidünya 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı, Ankara 
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TÜRKİYE KAZCILIĞI: KARS VE ARDAHAN İLLERİ 

Turgut Kırmızıbayrak 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Kars 

GİRİŞ 

Hayvancılık faaliyetleri, ekonomik değer yaratmanın yanı sıra stratejik bir öneme de 

sahiptir. Beslenme, tüm canlılar için vazgeçilmez bir konudur. İnsan beslenmesi için gıda eldesi 

ve üretimi dünyada en eski ve önemli stratejik alanlardan birisidir. Tüm dünyada hayvancılık 

faaliyetleri içerisinde yetiştiriciliği yapılan kazlardan, insan beslenmesinde kullanılmak üzere 

başta et, yağ ve yağlandırılmış karaciğer gibi besin maddeleri sağlanır. 

Gıda kaynağı olarak yetiştiriciliğinin dışında kazlardan tekstil sanayisinde yüksek talep 

gören kaliteli doğal elyaf hammaddesi olarak değerlendirilen Kaz Tüyü de edilmektedir. Bu 

amaçların dışında kazlardan stratejik tesislerin çevresinde bekçi hayvan olarak da 

yararlanılabilmektedir. 

DÜNYA KAZ VARLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Evcil kazlar tüm dünya genelinde yetiştirilmekle birlikte yetiştiriciliklerinde kıtasal, 

ülkesel ve hatta aynı ülke içinde bölgesel düzeyde önemli yoğunluk farklılıkları 

gözlenmektedir. Dünya kaz varlığının ağırlıklı olarak Asya kıtasında yetiştirildiğini 

söyleyebiliriz. 

Dünya kaz varlığının kıtalar düzeyinde dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre 

yaklaşık 362 milyon dünya kaz varlığının çok çok büyük bir kısmı (320 milyon baş) yaklaşık 

olarak %88’i sadece Asya kıtasında yetiştirilmektedir. Asya kıtasını yaklaşık 26 milyon kaz 

varlığıyla Afrika ve yine yaklaşık olarak 15 milyon kaz varlığıyla Avrupa kıtası takip 

etmektedir. Amerika ve Okyanusya kıtalarının önemli bir kaz varlığı bulunmamaktadır. 

Tablo 1. Kıtalar düzeyinde dünya kaz ve beç tavuğu varlığı (FAO, 2019 Yılı) 

SN Kıta Sayı, baş Oran,% 

 Dünya Geneli 362.134.000 100,00 

1 Asya 320.334.000 88,25 

2 Afrika 25.989.000 7,16 

3 Avrupa 14.958.000 4,12 

4 Amerika 766.000 0,21 

5 Okyanusya 87.000 0,02 

Dünya kaz varlığının ülkeler bazında dağılımı irdelenecek olursa, ülkesel düzeyde 

önemli farklılıklar olduğu söylenebilir. Kaz varlığı 350.000 baş ve üzerinde olan ülkeler Tablo 
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2’de sunulmuştur. Tabloda FAO’nun 2019 yılı verileri içinde yer almayan Macaristan’ın 2018 

yılı verileri dahil edilerek yapılan değerlendirmede; kaz varlığı 350 bin başın üzerinde olan ülke 

sayısının sadece 14 olduğu ve Çin’in dünya kaz varlığının yaklaşık %86’sına denk gelen 311 

milyona yakın kaz varlığıyla dünyada tartışmasız ülke konumunda olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla diğer ülkeleri potansiyelleri bakımından değerlendirirken, Çin’le değil birbirleriyle 

karşılaştırmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Tablo 2. Kaz ve beç tavuğu varlığı 350.000 baş ve üzerinde olan ülkeler (FAO, 2019 Yılı) 

SN Ülke Sayı, 

(1000xbaş) 

Oran, 

(%) 

          Dünya Geneli 363.323 100,00 

1 Çin 310.639 85,50 

2 Mozambik 15.670 4,31 

3 Mısır 7.082 1,95 

4 Polonya 5.022 1,38 

5 Myanmar 4.954 1,36 

6 Ukrayna 4.160 1,15 

7 Rusya Federasyonu 3.574 0,98 

8 Madagaskar 3.022 0,83 

9 Macaristan* 1.189 0,33 

10 Türkiye 1.157 0,32 

11 İran 996 0,27 

12 İsrail 950 0,26 

13 Tayvan 949 0,26 

14 Filipinler 407 0,11 

*:2018 yılı FAO verisi 

Dünya kaz varlığı içerisinde Çin dışında, Mozambik’in 15 milyondan fazla çok önemli 

bir kaz varlığına sahip olduğu görülmektedir. Mısır’ın da yaklaşık 7 milyon baş gibi yüksek 

düzeyde kaz varlığı bulunmaktadır. Bu ülkeleri 3-5 milyon bandında hayvan varlığı olan 

sırasıyla Polonya, Myanmar, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Madagaskar izlemektedir. 

Türkiye ise bu ülkeleri takip eden 1 milyon hayvan varlıklı ülkeler grubunda Macaristan ile 

birlikte ilk sıralarda gelmektedir. Macaristan ve Türkiye yaklaşık 1,2’şer milyon hayvan 

varlığına sahipken bunları her biri yaklaşık 1’er milyon hayvan varlığına sahip olan İran, İsrail 

ve Tayvan takip etmektedir. Dünyada 1 milyon ile 350 bin baş bandında ise sadece Filipinler’in 

407 bin baş hayvan varlığı bulunmaktadır. Çin hariç tutulduğunda, Türkiye’nin dünyada önemli 

bir kaz varlığına ve üretim potansiyeline sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Dünya kaz eti üretimi bakımından önemli ülkelerin üretim miktarları Tablo 3’te 

sunulmuştur. Hayvan varlığında olduğu gibi yaklaşık 2,6 milyon ton kaz eti üretimiyle Çin’in 

ilk sırada ve açık ara önde olduğu görülmektedir. Çin’den sonra en yüksek kaz eti üreten 2 ülke 
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birbirinin aynı düzeyde ve yaklaşık 26.500 ton ile Macaristan ve Mısır gelmektedir. Tabloda 

Türkiye ile ilgili yapılacak değerlendirmede; Macaristan ile aynı sayıda havan varlığına sahip 

iken et üretiminde Macaristan’ın dünyada ikinci sırada olduğu ve üretim miktarının Türkiye’nin 

yaklaşık 9 kat fazla olması oldukça düşündürücüdür. Ayrıca Türkiye ile benzer hatta bir miktar 

da düşük düzeyde kaz varlığına sahip olan İsrail’in kaz eti üretim miktarı Türkiye’den %10 

daha fazladır. Hatta kaz varlığı 350.000 başın çok altında olan Almanya, İngiltere ve Fransa 

gibi ülkelerin üretim miktarları hemen hemen Türkiye kadardır. Bu durum, Türkiye’de kaz 

yetiştiriciliğinin yeterince teknik ve ticari düzeyde yapılmadığı ile açıklanabilir. Bir de 

Türkiye’de kaz varlığıyla ilgili istatistiklerin güvenilir olmaması da bu durumun ortaya 

çıkmasına katkı sağlamış olabilir. Türkiye’nin dünya kaz eti üretimindeki payını 0,20’lere 

çıkarması yakın dönemde gerçekleştirilme olasılığı yüksek bir hedeftir. 

Tablo 3. Dünyada kaz ve beç tavuğu eti üretimi bin ton ve üzerinde olan ülkeler (FAO, 2018) 

Ülke Et üretimi, ton Oran, % 

Dünya Geneli 2.745.114 - 

Çin 2.633.401 95,93 

Macaristan 26.445 0,96 

Mısır 26.390 0,96 

Madagaskar 12.742 0,46 

Myanmar 12.059 0,44 

Tayvan 11.156 0,41 

İsrail 3.278 0,12 

Almanya 3.127 0,11 

Türkiye 2.971 0,11 

İngiltere 2.945 0,11 

Iran 2.629 0,10 

Fransa 2.391 0,09 

 

Dünya kaz eti ticareti değerlendirilecek olunursa, Tablo 4’te 100 tondan fazla ihracatı 

olan ülkeler ve Tablo 5’te de 1000 tondan fazla ithalatı olan ülkeler verilmiştir. Dünyada kaz 

eti ihracatı en yüksek olan Polonya ve Macaristan’ın Çin’in (11 bin ton) bile önünde olduğu 

görülmektedir. Polonya’nın ihracat miktarı 19 bin ton, Macaristan’ın ise 14 bin tondur. Bu 

durum, hayvan varlığında Macaristan’a benzer konumdaki Türkiye’nin kaz yetiştiriciliği 

alanında elinde ne kadar büyük bir potansiyel olduğu ve bu potansiyeli de rahatlıkla 

büyütebilme şansının olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. 
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Tablo 4. Dünyada kaz ve beç tavuğu eti ihracatı 100 tondan fazla olan ülkeler (FAO, 2017) 

SN Ülke 

İhracat 

(ton) 

Oran 

(%) 

Dünya 49.892 100,00 

1 
Polonya 19.366 

38,82 

2 
Macaristan 14.442 

28,95 

3 
Çin 11.390 

22,83 

4 
Almanya 1.449 

2,90 

5 
Slovakya 1.113 

2,23 

6 
Avusturya 418 

0,84 

7 
Güney Afrika 307 

0,62 

8 
Fransa 248 

0,50 

9 
Ukrayna 210 

0,42 

10 
Hong Kong 124 

0,25 

11 
Belçika 120 

0,24 

12 
İngiltere 117 

0,23 

 

Dünya kaz eti ithalatçısı yani alıcısı durumundaki başlıca ülkeler ise Almanya ve Hong 

Kong’dur. Almanya dünya kaz eti ithalatının %43’ünü, Hong Kong ise %28’ini 

gerçekleştirmektedir. Her iki ülke dünya kaz eti alımının %70’ini gerçekleştirmektedir. 

Tablo 5. Dünyada kaz ve beç tavuğu eti ithalatı 1000 tondan fazla olan ülkeler (FAO, 2017) 

SN Ülke 

İthalat 

(ton) 

Oran 

(%) 

Dünya 50.684 100,00 

1 
Almanya 21.654 

42,72 

2 
Hong Kong 13.929 

27,48 

3 
Birleşik Arap Emirlikleri 2.847 

5,62 

4 
Fransa 2.772 

5,47 

5 
Avusturya 1.716 

3,39 

6 
Şili 1.579 

3,12 

7 
Çekya 1.267 

2,50 
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TÜRKİYE KAZCILIĞI 

Türkiye kaz varlığının ülke genelindeki dağılımı, dünyadaki duruma benzer olarak 

bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bölgesel düzeyde kaz varlığı verileri Tablo 6’da 

verilmiştir. TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu bölgesi, Türkiye kaz varlığı içindeki yaklaşık 

%52’lik payı ile açık ara en yüksek bölge konumundadır. Bunu ikinci sırada yaklaşık %13’lük 

payla İç Anadolu Bölgesi izlemekte, diğer bölgelerde ise %4-10 arasında bir kaz varlığı 

bulunmaktadır. Kaz varlığı en düşük olan bölge ise %4’lük payla Akdeniz Bölgesidir. 

Tablo 6. Bölgesel düzeyde Türkiye kaz varlığı (TÜİK 2019) 

SN Bölge Kaz Varlığı (baş) Oran (%) 

1 Doğu Anadolu 609.089 51,99 

2 İç Anadolu 151.299 12,91 

3 Karadeniz 121.312 10,35 

4 Ege 104.784    8,94 

5 Güney Doğu Anadolu   73.518    6,28 

6 Marmara   65.775    5,61 

7 Akdeniz   45.800    3,91 

Türkiye 1.171.577 100,00 

 

Türkiye kaz varlığının iller düzeyinde dağılımı ise Tablo 7’de verilmiştir. Türkiye 

genelinde il düzeyinde kaz varlığında en büyük pay, yaklaşık %27 ile Kars ilinindir. Geçmişte 

olduğu gibi Kars ili tek başına Türkiye kazcılığının merkezi konumundadır. Kars ile aynı 

coğrafyayı paylaşan ve 1992 yılında Kars’tan ayrılarak il olan Ardahan ise sahip olduğu kaz 

varlığıyla Türkiye’de 2.sırada olup yaklaşık %9 düzeyinde bir varlığa sahiptir. Komşu, aynı 

kültür ve coğrafi koşullara sahip olan bu iki ilin birlikte Türkiye kaz varlığı içindeki payı 

%35’ten fazladır. Bu durum, her iki il için kazın oldukça önemli bir kültürel ve sosyal bir değere 

sahip olduğunun işaretidir. 

Kars ve Ardahan illeri, Türkiye kazcılığı içinde tartışmasız bir yere ve öneme sahiptir. 

Kaz yetiştiriciliği ülkemizin Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nin de içinde olduğu Kafkasya 

coğrafyasında yaşayan halklar için kültürlerinin önemli bir parçası olarak yer almaktadır. 

Muş ilinin de Türkiye kaz varlığı içinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Yıllara 

bağlı değişmekle birlikte Muş ili %8-10 düzeyindeki kaz varlığıyla her zaman ilk 3 il içinde yer 

almaktadır. 
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Tablo 7. Türkiye’de kaz varlığı en yüksek 10 il (TÜİK 2019) 

SN İller 
Kaz Varlığı 

(baş) 

Oran 

(%) 

1 Kars 315.375 26,92 

2 Ardahan 100.429    8,57 

3 Muş   94.036    8,02 

4 Kütahya   42.321    3,61 

5 Samsun   34.869    2,98 

6 Afyonkarahisar   34.835    2,97 

7 Şanlıurfa   22.967    2,42 

8 Yozgat   28.375    2,41 

9 Diyarbakır   21.732    1,96 

10 Konya   18.401    1,57 

Türkiye Geneli 1.171.577 100,00 

 

Muş ilinin diğer illerden farklı olarak kazcılıkta bu denli büyük bir potansiyele sahip 

olması oldukça dikkat çekicidir. Muş’un diğer illerimizden önemli düzeyde farklılaşıp kaz 

varlığında ve kaz yetiştirme kültüründe Kars ve Ardahan’la yarışmasında 1850 yılından itibaren 

Kafkasya bölgesinden önce Kars’a sonra da Muş’a göç eden göçmenlerin etkisi göz ardı 

edilemez. Muş’a gelen göçmenler kültürlerinin bir parçası olarak kaz yetiştirmeyi 

sürdürmüşlerdir. Yörede yerleştikleri bölgenin iklim koşulları, akarsu kaynakları ve geniş mera 

alanlarının varlığı bu yetiştiriciliğe geçmişte olduğu gibi bugün de uygun bir yetiştirme ortamı 

sağlamaktadır. 

KARS VE ARDAHAN İLLERİ KAZCILIĞI 

Kaz varlığı bakımından Türkiye, dünyada önde gelen ülkelerden biri olmasına rağmen 

kaz yetiştiriciliğinin tamamen küçük ailesel işletmelerde yapılması nedeniyle ticari bir nitelik 

bulunmamakta ve kazcılığın ekonomiye katkısı ise yıllardır gizli kalmıştır. Ancak son yıllarda 

Türkiye’de kaz etine giderek artan bir ilgi bulunmaktadır. Bunda Kars ve Ardahan yöresindeki 

halkın geçmişten beri devam eden istikrarlı talebinin yanı sıra son yıllarda yöreye giderek artan 

turist akışı da etkili olmaktadır. Kışın yöreye gelen turist sayısındaki artışta Doğu Ekspresi tren 

seferleri ve turlarla seyahat edenler ile yöreye yaptıkları seyahatlerle ve gözlemledikleri özgün 

değerler hakkında sanal ortamda takipçilerine bilgi veren bloggerların önemli bir etkisi 

~%44 

Kars, Ardahan 

ve Muş 

~%36 

Kars ve Ardahan 
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bulunmaktadır. Yöreye gelen turistler için ayrıcalıklı bir yere sahip ve yöresel bir lezzet olan 

kaz eti yemek olmazsa olmaz deneyimlerin başında gelmektedir. Bu nedenledir ki Kars ve 

Ardahan illerinde talebi karşılamak üzere son yıllarda çok daha büyük kapasitede 3 bin baş, 

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

Kars ve Ardahan illerindeki kaz etine artan talep nedeniyle Türkiye genelinde de son 

yıllarda kazcılığa bir canlılık gelmiştir. Öyle ki Muş, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerden 

Kars’a binlerce kaz getirilerek burada besiye alınmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak son 

yıllarda kimi illerimizin kaz varlığında da önemli düzeylerde artışlar görülmüştür. Bu 

hareketliliğin dışında ülkemize ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’ne gittikçe artan bir şekilde 

kaçak yollarla yurda sokulan yabancı kökenli kazların da getirildiği ve bilinçsizce yapılan 

yetiştiriciliklerle yerli genotiplerin melezlendiği görülmektedir. Bu durum yerli genotiplerin 

genetik yapılarının kalıcı bir şekilde bozulmasına neden olabilecektir. 

Hayvan varlığı istatistiklerinin ise gerçeği ve sahayı yansıtmaktan uzak olduğu, istatistik 

verilerdeki yıllar arasında makul olmayan değişikliklerden kolayca anlaşılmaktadır. Kanatlı 

hayvan varlığı bakımından ülke genelinde ciddi bir sayımın yapılması, tüm hayvanların kayıt 

altına alınması mevcut durumun sağlıklı olarak değerlendirmesi ve geleceğe yönelik doğru 

planlamaların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Böyle bir sayımın hiç değilse kazcılıkta önemli 

illerde yapılması yerinde olacaktır. 

Kars ve Ardahan illeri kaz yetiştiriciliğinin bazı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. 

Bunlar; 

1. Kaz yetiştiriciliği, tavuk ya da hindi yetiştiriciliğinde olduğu gibi Türkiye sathında 

yaygınlık göstermemekte, bölgesel ya da yöresel düzeyde önemli yoğunluk farklılıkları 

göstermektedir. Türkiye kaz varlığının %49’u Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bu 

Türkiye kazcılığının önemli düzeyde yöresel farklılık göstermesi açısından oldukça çarpıcı bir 

bilgidir. Türkiye geneli içinde Kars’ın %27, Ardahan’ın %9 ve Muş’un %8 ve toplamda ise 

bu 3 ilin %44 düzeyinde kaz varlığına sahip olduğu ve Türkiye kaz varlığının en yüksek 

olduğu ilk 3 ili oluşturduklarını görmekteyiz. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kaz varlığının 

%84’ü bu 3 ilde bulunmaktadır. 

2. Türkiye kaz varlığının tamamı yerli genotiplerden oluşmaktadır. Yöresel kaz genotipleri 

üzerinde henüz kapsamlı ve tanımlayıcı nitelikteki çalışmalar yapılamadığından tanımlanmış 

herhangi bir ırktan bahsedemeyiz. Ancak çok açıktır ki yeterli çalışmalar yapılabilirse Türkiye 

coğrafyası içinde birkaç kaz ırkının varlığı rahatlıkla ortaya konulabilir. Bu olası ırkların 

başında Kars kaz ırkı, Ardahan kaz ırkı ve Muş kaz ırkı gibi kazlar tanımlanmayı beklemektedir. 
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3. Son yıllarda kaz etine olan talep artışı ve üretimi artırmak amacıyla ülkemize 

kontrollü ya da kontrolsüz olarak sokulan yabancı ırklarla yapılan bilinçsiz melezlemeler 

nedeniyle, henüz daha ayrıntılı olarak tanımlayamadan, sahip olduğumuz gen kaynaklarının 

yapılarının bozulma tehlikesi yüksektir. 

4. Türkiye genelinde ve Kuzey Anadolu Bölgesi’nde kaz yetiştiriciliği katı ve dar bir 

mevsimsellik göstermektedir. Kesimler, kazların 8-10 aylık yaşında Ekim-Kasım aylarında 

yapılmaktadır. Kars ve Ardahan’da hemen her evde sonbahar aylarında kışlık kaz eti stoku 

yapılır. Kazcılığı ticari bazı ülkelerde olduğu gibi yumurtlama sezonunun biraz daha uzatılması 

ve kaz etinin market raflarında olacak şekilde ülke çapında pazarlama olanağı yakalanırsa 

ülkemizde de kazcılık ticari bir yapıya kavuşabilecektir. 

5. Yetiştiricilik düşük kapasiteli ailesel işletmelerde yapılmaktadır, Ancak son 

yıllarda yetiştiricilik yapan küçük işletmelerin sayısı artmış olmakla birlikte, kapasitenin 

arttırıldığı ailesel işletme sayısı da artmaya başlamıştır. Ancak bu işletmelerde yeterince teknik 

yetiştiricilik yapılamamaktadır. 

6. Türkiye’de kaz eti üretimi, tüketimi ve pazarı belirgin bir şekilde bölgesellik 

göstermektedir. Kaz eti, Kars ve Ardahan yöresinde geçmişten beri her şeyiyle sevilerek 

yenilen geleneksel bir hayvansal üründür. Ülkemizin başka hiçbir yerinde olmayan bir 

şekilde bu yörede kış aylarında etinin yanı sıra kazların ayakları, sakatatı, bağırsakları, iç yağı 

ve başı sevilerek tüketilmektedir. Bu tüketim alışkanlığı ülkemizin başka bir yöresinde bu 

düzeyde bulunmamaktadır. Yöreden göçlerle batı illerine özellikle de İstanbul, Ankara, 

Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlere göç ederek buralarda yaşayan yöre insanlarının zaman 

zaman hemşehrileriyle bir araya gelmek amacıyla düzenledikleri gecelerdeki yemeklerde 

özlemle tükettikleri en gözde yiyecek kaz olmaktadır. 

7. Kaz eti üretimi, yörede tamamen geleneksel yöntemlerle tuzlanıp açık havada 

kurutulan bütün karkas halinde yapılmaktadır. Bu durum damak lezzeti farklılığı nedeniyle 

ülke genelindeki tüketicilerin tamamına hitap etmemektedir. Bu nedenle ticari kesimhanelerde 

parçalanmış kaz karkaslarının taze ya da dondurulmuş olarak paketlenerek marketlerde tüm 

tüketicilere ulaştırılması halinde tüketimine de olumlu katkı sağlayacaktır. Kars Kazı Eti 

markası Türkiye genelinde kendiliğinden oluşmuş bir ürün markası haline gelmiştir. Bu marka 

ticari olarak değerlendirilmelidir. 

8. Hayvancılıkta en önemli konulardan birisi de üretim materyalinin sayısını 

arttırmaktır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde üretim materyalinin sayısı üretilen damızlık 

nitelikteki yumurta sayısına bağlıdır. Kars ve Ardahan yöresinde kaz yumurtalarının 

kuluçkası son yıllara kadar geleneksel olarak sadece doğal kuluçka yöntemiyle 
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kuluçkalanırken, bugün damızlık kadro kapasitesi yüksek işletmelerde kuluçka makinesi 

kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum yumurtlama sezonunun uzamasına ve 

yumurta veriminin de artışını beraberinde getirmektedir. Bugün Kars ve Ardahan yöresinde 

kullanılan makinelerin büyük bir kısmı ticari kuluçka makineleri niteliğinde değildir. Ticari 

profesyonel kuluçka makinelerinin yörede kullanımının yaygınlaşmasıyla üretim materyalinin 

sayısı da arttırılabilecektir. 

9. Yörede yetiştiriciler örgütlü değildir. Örgütlülük, yetiştiriciliğin ve üretimin daha 

profesyonelce yapılmasını teşvik edeceği gibi yaşanan sorunların (ıslah, yetiştirme teknikleri, 

besleme, kuluçka, materyal temini, sağlık, kesimhane, paketleme, pazarlama, markalaşma, tüy 

değerlendirme vs) çözümüne de öncelikle bölgesel ve takiben ülke düzeyinde olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

10. Yörede kaz kesimini takiben elde edilen tüyler, uygun şekilde elde edilemediği 

ve uygun koşullarda muhafaza edilemediği için tekstil sanayisinde 

değerlendirilememektedir. Ancak ailesel düzeyde değerlendirilebilmektedir. Tekstil 

sanayisinde oldukça değerli bir dolgu maddesi olan kaz tüyünün, ekonomiye kazandırılabilmesi 

için yörede otomatik kesimhane kurulması ve tüylerin bununla entegre bir yerde en azından 

temizlenmesi, ayrıştırılması ve tekstil firmalarına satışı gerçekleştirilmelidir. 

Kars ve Ardahan illerinde damızlık kaz yetiştiriciliği yapacak işletmelere gereksinim 

vardır. Bu işletmelerden elde edilecek yumurtaların yine aynı yerde kuluçkalanması ile en 

yüksek kuluçka performansı elde edilebilecektir. 

Kanatlı hayvanlarda rakım ve kuluçka performansı konusunda yapılmış kimi çalışmalar 

bulunmaktadır. Ebetteki kuluçka randımanı üzerine etkili onlarca faktör bulunmaktadır ve bu 

faktörlerin her birinde yaşanan olumsuzluğun kuluçka sonucunu da olumsuz etkiyeceği 

gerçeğini unutmamak gerekir. Bu faktörlerden en önemlisi kuluçkalık nitelikteki yumurtaların 

eldesi ve depolanması aşamalarındaki uygulamalardır. Bu aşamalarda doğal kuluçkalanacak 

yumurtaların gurk anaç bulunamaması nedeniyle uzun süre bekletilmesi yaşanan en yaygın 

sorunlardan biridir. 

Kars ve Ardahan gibi rakımı 1000 m üzerindeki orta yükseklikteki yerlerde kuluçka 

makinelerindeki randımanın dramatik bir şekilde olumsuz etkilendiği yolunda bilimsel bir 

çalışma sonucu bilinmemektedir. Ancak tabiidir ki rakım arttıkça havadaki oksijen düzeyi ve 

barometrik basınç azalmaktadır. Ancak rakımı 1760m olan Kars gibi yerlerde oksijen 

düzeyindeki azalma, kuluçka sonuçlarını dramatik bir şekilde olumsuz etkilemediğini 

bilmekteyiz. Bunun aksi yönde bildirim bulunmamaktadır. Kaldı ki günümüz kuluçka 
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makinelerinde, bu rakımlar için önemli bir sorun yaşanmayacak şekilde havalandırma ve diğer 

uygulamalar kolayca yapılabilmektedir. 

Rakım ve kuluçka üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalardan tavuklar için bildirilen 

kuluçka randımanı oranı 0 rakımda %93 civarında iken, 1750m rakım için %85 dolayındadır 

(Tullett, 2013). Bu literatür bildiriminde rakımın 3000m olduğu yerlerde kuluçka randımanı 

yaklaşık %20 seviyesinde azalarak en düşük %65 düzeyine düştüğü bildirilmektedir. Bu 

bildirime göre 1750-1800m yükseklikteki Kars ve Ardahan illerindeki kuluçka randımanı ise 

deniz seviyesine göre ancak %8-10 düzeyinde bir azalma beklenmektedir. Bu bilgi ışığında 

rakımı yüksek Kars ve Ardahan illerinde damızlık yetiştirme ve kuluçka işlemlerinin kritik 

düzeyde olumsuz etkilenmediği açıktır. Zaten yüzyıllardan beri Kars ve Ardahan bölgesine 

uyum sağlamış yerli kaz genotipleri başarıyla yetiştirilmekte ve yapay olarak da kuluçka 

işlemleri sorunsuz bir şekilde başarıyla yapılmaktadır. Kazlarda kuluçka randımanı 

(kuluçkalanan toplam yumurta sayısı içinde çıkan civciv sayısının oranı) tavuklardan daha 

düşük ve dünyada da ülkemizde de genel olarak %60’lar düzeyindedir. 

Rakım ve kuluçka konusuyla ilgili de Large’a ve Pas Reform’ a göre (Pas Reform: kanatlı 

sektöründe inovatif kuluçka makine teknolojileri konusunda ticari faaliyet göstermekte olan profesyonel bir şirket) 

tavuklarda yüksek rakımda elde edilmiş yumurtaların en iyi kuluçka sonucunun yine aynı 

rakımda veya daha düşük rakımlarda kuluçkalanmasıyla elde edildiği bildirilmektedir. En kötü 

sonucun ise bu yüksek rakımda elde edilmiş yumurtaların kuluçkasının çok daha yüksek 

rakımlarda gerçekleştirilmesiyle elde edildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte makinelerde 

havalandırma düzeyinin attırılması gibi alınması gereken kimi tedbirlerin sonuçlara olumlu 

etkisi olacağı da ifade edilmektedir. 

Kaz yetiştiriciliğinde ülkemizdeki esas yetiştirme verim yönü et üretimidir. Türkiye’de 

kaz eti tüketiminin yöresel olmaktan çıkarıp market raflarında paketlenmiş ürün olarak yer 

alması kazcılığın sektör olmasını sağlayacak önemli bir unsurdur. Kazcılığın bu şekilde 

Türkiye’de de bir sektör haline gelebilmesi için büyük ticari işletmeler tarafından damızlık 

yetiştiriciliği ve ticari kuluçka işletmeciliğinin sözleşmeli ticari yetiştiricilik sistemi, ticari 

kesimhane ve paketleme işletmeciliği ile tüy işleme işletmeciliğinin entegre edilmesi 

gerekmektedir. Dünya kaz eti üretiminin önemli ülkesi konumunda olan Macaristan’daki 

gözlemlerimiz işin bu şekilde olduğu şeklindedir. 

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon hane sayısı olduğu ve bu hanelerin sadece yarısının yılda 

1 kez kaz karkası alarak tüketme olasılığını düşünecek olursak 1 yılda 10 milyon, dörtte birinin 

kaz karkası tüketme olasılığı durumunda ise 5 milyon adet kaz karkası iç pazarda tüketilebilir. 

Orta vadede ülkedeki yetiştiriciliğin 3-4 katına çıkartılması durumunda dahi, üretilen et Türkiye 
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iç pazarında çok kolaylıkla kendine pazar bulabilecektir. Kaldı ki yurt dışı ihracat olanağının 

var olduğu da unutulmamalıdır. Yetiştiriciliğin 3-4 katına çıkartılması değerli bir dolgu 

maddesi olan kaz tüyü elyafının üretimini ve ekonomiye katkısını artıracak ve önemli bir sektör 

oluşmaya başlayacaktır. 

Sonuç olarak Kars ve Ardahan illerindeki kaz varlığı ve kaz eti pazarı Türkiye’nin 

genelini oluşturacak ve etkileyecek boyuttadır. Kars ve Ardahan illeri kaz bakımından oldukça 

önemli potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin çok daha etkin olarak kullanılması durumunda 

sadece yöre ekonomisi değil birçok ilin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine olumlu katkılar 

sağlayacağı açıktır. Bölgede kazcılığın gelişimi ve kaz eti üretiminde Türkiye’nin dünyada ilk 

4-5 ülke içine girebilmesi için akılcı planlama ve teşvik uygulamalarına gereksinim vardır. 
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GİRİŞ 

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. Fakat son yıllarda orta 

ve kaz yetiştiriciliğine göre büyük ölçekte işletmeler de kurulmuş ve kurulamaya devam 

etmektedir.  

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 oluşturmaktadır. Diğer kanatlılarda yaygın 

olarak görülen hastalıklar kazlarda pek sık görülmemektedir. Bununla birlikte; kaz 

yetiştiriciliğinde kırsal alanlarda yapılan 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 olmaktadır. Dolayısıyla yurt içi tüketim talebi yanında dış satım 

imkanlarını da sınırlandırmaktadır. Son yıllarda birçok faktöre bağlı olarak bu durum olumlu 

yönde ilerlemektedir. Yurt içi ve yurt dışı talepler oluşmaya başlamıştır. Bu talebin 

oluşmasında; kaz varlığının çok düşük sayılara gerilemesi, geçmişe duyulan özlem ve buna 

bağlı talep, organik üretime algısı ve ilgisi, yüksek ücretle satışının yapılabilmesi, karkas 

dışında birçok ürün elde edilebilmesi ve ekonomik gelir sağlaması olarak sayılabilir.  

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 sefer de 

ihtiyacı ekonomik olarak karşılayacak verim düzeyinde kaz temininde sıkıntı çıkmıştır. Bu 
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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 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 düşünülmektedir. 

Son yıllarda artan talebi karşılamak için üreticiler yurt dışından kaçak yollarla dış 

kaynaklı genotipler getirmişlerdir. Bu dış kaynaklı ırklar; genellikle embden, legarth, toulouse, 

afrika, çin ve ticari firmalara ait kazlardır. 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. 

SORUNLAR 

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,  

 Damızlık kaz üretim tekniklerinin bilinmemesi,  

 Damızlık materyal konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği olmasına rağmen halen 

profesyonel destek almayan üreticilerin bu üretimi gerçekleştirip materyal satışı 

yapması ve diğer üreticilerin bu yanlış üretime devam etmesi olarak belirlenmiştir.  

Kümes, Kuluçkahane, Kesimhane  

 Modern kuluçkahane yapımı ve kuluçkahane 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 ve bilgi eksikliğine bağlı olarak kaz karkaslarının 

kurutulması, 
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 Kümes, kuluçkahane, kesimhane ve pazarlamada biyogüvenlik kurallarının 

uygulanamaması,  

Mevzuat 

 Üretimin ve işletmelerin kayıt altına alınması noktasında karşılaşılan yasal 

prosedürlerin zorluğu, bu alanda ticari tavukçuluk işletmeleri ile aynı yönetmeliklerin 

uygulanması, 

 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 (Derzsy hastalığı vb.),   

 Uygun olmayan yöntem ve yollarla kazların pazarlanması,  

Üreticiler  

 Yetiştiricilik konusunda bilgisi olmayan üreticilerin sadece kaz palazı satışı için üretime 

yönlendirilmesi,  

 Yurt dışından kaçak yollarla canlı kaz ve kaz yumurtası temin edilmesi,  

 Yetiştirme, besleme ve hastalıklar konusunda bilgi eksikliği,  

 Yetiştiricilik konusundaki bilgi kirliliği,  

 Uzman desteği ile üretim yapılmaması,  

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

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

bıldırcın, beç tavuğu) ilgili enstitülerin görevlendirilmesi veya görev verilmesi üretime 

destek sağlayacaktır. Üretim artık kontrol edilemeyen bir sistem haline gelmiştir. Her 

üretici istediği kazı kaçak yollarla ülkemize getirmekte, satış yapmakta, hatta kaçak 

yollar ile ihraç etmektedirler. Maalesef bazı kamu kurum ve kuruluşları da hibe 

destekleri ile kaçak yollarla getirilen ve hastalık durumu belli olmayan bu kazları halka 

dağıtmaktadır.   

 Kaz yetiştiriciliği alanında üretici birlikleri kurulmalıdır. Diğer alternatif kanatlı türleri 

konusunda da bu yapılabilir. Birlik kurma konusunda devletimizin diğer desteklerinden 

faydalanılmalıdır. Birlik veya kooperatifleşme konusunda devletin denetleme organları 

çok titiz davranmalıdır.  

 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 
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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  

 Alternatif tür olarak kazların halk elinde veya küçük ticari işletmelerde denetim altına 

alınması gereklidir ve buna göre yönetmelikler uygulanmalıdır.  

 Mevcut hayvanların kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Kayıt sistemi ile kayıt dışı 

üretim ile kaçak üretim ve pazarlamalar engellenebilir ve devlete katma değer 

sağlanabilir.  

 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.  

 Özellikle kaz başta olmak üzere alternatif kanatlı türleri için kesimhane modellleri ile 

ilgili ön çalışmalar yapılmalıdır. Avrupa Birliği’nde uygulanan modeller irdelenerek, 

yerel üretim, yöresel ürün gibi bize uygun olan modeller uygulamaya koyulabilir. Bu ve 

diğer konularda Avrupa Birliği alt mevzuatları incelenebilir.  

 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,  

 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. 

Araştırmalar vasıtasıyla üretime ivme kazandırılmalıdır. Üretici-araştırmacı işbirliği 

sağlanarak katma değer oluşturulmalıdır.  

 Tüketim faaliyetleri için marka çalışmaları yapılmalıdır.  

 İç tüketimi mevcut şartlarla sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır Yapılan 

çalıştayların daha çok bilimsel ekip, bakanlık yetkilileriyle ve üretici katılımlarıyla her 

yıl tekrarlanması sağlanmalıdır. 

 Hayvan genetik kaynaklarının (kaz) korunması noktasında çalışmalar yürütülmelidir.  

 Yürüyen ve yürütülecek damızlık kaz ıslah projeleri sonunda elde edilecek materyalin 

üniversiteler dışında sürdürülebilir bir materyal olarak kalabilmesi için TAGEM öncü 

olmalıdır. 

 Tarım ve Orman 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 Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimleri ortak protokol veya sözleşme 

ile ıslah projeleri yürütmelidir.  
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 Üreticiler devletimizin destek ve hibe programlarından faydalandırılmalıdır ve proje 

desteği alabilecek hukuki yapıya kavuşturulmalıdır. 

 Üreticiler yerinde incelenerek yol haritası çıkarılabilir. Bölgesel projeler ile bu 

çalışmalar yapılabilir.  

 Geleneksel üretim yapısını bütünüyle bozmadan, biyo-güvenlik önlemleri alınmış 

üretime geçiş süreci gerçekleştirilmelidir. 

 Çalıştaylarda üreticilerce ifade edilen Derzsy hastalığı ile ilgili acil çalışmalar yapılarak 

hastalığın yayılması önlenmelidir. Bu hastalığın önlenmesinde kaçak yollarla 

mevzuatlara aykırı olarak aşının getirildiği ve uygulandığı belirtilmektedir. Acil önlem 

alınmadığı taktirde hastalığın yayılması kontrol altına alınamayacaktır. Son dönemde 

getirilen aşıların uygulanması noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle farklı 

yaşlardaki kazlarda sorun olmaktadır. Ayrıca mevsime bağlı yumurtlama nedeniyle 

aşılarda başarı oranı düşmektedir. 

 Hastalıklar kazlarda ülkemizde yoğun bir şekilde görülmeye başlamıştır. Yurt dışından 

kaçak yollarla getirilen birçok farklı ırk varyete ülkemizde bulunmaktadır. Bu konuda 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili birimleri ivedi bir şekilde yol haritası ve müdahale 

yöntemleri oluşturmalıdır. 

 Yetiştiricilik yapacak üreticilerin veya bakıcıların temel bilgi sağlayıcı kurslara 

katılması koşul haline getirilmeli ve desteklemelerden bu koşulu sağlamış işletmelerin 

öncelikli olarak yararlanması sağlanmalıdır. 

 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. Yağlı 

kaz karaciğeri ve tüy, kaz yetiştiriciliğinden elde edilen yüksek kar oranlı ürünlerdir. Bu 

nedenle üreticilerin hayvan refahı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 

SONUÇ 

Kaz yetiştiriciliği ülkemizde önemini sürekli devam ettirecek bir üretim koludur. 

Geleneksel üretim ve tüketim alışkanlıklarının olması bunun en büyük göstergesidir. Bu yapı 

bozulmadan katma değer sağlayacak ekonomik getirisi yüksek bir sektör de oluşturulabilir. Bu 

amaçla her kurum ve bireyin titizlikle çalışması ve doğru bilgiyi kullanması önem arz 

etmektedir. Öncelikle devletimizin önderliğinde sektör oluşturularak ilerleyen dönemlerde 

üretim özel müteşebbislere devredilebilir.  
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KAZ BESLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

Hasan Rüştü Kutlu 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana 

 

Kanatlı Yetiştiriciliğinin Önemi 

 Temel besin maddelerinden protein insanlığın en önde gelen ihtiyaçlarındandır. 

 Hayvansal protein ihtiyacı çeşitliliği ve üretim artışı,  

 Hayvan başına elde edilen verimin artması ve 

 Farklı hayvan türlerinin de üretim sektörüne dahil edilmesiyle gerçekleşir. 

 Kanatlılar yumurta ve et verimleri ile bu çeşitliliği artıran hayvanlardır. 

 Özellikle kanatlılar içerisinde su kuşlarından olan KAZ ve ÖRDEK yetiştiriciliği önemli 

bir yer tutmaktadır. 

 

Kaz Yetiştiriciliği 

 Kaz ilk evcilleştirilen kümes hayvanıdır.  

 Yaklaşık 3000 yıl önce Mısır’da evcilleştirilmiştir. 

 Eti, yumurtası (damızlık), ciğeri ve tüyü değerlidir. 

 Oldukça zekidir ve iyi bir hafızaya sahiptir. Kolay öğrenirler. 

 Alarm hayvanı olup, çevre güvenliğine yardımcı olurlar. 

 Bazı ırklar yabani otları tüketerek tarlanın temizlenmesine yardımcı olurlar. 

 Ömürleri (30-35 yıl) uzun olup 5-6 yıl damızlıkta kullanılabilir. En yüksek verim 2-5 (3) 

yaş arasındadır. 

 

Kaz Yetiştiriciliğinin Avantajları 

 Başlangıç ve büyüme dönemlerinde (ilk 8 hafta) canlı ağırlık artışı hızlıdır. 

 Taşlığı iyi gelişmiştir. Selülozca zengin yemleri değerlendirme kabiliyeti yüksektir. 

 İki hafta yaştan itibaren biçilmiş-doğranmış yeşil otları tüketebilirler. Meyve bahçeleri, 

tarla-mera ve anız otlatmasına uygundur. 

 Mutfak-yemekhane artıklarını tüketebilir. 

 Düşük proteinli yemleri iyi değerlendirir. 

 Farklı grupta yer alan yemleri tüketebilir. 

 Sürü oluşturma kabiliyeti yüksektir. 

 Sert hava koşullarına dayanıklı olup farklı iklimlere kolay uyum sağlar. 

 Barınma ihtiyacı için kompleks yapılara ihtiyaç duymaz. 

 Hastalıklara karşı direnci yüksektir. 
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Kaz Yetiştiriciliğinin Dezavantajları 

 Yemi ete/yumurtaya çevirme kabiliyeti göreceli olarak düşüktür. 

 12-14 hafta yaş sonrası canlı ağırlık artışı çok yavaş olup, ağırlık artışı yağ yönünde 

olduğu için yüksek maliyetlidir. 

 Gün ışığının artışına bağlı olarak seksüel aktivite kazanır. 

 Sezonal yumurtlar. İki dönem halinde; ilki 4 ay sürer; çok yumurta, ikincisi bir-iki ay 

sürer az yumurta verir. 

 Analık içgüdüsü ve gurk olma özelliği yüksektir.  

 Döl (yumurta) verimi düşüktür. 

 Sürüde alt grup oluşturma isteği yüksektir. 

 Kaz etine olan talep dönemsel olup sınırlıdır. 

Kazlardan Elde Edilen Ürünler/Hizmetler? 

 Et 

 Yağ 

 Yumurta 

 Karaciğer 

 Tüy (yumuşak-ince) 

 Yabani ot temizliği 

 Alarm-Çevre güvenliği 

 Hobi-şov 

Evcil ve Yabani Kazların Özellikleri 

Yabani Kazlar; 

 Az yumurta verir. 

 Canlı ağırlıkları düşüktür. 

 Duruşları yere paralel olup arka kısımları ince ve dardır. 

 

Evcil Kazlar; 

 Daha fazla yumurta verir.  

 Canlı ağırlık daha yüksektir. 

 Dik bir duruş sergiler. 

 Arka kısımlarında yoğun bir yağ birikimi vardır. 

 

Evcil Kazların Orijini 

 Evcil kazların iki ayrı kaynağı vardır; 

 Avrupa orjinli yabani Greylag kazı (Anser anser) 

 Asya orjinli yabani Swan kazı (Anser cygnoides). 

 Kazlar ördek ve kuğu ile aynı familya içerisinde sınıflandırılmaktadır. 
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Dünya’da Kaz Yetiştiriciliği 

Dünyada kaz yetiştiriciliği bakımından önemli ülkelerin başında; 

 Çin  

 Mısır 

 Ukrayna 

 Romanya 

 Polonya 

 Madagaskar 

 Macaristan 

 Fransa 

 Rusya 

 Kanada 

 Amerika 

 Bulgaristan 

 İsrail 

 İran gelmektedir. 

Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliği 

 Dünya’da birçok ülkede kaz yetiştiriciliğinin ekonomik bir yeri olmasına rağmen, 

Türkiye’de yapılan yetiştiricilik ekonomik olmaktan uzaktır. 

 Türkiye'de kaz üretimi tamamen geleneksel yöntemlerle kültürün parçası olarak yapılan 

hayvancılıktır. 

 Ayağından başına, tüyünden bağırsağına kadar değerlendirilen kazlar ülkemiz genelinde 

tamamen ekstansif şartlarda yetiştirilmektedir. 

 Eti ve yumurtası (damızlık) oldukça pahalıdır. Kaz eti, işleme ve pişirme yöntemi ve 

sunumu ile ülkemiz için yöresel-butik bir üründür.  

Türkiye’de Kaz Yetiştiriciliği 

 Türkiye'de kaz yetiştiriciliğine az sayıda da olsa her bölgede rastlamak mümkündür.  

 Yaygın olarak Doğu Anadolu’nun Ardahan, Kars ve Muş illerinde yoğun olmak üzere 

Orta Anadolu ve İç Anadolu, Ege-Göller Bölgelerinde yapılmaktadır. 

 İl bazında ise; Kars, Muş, Ardahan, Batman, Ağrı, Erzurum, Samsun, Yozgat, Konya, 

Diyarbakır, Afyon, Kütahya’da oransal olarak yoğundur. Bunun yanında bazı illerde 

küçük kaz gruplarına rastlanabilir. 

 Soğuk bölgelere adapte oldukları gibi sıcak bölgelere de uyum sağlayabilen kazların 

yetiştiriciliği farklı iklim koşullarında da yapılabilir.  

 Ancak, Türkiye'de kaz yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği içinde sayı ve 

ekonomik önemce son sıralarda yer almaktadır. 
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Kazların Beslenme Özellikleri 

 Herbivor hayvanlardır.  

 Selülozu iyi değerlendirebilir, meradan iyi yararlanırlar. 

 Kök ve yumru yemleri iyi değerlendirirler. 

 Sebze hasat artıklarını değerlendirebilirler. 

 Yemekhane, lokanta, pastane, fırıncılık artıklarını tüketebilirler. 

 Bozuk veya kimyasal katkı, arsenikli bileşik içeren yemlere karşı hassastır. 

 40’dan fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. 

 Pelet ve granül formdaki yemleri tercih ederler. Toz formdaki yemlerin ıslatılması 

(su/süt) önerilir. 

 Enerjiye doydukları noktada tüm bu besin maddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması 

gerekir. 

 Enerji ihtiyaçları; verim yönü-düzeyi, büyüme hızı, hareketlilik, çevre sıcaklığı ve ırk 

gibi faktörlere göre değişir. 

 Entansif, yarı entansif ve ekstansif (yaş, iklim mera, pazar, kültür) beslenmeye uygundur 

 

Farklı Yaş Dönemlerinde Kazların Besin Madde İhtiyacı (NRC, 1994) 

Yaş (hafta) Başlangıç 

(0-4 hft) 

Büyütme 

(5 hft-<) 

Damızlık 

Metabolik Enerji (kcal/kg) 2900 3000 2900 

Ham Protein (%) 20 15 15 

   Lizin (%) 1.00 0.85 0.60 

   Metionin+Sistin (%) 0.60 0.50 0.50 

Kalsiyum (%) 0.65 0.60 2.25 

Yarar. Fosfor (%) 0.30 0.30 0.30 

Vitamin A (IU) 1500 1500 1500 

Vitamin D3 (İU) 200 200 200 

Riboflavin (mg) 3.8 2.5 4.0 

Pantotenik asit (mg) 15 15 10 

Niasin (mg) 65 35 20 

Kolin (mg) 1500 1000 - 
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Farklı dönemlerdeki etçi ticari kazların besin madde ihtiyaçları (Leeson ve Summers, 

1997). 

 Başlangıç dönemi Büyüme-Yağlanma dönemi 

 0-3 HFT 4-6 HFT 7-10 HFT 11-12 HFT 

Metabolik enerji, kkal/kg 2760 2850 2900 2950 

Ham protein, % 22.0 20.0 19.0 15.0 

Aminoasitler, % 

Arjinin 1.15 1.03 0.93 0.80 

Lizin 1.06 1.00 0.90 0.73 

Metionin 0.48 0.47 0.43 0.32 

Metionin+Sistin 0.83 0.74 0.68 0.57 

Triptofan 0.21 0.18 0.16 0.14 

Histidin 0.42 0.37 0.33 0.29 

Lösin 1.49 1.22 1.10 1.03 

İzolösin 0.80 0.65 0.59 0.55 

Fenilalanin 0.75 0.63 0.57 0.52 

Fenilalanin+Trozin 1.45 1.21 1.06 1.01 

Treonin 0.73 0.70 0.64 0.50 

Valin 0.89 0.74 0.67 0.63 

Mineraller, % 

Kalsiyum 0.80 0.75 0.71 0.71 

Kullanılabilir fosfor 0.40 0.42 0.38 0.38 

Sodyum 0.18 0.18 0.18 0.18 

Manganez 60 

Demir 80 

Bakır 8 

Çinko 60 

Selenyum 0.2 

İyot 0.4 

Vitaminler, mg 

Vitamin A, IU 8000 

Vitamin D3, IU 2000 

Kolin 800 

Riboflavin 4.0 

Pantotenik asit 12.0 

Vitamin B12 0.01 

Folik asit 0.5 

Biotin 0.2 

Niasin 60.0 

Vitamin K 1.5 

Vitamin E, IU 15.0 

Tiamin 2.0 

Pridoksin 3.0 
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Farklı dönemlerdeki yumurtacı kazların besin madde ihtiyaçları (Leeson ve Summers, 1997). 

  Yumurtlama dönemi dışı Yumurtlama dönemi 

  1 2 3 4 

Metabolik enerji, kkal/kg 2350 2600 2650 2850 

Ham protein, % 12.0 14.0 14.0 16.0 

Aminoasitler, % 

Arjinin 0.54 0.56 0.63 0.69 

     Lizin 0.50 0.56 0.59 0.65 

     Metionin 0.23 0.25 0.32 0.34 

     Metionin+Sistin 0.43 0.47 0.54 0.60 

     Triptofan 0.11 0.13 0.12 0.14 

     Histidin 0.66 0.72 0.76 0.84 

     Lösin 0.46 0.50 0.52 0.58 

     İzolösin 0.34 0.38 0.39 0.43 

     Fenilalanin 0.40 0.43 0.49 0.50 

     Fenilalanin+Trozin 0.77 0.80 0.82 0.90 

     Treonin 0.46 0.50 0.52 0.58 

     Valin 0.50 0.56 0.59 0.65 

Mineraller, % 

     Kalsiyum 0.80 0.90 1.90 2.10 

     Kullanılabilir fosfor 0.32 0.35 0.35 0.38 

     Sodyum 0.18 0.18 0.18 0.18 

     Manganez 30 60 

     Demir 50 80 

     Bakır 4 8 

     Çinko 40 60 

     Selenyum 0.15 0.3 

     İyot 0.20 0.42 

Vitaminler, mg 

     Vitamin A, IU 5000 10000 

     Vitamin D3, IU 1000 2000 

     Kolin 400 800 

     Riboflavin 2.6 5.0 

     Pantotenik asit 5.0 10.0 

     Vitamin B12 0.007 0.015 

     Folik asit 0.25 0.5 

     Biotin 0.10 0.20 

     Niasin 30 60 

     Vitamin K 1.0 2.0 

     Vitamin E, IU 10.0 20.0 

     Tiamin 1.0 2.0 

     Pridoksin 1.5 3.0 
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Pratikteki Uygulama 

 Nisan başı çıkış – Kasım başı kesim (4-5 kg CA, 2.8-3.5 kg Karkas) dikkate alındığında 

25-30 hafta besleme. 

 İlk iki hafta mutlaka başlatma yemi+süt+çiğ yumurta+ıslatılmış bayat ekmek 

(ENTANSİF) 

 İleriki haftalarda karma yem+ yeşil yem+mera (YARI ENTANSİF/EKSTANSİF, 10-

12 hf BESİ) 

Damızlık Kazlar 

 İlk 8 hafta diğer kazlarla birlikte beslenirler. 9. haftadan itibaren kontrollü beslenirler. 

Kaba yeme dayalı besleme ile yağlanmaları engellenir.  

 Damızlıklar 8-10 ayda cinsi olgunluğa erişir. 10-12 aylık olduklarında yumurtlamaya 

başlar. 

 Şubat sonu-Mart başı yumurtlamaya başlar, yoğunlaşır, Nisan ve Mayısta seyrekleşerek 

Hazirana kadar sürer 

 Yerli kazlar yılda 15-20 yumurta; 12-16 palaz verir. 

 Yüksek verimli yabancı ırklar 30-60 yumurta verir. 

Kazlarda Verimi Artırmaya Yönelik Öneriler 

 Bu kapsamda genetik yapı ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik pek çok öneri 

oluşturulabilir. 

 Bu önerilerin ana kaynağı hiç şüphesiz ki günümüz entansif kanatlı yetiştiriciliğinin en 

önemli kolu olan modern tavukçuluktur. 

 Öte yandan, bu önerilerin mutlaka kazlar için uygulanabilir ve ekonomik yönden katma 

değer taşıyıcı nitelikte olması gerekir. 

 Bu kapsamda yapılacak iyileştirmeler; 

 Genetik yapının iyileştirilmesi (seleksiyon-ıslah-yerli gen kaynağı koruma-

yüksek verimli yabancı ırklar-kullanma melezlemesi) 

 Çevrenin iyileştirilmesi 

 Yetiştirme koşulları (barınak, hayvan yoğunluğu-iklim-fotoperiod-altlık-

döllük vb.) 

 Yem-Besleme 

Damızlık Kazlar için Verimi Artırmaya Yönelik Öneriler 

 Yumurtlamaya 2 ay kala damızlık kazlar diğerlerinden ayrılarak yağlanmayı önleyecek 

beslemeye alınmalı, yumurtlama öncesi (erişkin CA’ın %80-85’i olmalı) ve yumurtlama 

döneminde canlı ağırlık (%100) sürekli kontrol edilmelidir.   

 Yumurtlama öncesi %12-14 Hpr 2300-2600 kcal/kg ME (100-200 g/kaz 700-750 Kcal 

ME/kaz/gün) 

 Yumurtlama döneminde %16-17 Hpr,2850-2900 kcal/kg ME (220-270 g yem/kaz 45-50 
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g hpr, 800-850 Kcal ME/kaz/gün) 

 Yumurtlama döneminde günlük kalsiyum alımı 15-20 g olmalı, ham selüloz en 

fazla %10 olmalı 

 Yumurtlama dönemi öncesindeki kış beslenmesi döneminde 3 kısım buğday+ 1 kısım 

yulafa ile kış sebzelerinin yaprakları 2 öğünde verilerek ideal bir besleme sağlanır. 

 Yumurtlama döneminde sürüde grup büyüklüğü 25-30 kaz olmalı. Kaz başına 1.5 m2 

kümeste, +1 m2 avluda yer ayrılmalıdır. 

 Folluklar yeterli olmalı, ebatları 50x70x70(25) cm olmalıdır. 

Kazlar için Verimi Artırmaya Yönelik Yem-Besleme Önerileri 

 Yemleme ve beslemeye ilişkin pek çok öneri oluşturulabilir. 

 Ülkemizde kaz yetiştiriciliği yaygın olarak yarı entansif veya ekstansif koşullarda 

küçük ölçekli aile tipi işletmelerde yapılıyor olması kanatlılar için geçerli olan bazı 

modern uygulamaları pratikte güçleştirse de verim artırıcı pek çok düzenleme 

yapılabilir. 

 Son yıllarda ülkemizde büyük ölçekli kaz çiftliklerine yatırım yapıldığını da unutmamak 

gerekir.  

 Bu nedenle yapılacak öneriler aile tipi küçük işletmeler için büyük ekonomik önem 

taşımaz gibi görünse de çiftlik büyüklüğüne bağlı olarak önem taşıyabilir.   

Kazların Beslenmesinde Yem Tüketimini Artırıcı-Dengeli Beslemeyi İyileştirici 

Önlemler 

 Yemlik ve Suluk Yönetimi 

 Tercihan silindirik, yemlik alanı 16 cm/kaz, suluk alanı 20 cm/kaz, derinlik en az 15 cm 

olmalı 

 Yemlik ve suluklar gagaların rahatça girebileceği özellikte olmalı 

 Suluklar baş hizasında kolayca su içilebilir konumda olmalı 

 Taşlık gelişimi için yemliklerde sürekli grit bulunmalı 

 Damızlıkların yemlikleri folluklara yakın olmalı 

 Damızlıklarda mera yoğunluğu 8-10 m2/kaz, gölgelik mutlaka sağlanmalı. 

 Yapay aydınlatma (yumurtla döneminin 30 gün öncesinde başlar, günde 10-12 saat ışık; 

07:00-19:00) 

 Yerli kazların gurku önlenerek ilave yem ve ışıkla ikinci dönem yumurtlama geçişi 

sağlanabilir. 

 Alternatif yemleme sistemleri 

Geleneksel serbest, kısıtlı, faz (dönem) yemlemelerine aşağıdaki yemleme yöntemlerinden 

biri veya birkaçı da dahil edilebilir; 

 Seçmeli yemleme (hammaddeler arası) 

 Tüm dane yemleme (tahıl-protein konsantresi) 
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 Grit yemlemesi (kalsiyum kaynağı-taşlık performansı) 

 Otlatma (serbest dolaşım) 

 Serpme yemleme (altlık ve/veya meraya pelet yem serpme) 

Kazların Beslenmesinde Et Verimi ve Kalitesini Artırıcı Önlemler 

 İlk hafta Ön-başlatma yemi 

 Yemin fiziksel formu 

 Besin madde içeriği-sindirilebilirlik 

 Yem katkı maddeleri desteği 

 Başlatma (2-3 hafta yaş) yemi  

 Yemin fiziksel formu 

 Besin madde içeriği-sindirilebilirlik 

 Yem katkı maddeleri desteği 

 Grit desteği 

 Geliştirme (4-10 hafta yaş) ve Bitirme (11-12 hafta yaş) Yemleri+Kaba yem (kuru-yaş) 

 Yemlerin fiziksel formu 

 Besin madde içerikleri-sindirilebilirlik 

 Yem katkı maddeleri desteği 

 Grit desteği 

Kazların Beslenmesinde Yumurta Verimi ve Kalitesini Artırıcı Önlemler 

 Besin madde içeriği dengeli karma yem kullanımı 

 Yemin fiziksel formu 

 Besin madde içeriği-sindirilebilirlik 

 Yem katkı maddeleri desteği 

 Yumurta iç ve dış kalitesi iyileştirilmesi 

 Kalsiyum-fosfor-vitamin D 

 Vitamin A-E ve çinko-selenyum 

 Taşlık performansı için yemliklerde sürekli grit bulunmalı 

 Damızlıkların yemlikleri folluklara yakın olmalı 

 Damızlıklarda mera yoğunluğu 8-10 m2/kaz, gölgelik mutlaka sağlanmalı. 

 Yapay aydınlatma (yumurtla döneminin 30 gün öncesinde başlar, günde 10-12 saat ışık; 

07:00-19:00) 

 Gurk önlenerek ilave yem ve ışıkla ikinci dönem yumurtlama geçiş sağlanabilir. 

Kazların Beslenmesinde Döl Verimini Artırıcı Önlemler 

 Dişi Damızlık 

 Yumurtlamaya başlamadan 2 ay öncesinden itibaren yumurtlama sezonu boyunca 

yemde esansiyel amino asit, ham protein, kalsiyum, fosfor, linoleik asit, A, D ve E 

vitaminleri ile çinko ve selenyum alımının kontrolü 



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

65 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

 Yumurta iç ve dış kalitesinin iyileştirilmesi 

 Maternal beslemede çinko, selenyum, E vitamini ve karotenoidlerin kullanımı ile 

palaz kalitesinin ve yaşama gücünün artırılması 

 Erkek Damızlık 

 E vitamini, çinko ve selenyum (tercihan organik bağlı) kullanımı ile, horozlardan 

elde edilen semenin depolanması aşamasında kalitesini iyileştirilmesi 

 Kuluçkalık yumurtalarda döllülük, kuluçka randımanı, çıkış gücü ve yaşama 

gücünün iyileştirilmesi 

Sonuç ve Öneriler  

 Değişen genotiplere ve yetiştirme amacına göre besin madde ihtiyaç tablolarının 

oluşturulması için akademik çalışmalar yapılmalı, 

 Araştırma sonuçlarına göre sahaya besleme spektleri sunulmalı, 

 Rasyonel besleme ve maksimum ürün kalitesi için her türlü teknolojik unsur harekete 

geçirilmeli; 

 Yem spektleri ve optimum besleme, 

 Amaca ve ırka özel yem dizaynı ve uygun teknoloji kullanımı, 

 Amaca özel mera tesisi - meradan maksimum yararlanma. 
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GELENEKSEL KAZ ETİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

Leyla Vatansever, Çiğdem Sezer, Nebahat Bilge 

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Üretimi Anabilim Dalı, Kars 

GİRİŞ 

Son yıllarda kış turizminin en rağbet gören şehirlerinden biri olan Kars doğasının 

güzelliğinin ve tarihi eserlerinin yanı sıra Kars Kaşarı, Kars Gravyeri ve Kars Kazı gibi 

geleneksel ürünleri ile de ön plana çıkmaktadır. Özellikle kurutulmuş veya sadece dondurularak 

saklanmış kaz eti ziyaretçilere alışılmışın dışında bir lezzet sunmaktadır. 

Kaz yetiştiriciliği ve kaz eti üretimi Türkiye’de Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve İç Ege 

Bölgesi başta olmak üzere, tarım ile geçinen ailelerde genellikle kendi kişisel tüketimlerine 

yönelik olarak yapılan ek bir hayvansal üretim faaliyetidir (1). Kars, Ardahan Iğdır bölgesinde 

de kaz yetiştiriciliği küçük aile işletmeleri şeklinde geleneksel yöntemlerle çoğunlukla aile içi 

tüketime yönelik olarak yapılmakla birlikte, özellikle son yıllarda artan turizm faaliyetlerine ve 

artan tanıtımlara bağlı olarak bölgedeki restoranlardan, otellerden ve ayrıca internet üzerinden 

olan yoğun talebin karşılanması için de üretim yapılmaya başlanmıştır.  

KAZ ETİNİN ÖZELLİKLERİ 

Ülkemizde ve dünyada artan nüfusa paralel olarak insanların hayvansal protein ihtiyacı 

da artış göstermektedir. Bu da bizleri yeni hayvansal protein kaynaklarına yönlendirmektedir. 

Üretimin daha ekonomik ve kısa olması nedeni ile alternatif kanatlı üretimi bu ihtiyacın 

karşılanması için kullanılabilecek kaynakların başında gelmektedir. Özellikle kaz üretimi 

gelecek vaat eden önemli bir kanatlı sektörünü oluşturmaktadır. Çünkü kaz eti yüksek protein 

içeriği, etinin kolajen miktarının az olması ve doymamış yağ asitlerinden zengin yağ bileşimine 

sahip olması ile iyi bir alternatif hayvansal protein kaynağıdır. Aynı zamanda yetiştirme 

konusunda da hastalıklara karşı tavuklardan daha dayanıklı olmaları, soğuğa dirençli olmaları 

ve özel yetiştirme kümeslerine ihtiyaç duymamaları, selülozu yüksek yemleri sindirebilmeleri 

kaz yetiştiriciliğinin avantajlarıdır (2,21). 

Kaz eti özellikle kış aylarında tüketimi tercih edilen bir ettir. Üretimde sonbaharda 

yapılan kesif yemle beslemeye bağlı olarak oluşan yağlanma nedeniyle lezzeti artmakta ve daha 

çok talep görmektedir (1). Kaz eti diğer kanatlı etleri ile kıyaslandığında, lezzeti daha belirgin 

bir ettir. Kendine has güçlü bir tadı ve aroması vardır (12). Etin kimyasal bileşimini oluşturan 

protein, yağ, su ve kül oranı etin kalitesini etkileyen önemli bileşenlerdir. Tablo 1’de Amerikan 

Gıda Bileşimi Bilgi Merkezi’nden alınan kaz, tavuk ve sığır eti (19) ile Türkiye’deki 

çalışmalardan derlenen kaz etinin bazı besin öğelerinin miktarı ve kalori değerleri 
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gösterilmektedir. Türkiye’de kaz eti kalitesi üzerine yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Tablo 

2 ve 3’de Türkiye’de yapılan çalışmalardan derlenmiş olan kaz etinin protein, yağ oranı ve 

yağının sağlık açısından önemli bileşenlerinin oranı verilmiştir.  

Tablo1. Bazı etlerin kalori ve besin öğeleri miktarı 

Besin öğesi Derili kaz eti 

100 g 

Derisiz Kaz eti 

100g 

Derisiz Kaz  

Eti (Türkiye)   

100 g 

Tavuk eti  

100 g 

Sığır eti 

100 g 

Protein 15,9  22,8  23,06 20.08 19,42 

Yağ 33,6  7,1  3,97 4,31 12,73 

          SFA 9,8 g 2,8 g 1,31 1,1 5,34 

          MUFA 17,8 g 1,9 g 1,94 1,34 4,8 

          PUFA 3,8 g 0,9 g 0,695 1,07 0,532 

      

Demir 2,5 mg 2,6 mg  1,06mg 1,99 mg 

Kalsiyum 12 mg 13 mg  12 mg 12 mg 

Fosfor 234 mg 312 mg  162 mg 175 mg 

Vit B6 0,4 mg 0,64 mg  0,33 mg 0,36 mg 

Niasin 3,6 mg 4,3 mg  6,3 mg 4,9 mg 

Kalori 371 kcal 161 kcal  149 kcal 198 kcal 

SFA: Doymuş yağ asitleri MUFA: Tekli doymamış yağ asitleri PUFA: Çoklu doymamış yağ asitleri 

Tablo 2. Türkiye’de Yetiştirilen Kazların But Etlerinin Kimyasal Kompozisyonu (%) 

Protein 

(Derili) 

Yağ 

(Derili) 

KM SFA MUFA PUFA n-3 n-6 n-6/n-3 PUFA / 

SFA 

Kaynak 

21,82 3,39 26,22        15 

18,22 0,803         9 

30,43  

(25,07) 

4,00   

(18,16) 

        18 

19,29 2,37  38,79 41,24 19,97 12,18 7,79 0,64 0,51 14 

21,75 4,21 26,32 30,103 51,43 16,93 0,39 16,38 42 0,56 2 

19,57 6,47 27,72        16 

21,85 3,54 

(4,09) 

26,75 34,45 46,34 18,45 6,29 12,09 21,32 0,54 Ortala

ma 

 

Tablo 3. Türkiye’de Yetiştirilen Kazların Göğüs Etlerinin Kimyasal Kompozisyonu (%) 
Protein  

(Derili) 

Yağ      

(Derili) 

KM SFA MUFA PUFA n-3 n-6 n-6/n-3 PUFA / 

SFA 

Kaynak 

23,01 3,88 27,89        15 

19,71 0,392         9 

29,18  

(24,37) 

4,77      

(13,70) 

        18 

31,98 9,20   31,38 53,81 14,79 3,91 10,88 2,78 0,47 14 

22,79 4,64 27,05 31,99 48,86 16,903 0,42 16,28 38,76 0,53 2 

22,21 4,09 27,95        16 

20,95 3,81 29,07 30,64 50,99 17,94 2,705 15,24 6,37 0,57 20 

24,26 4,397 27,99 31,34 51,22 16,54 2,35 14,13 15,97 0,523 Ortalam

a 

 

Bu çalışmalar incelendiğinde protein oranının derisiz but etinde % 18,22 ile 30,43 göğüs 

etinde % 19,71 ile 31,98 arasında değişen değerlerde olduğu gözlenmektedir. Kaz eti özellikle 

yüksek protein oranı ile iyi bir alternatif hayvansal protein kaynağıdır. Kaz proteininin içerdiği 
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esansiyel ve esansiyel olmayan amino asit miktarı ve bu amino asitlerin oranları hayvanın 

cinsine, yaşına, beslenme şekline, kas çeşidine ve tipine göre değişmekle beraber genel olarak 

oldukça iyi bir amino asit profiline sahiptir (13, 2).  

Food Advisory Committe (1990) 100 gramında 5 gramdan az yağ içeren gıdaların 

genellikle düşük yağlı gıdalar olarak değerlendirilebileceğini açıklamıştır. Derisiz ve deri altı 

yağ tabakası uzaklaştırılmış kaz etleri % 3,5 ve 4,4 yağ oranları ile düşük yağlı etler olarak 

sınıflandırılabilir. Doymuş yağ asitleri kan kolesterol düzeyini yükselttikleri için kalp ve damar 

sağlığımız için riskli yağ asitleri olarak kabul edilirler.  Kaz etlerinin yağ kompozisyonuna 

bakıldığında tekli doymamış yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri miktarı kaz eti yağının 

üçte ikisini oluştururken yarısına yakın miktarını ise tekli doymamış yağ asitleri 

oluşturmaktadır. Bu da kalp damar hastalıkları yönünden ele alındığında sağlıklı bir orandır. 

Tekli doymamış yağ asitleri doymuş yağ asitleri ile karşılaştırıldığında hipokolesterolemik 

olmalarına rağmen kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan HDL kolesterol 

miktarına etki etmezler (16). Buna rağmen kaz etinin PUFA / SFA oranı tavsiye edilen 0,45 lik 

orandan (4) daha yüksektir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin birbirine oranı da kalp damar 

sağlığımız açısından önemlidir. Beslenme uzmanları günlük aldığımız omega 3 (n-3) 

miktarımızı arttırmamızı öğütlemektedirler. Tavsiye edilen n-6 / n-3 oranını 10 /1 in altına 

düşürmektir (3). Türkiye’de kaz eti yağ asidi kompozisyonuna bakılmış göğüs etlerinde üç, but 

etlerinde iki çalışmaya rastlanmıştır (Tablo 2 ve 3). Bu çalışmaların ortalaması alındığında n-6 

/ n-3 oranının tavsiye edilen limitlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Fakat çalışmalara tek tek 

bakıldığında oranı sadece tek bir çalışmanın yükselttiği açıkça görülmektedir. Kanatlı etlerinin 

yağ asidi kompozisyonu beslenme şeklinden direk etkilenmektedir, verilen tane yemler 

maalesef hem doymuş yağ asidi oranını hem de n-6 yağ asidi oranını yükseltmektedir. Kazların 

merada daha uzun otlatılması meraya sınırsız ulaşımlarının olması olumlu yağ asidi profili 

açısından önemlidir. Bu da bu yörede geleneksel olarak yapılan yetiştiriciliğin olumlu 

yönlerinden biridir. Kaz eti yağ asidi kompozisyonunun incelendiği daha fazla çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kaz eti iyi bir protein kaynağı olmasının yanında ayrıca B grubu vitaminlerinden de 

zengin bir kaynaktır. Özellikle B6 (Pridoksin) vitamininden tavuk ve sığır etine göre daha 

zengindir. Aynı zamanda kaz eti kalsiyum, fosfor, potasyum,  selenyum, çinko ve demir gibi 

minerallerden de zengindir. Özellikle demir miktarı sığır etinin demir miktarından daha 

yüksektir. Bu da kansızlığın özellikle bayanlar arsında oldukça yaygın olduğu ülkemizde 

kansızlıkla mücadelede kullanılabilecek iyi bir kaynaktır. Yüz gram derisiz kaz eti günlük 
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demir ihtiyacının % 14’ünü karşılayabilirken fosforun % 31’ini, selenyumun % 24’ünü 

karşılayabilir (8,19). 

Bir gıda maddesinin sadece besinsel değerlerinin iyi olması onun kalitesi için yeterli bir 

ölçüt değildir, aynı zamanda o gıda maddesinin insan sağlığına zarar verebilecek 

mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri içermemesi gerekir. Gıda kaynaklı hastalıklar 

bütün dünyada halk sağlığını tehdit eden en önemli nedenlerden biridir. Özellikle kanatlı etleri 

bu tip hastalıklardan sıklıkla sorumlu tutulmaktadırlar. Kesim, üretim, parçalama, depolama, 

taşıma ve hazırlama gibi aşamalarda kanatlı karkasına mikroorganizma bulaşmasının 

engellenmesi ve bulaşmanın kontrol edilmesi oldukça zordur (7). Kaz karkasları, haşlama, 

tüylerin yolunması, iç organların çıkarılması gibi kesim aşamalarında başta bağırsak içeriği 

olmak üzere bakteriler ile kolaylıkla kontamine olabilirler. Ayrıca depolama ve kurutma 

yerlerinin şartlarının iyi olmaması nedeniyle çevreden, havadan toz, toprakla zararlı etkenler 

karkaslara bulaşabilir. Kars ve Ardahan bölgesinde satışa sunulan kaz etlerinin mikrobiyolojik 

kriterlerinin incelendiği çalışmaların sonucuna göre; bu kazların toplam bakteri sayısı 

karkasların yarısından fazlasında yasal limitlerin üzerinde bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmalarda 

Clostridium perfiringens, Listeria monocytogenes, koagulaz pozitif Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli gibi halk sağlığını ciddi anlamda tehdit edebilecek patojenlerde tespit 

edilmiştir (7,10). 

GELENEKSEL KAZ ETİ NASIL HAZIRLANIR VE PİŞİRİLİR? 

Geleneksel olarak kazlar evlerin bahçelerinde veya köylerde serbest olarak küçük 

sürüler halinde yetiştirilirler. İlk önce palazların bakımı kapalı yerlerde yapılırken 3.-4. 

haftalarda palazlar çayır veya meralarda otlatılmaya çıkarılır. Genellikle yaz ayları boyunca 

çayırda otlatılan kazlar kış mevsimine girilip ilk kar düştükten sonra kesilir. Kars ve yakın 

bölgelerde kaz kesimi genellikle imece usulü yapılır. Birkaç aile bir araya gelerek uygun bir 

alanda kesim işlemi yapılır. Keskin bir bıçakla başın kesimini takiben kaynayan sıcak suya kaz 

daldırılır iyice ıslanması sağlanır ve sıcak sudan çıkarıldıktan sonra tüyleri yolunur. Tüy yolma 

işlemini takiben kalan tüyler tüp alevinden geçirilerek yakılır. Bu aşamadan sonra kazların iç 

organları çıkarılır tüketime uygun iç organlar soğuk suya atılarak temizlenir. İç organları 

çıkarılmış karkaslar ise iyice yıkanır güzelce tuzlanır ve üst üste dizilerek üç gece bekletilir. 

Daha sonra kazlar soğuk doğrudan güneş almayan bir yerde bir hafta asılarak kurutulur. Bu bir 

haftanın sonunda kurutulan kazlar ya asıldıkları yerde ya da kar üstüne konulan kapalı 

sandıklarda muhafaza edilir. Günümüzde derin dondurucularda da muhafazaları yapılmaktadır 

(17). 
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Kazlar tüketileceği zaman donları çözdürülür ve önce ılık suyla iyice yıkanır, parçalanır. 

Bu aşamada tercihe göre kazların fazla yağları uzaklaştırılır. Parçalanan kazlar haşlanır, eğer 

kaz çok tuzlu ise ilk haşlama suyu dökülür ve haşlama suyuna tuz katılmaz. Kaz eti piştikten 

sonra haşlama suyu ile tercihe göre bulgur veya pirinç pilavı yapılır. Haşlanmış kaz etleri ya 

doğrudan ya da fırında hafifçe kızartıldıktan sonra bu pilavlar üzerinde servis edilir (17). Kars 

ve Ardahan yöresinde kaz etinden; fırında kaz, tandırda kaz, kaz çekmesi, kaz kızartması, kaz 

dolması, kaz kavurması, güveçte kaz, güveçte kaz etli bulgur pilavı, kaz tridi, ve kaz ciğeri gibi 

yemekler yapılmaktadır (5). 

KAZ ETİ SEKTÖR SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kaz eti ekonomik yönden önemli bir kazanç sağlamasına rağmen, henüz kaz yağı, 

yumurta, iç organlar, ayak, tüy gibi yan ürünleri ile ulusal ve uluslararası ticarette pazar 

kapılarını aralayacak imkânları sağlamamıştır.  Kaz yetiştiriciliği kırsal alanda ağırlıklı olarak 

küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklinde, üretim kapasitesi sınırlı olarak sürdürülmektedir. 

Maalesef kaz eti sadece bölgesel ve yöresel lezzetler listesinde kalmış ve ülke genelinde 

yeterince tanınmamıştır. Fakat son zamanlarda kaz etine talep oldukça artmış ve hatta arzın 

talebi karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bu tespit bize göstermiştir ki kaz yetiştiricilerine 

yönelik eğitim seminerlerinin yapılması ve standart ürün kalitesinin yakalanması ile iyi bir 

pazar alt yapısına ve kazın Kars ve yöresinde sıkışıp kalmak yerine büyük bir dış satım 

potansiyeline sahip olunabilir.   

Kaz yetiştiriciliği yörede özellikle kadınların üstlendiği bir görevdir. Kadınların 

atalarından gördükleri alışkanlıkları ve tecrübelerine göre kullandıkları geleneksel yöntemde 

kazlar kışa girene kadar merada otlatılmaktadır. Ayakları toprağa basabilen (gezen kaz), yüksek 

rakımda temiz havayı soluyarak yetiştirilen bu hayvanların etlerindeki kalite de yadsınamaz. 

Son yıllarda kanatlı sektöründe bilimsel verilere dayanmayan bir karalama kampanyası 

yürütülmekte ve tüketici üzerinde olumsuz bir algı (lezzetsiz, lastik kıvamında, antibiyotikli, 

hormonlu GDO’lu kanatlı eti) oluşturulmak istenmektedir. Bunlar elbette ne derece doğru 

sektörel bazda ve bilimsel veriler ışığında alanında uzman gıdacılar arasında tartışılabilir. Fakat 

bu tartışmalardan ari olarak kaz eti geleneksel üretim yöntemi ile tüketicilerin yoğun talebini 

hak eden bir ürün olmalıdır. Ürünün tanınırlığını artırmak ve pazarlama alanını genişletmek 

için planlı bir reklam-pazarlama politikası oluşturulmalıdır.  

Kaz yetiştiriciliğinin bölgede geliştirilmesi için elbette üniversite- kalkınma ajansları- 

bakanlıklar ve üreticilerin işbirliği elzemdir.  Yörede modern kaz çiftliklerinin kurulmalı ve 
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yem konusunda resmi makamlarca sağlanan teşviklerden yararlanılmalı, projeler hazırlanmalı 

ve nihayetinde teşviklerin artırılması için çaba harcanmalıdır. Yörede kaz yetiştiricileri 

kooperatiflerin kurulması da yine öneriler arasındadır.  

Pazar payı artırılmalı ve pazar alanı genişletilmeli dediğimiz kaz eti için en büyük asıl 

sorun standardizasyonun olmamasıdır. Tüketici standart bir ürünle karşılaşmadığında her türlü 

reklamı da ürünü de ret edecektir. Kaz etinin kalitesinin standart hale getirilebilmesi için üretim 

yöntemini gözden geçirmek ve mümkün olduğunca hijyenik ve sağlıklı halde tutmak gerekir. 

Bunun sağlanabilmesi için ilk olarak kesim ve muhafaza yönteminden söz edilmelidir. 

Günümüzde kazlar kesildikten sonra direkt dondurularak satıldığı gibi, kaz eti geleneksel 

yöntemle, tuzlanıp uzun süre doğal şartlarda kurutulduktan sonra da satılmaktadır. Burada tuz 

miktarı da elbette her üründe aynı olmamaktadır. Bazı kaz etlerinin gereğinden fazla tuzlanması 

tüketimde çok sorun çıkarmaktadır. Ayrıca kurutma yöntemine bağlı olarak rüzgar, hava 

sıcaklığı ve karkas hijyeni gibi birçok faktör ette lezzet bozukluklarına, yağda acılaşmaya ve 

tüketici için en çok hissedileni kötü kokuya neden olabilmektedir. Standart kalitede geleneksel 

ürün elde etmek için kullanılan yöntemin de mutlaka standart olması ve gelenekselden 

uzaklaşmaması gerekir.  

Kaz etine talebin artması elbette bölge dışına ürün göndermede sorunlara neden 

olmaktadır. Ürünün ambalajsız olarak satılması nakliyesini de zorlaştırmaktadır. Oysa tüketici 

ambalajlı, hijyenik ve veteriner hekim kontrolünden geçmiş damgalı ürünü güvenli 

bulmaktadır.  

Şehrimizde üzülerek belirtmeliyiz ki bir kanatlı kesimhanesi bulunmamaktadır. 

Kesimhaneler sadece hayvanların kesildiği yerler değildir. Kesimin veteriner hekim 

kontrolünde yapıldığı, hayvanın sadece etinin değil, iç organlarının ve insani tüketime uygun 

olmayan tüy, kan, kemik gibi birçok yan ürünün de toplu olarak değerlendirildiği, güvenilir, 

sağlıklı ve hijyenik etin elde edildiği yerlerdir.  Kesimhane, yetiştiricilerin yüksek sayıdaki 

hayvanlarını hızlı ve hijyenik olarak keserek üreticilerin işini kolaylaştıracaktır. İşi kolaylaşan 

yetiştirici çiftlik kapasitesini yükselterek hem üretimin hem de istidamın artmasını 

sağlayacaktır. 

Bölgeye kurulacak küçük ölçekli bir kanatlı kesimhanesi ile öncelikle aile çiftliklerinde 

emekle yetiştirilen kazlar kontrollü olarak kesilecektir. Bu durum yetiştiricilerin işini oldukça 

kolaylaştıracaktır. Kesimhane sonrası isteyen üretici karkası alarak yine ürünü geleneksel 

yöntemine bağlı kalarak kendi şartlarında kurutabilecektir. Kesimhaneye entegre bir kurutma 
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odası kurularak da etler yine doğal şartlarda ama kontrollü olarak kurutulabilir. Eğer üretici 

isterse yetiştirdiği kazların karkaslarını kesimhaneden dondurulmuş olarak ambalajlı halde 

teslim alabilecektir. Kanatlı etinin raf ömrü, mikrobiyel kalitesi, duyusal kalitesi kesim 

şartlarından ve muhafaza ortamından çok etkilenmektedir. Hijyenik kesim şartları kaliteyi 

artırır. Kesimhane kesim sonrası büyük miktarlarda karkasın soğutularak, dondurularak uzun 

süre muhafazasını da sağlayacaktır. 

Kazların hastalanması kaz çiftliklerinde yetiştiricilerin korkulu rüyasıdır. Hızlı yayılan 

hastalıklarda maalesef etik ve ahlak dışı uygulama olarak gıda sektöründe karşımıza çıkan ilk 

hamle ölen hayvanların kesilip satışa sunulmasıdır. Kesimhanede sadece sağlıklı hayvanların 

veteriner hekim kontrolünde kesilmesi, dürüst yetiştirici ile etik dışı davrananlar arasındaki 

haksız rekabetin de önlenmesini sağlayacaktır.  

Bölgede kaz yağı, karaciğeri ve diğer iç organları ve kaz ayağı gibi birçok yan ürün 

ekonomik olarak değerlendirilememektedir. Oysa bu ürünlerin bölge ekonomisine büyük 

katkısı olacağı aşikârdır. Kazların kesimi belirli bir dönemde yapılmaktadır. Bu dönemde 

sayılan yan ürünler bir araya getirilebilirse – kesimhane bu konuda önemli- özellikle iyi bir 

pazar ayarlandığında ülke içinde satılabilir ya da yurtdışına (Zira Çin’de bu ürünler oldukça 

revaçta) ihraç edilebilir. 

Özellikle kaz tüyünün pazar alanının çok geniş olduğunu belirtmeliyiz. Üretimde yastık, 

yorgan gibi ev tekstilinde kullanılmasının yanı sıra kışlık kıyafetlerde de oldukça çok 

kullanılmaktadır. Kesimhanede toplanacak kaz tüyleri iyi bir pazar alanı oluşturularak 

ekonomiye kazandırılabilir.  

Kesimhane özel şirketlerin, kalkınma ajanslarının destekleri ile kurulabileceği gibi 

belediye ya da valilik tarafından da kurulabilir. Valiliğe ya da belediyeye ait bir mezbahada 

kesilen ürünler bu markalar ile ambalajlanıp direk tüketiciye satılabilir, bu durumda 

ulaşılabilirlik ve güvenilirlik artacaktır.  

Kazı sadece eti için değil mükemmel bir protein kaynağı olan yumurtası için de 

önemsemeliyiz. Kısa bir dönemde yumurta elde edilse bile en azından yöresel marketlerde 

pazarlanması ve reklamının yapılması hem ekonomik anlamda hem de beslenme alanında 

kazanç sağlayacaktır. Kaz yumurtasının halk tarafından tüketilebilirliği ve tanınabilirliği 

artırılabilir. 
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Güvenilir ürün ancak hijyenik şartlarda ve doğru yöntemlerle elde edilebilir. Kaz etine 

mevcut dönemde artan ilgiyi devamlı kılmak ancak standart kalitede, hijyenik ve sağlıklı üretim 

ile yapılabilir.  
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GİRİŞ 

Dünyada evcil kazların geliştirildiği iki soy vardır. Greylag kazı (Anser Anser) Avrupa 

yerli kazlarının, Yabani Çin kazı (Anser cygnoid) Çin yerli kazlarının kökenini oluşturmaktadır 

(Delacour, 1954). Her ne kadar çeşitli araştırmalar kazın evcilleşirildiği yer olarak güneydoğu 

Avrupa'yı işaret etse de her ikisi için de kesin bir kanıt yoktur. (Crawford, 1984; Zeuner, 1963). 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünya çapında 94 yerli kaz ırkı tanımlamıştır. 

Bununla birlikte, bilinenden daha fazla kaz ırkı olduğu düşünülmektedir. Bu ırkların çoğunun 

greylag kaz soyuna (42 adet), yaklaşık dörtte birinin (23) yabani çin kazı soyuna 

dayanmaktadır. 10 tanesinin her iki ırkın bir karışımı ve ataları bilinmeyen 19 ırk olduğu 

bildirilmektedir (Buckland ve Guy, 2002). Geleneksel üretim sistemlerinde et, yumurta, yağlı 

karaciğer ve tüy gibi ürünleri için yetiştirilen kazlar genellikle yerel iç pazarlarda 

değerlendirilir. Kazlar, çeşitli çevresel koşullara kolayca uyum sağladıkları, iklim 

değişikliklerine karşı yüksek direnç gösterdikleri, mera veya ekilmemiş arazi gibi yeşil yemleri 

kolayca kullanabildikleri ve yemden yararlanma oranlarının yüksek olduğu için 

yetiştiriciliğinde avantaj sağlamaktadır (Rosinski, 2002). Geleneksel sistemlerde kazlar 

yaklaşık 12 aylık olduklarında satılırlar ve aileler tarafından bayram, festival ve özel günlerde 

de tüketilirler. Çiftçiler çoğunlukla erkek kazları ve damızlık dışı dişi kazları satar veya ev 

tüketiminde kullanır. Demir ve Elmalı'ya (2012) göre, Kars'ta çiftçilerin % 48.4 kaz etini 

çoğunlukla Ekim ve Kasım aylarında aile üyeleriyle birlikte tüketirken, % 51.6'sı kaz etini 

satmaktadır. Son zamanlarda, kazların gıda üretim tesislerinde hazırlanması ve Gıda Hijyeni 

Yönetmeliklerine ve/veya AB Direktiflerine uyması gerektiği vurgulanmaktadır (Whiriskey ve 

Mc Carthy, 2006). 

GELENEKSEL KAZ ÜRETİMİNİN ÖNEMİ 

Kazların evcilleştirilmesi insan gıdası olması açısından bir değere sahiptir. Çünkü et, 

yumurta ve yağlı karaciğerin yanında yatak ve giysiler için yumuşak ucuz tüy sağlar. Kazlar, 

bahsi geçen faydaları nedeniyle çiftçilere için ek gelir ve çok ihtiyaç duyulan hayvansal proteini 

ihtiyacı için çok uygun hayvanlardır (Demir ve Elmalı, 2012).  
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Buna ek olarak, kazlar, tavukların yaptığı gibi ot toplayıcı oldukları için tarlalara zarar 

vermezler. Kazların hızlı büyümesi ve etinin kalitesi kaz üretimi yapmak isteyenlere cesaret 

verici unsurlardır. Kaz üretimi kümes hayvanları üretimi yapan çiftçiler ve tüketiciler için iyi 

bir seçenek olabilir. Geleneksel tarım sistemlerinde yabani ot kontrolü için kazlar kullanılarak 

biyolojik mücadele yapılabilir. Ancak bu işlev yabancı ot tipine ve miktarına bağlıdır. Dönüme 

2-3 kazın yabani ot mücadelesinde yeterli olduğu tahmin edilmektedir (Jacob ve Pescatore 

2013). 

KAZ ÜRÜNLERİ  

Et, yumurta, yağlı karaciğer, kaz yağı ve kaz tüyü kazlardan elde edilen başlıca 

ürünlerdir. Kaz eti, diğer kanatlı etlerine kıyasla en az nem ve en yüksek kuru madde içeriğine 

sahiptir. Sığır eti veya koyun eti içerisindeki protein kaz etindekine kıyasla daha azdır.  Kaz eti 

enerji içeriği sığır veya koyun etinden% 29-66, diğer kanatlılardan % 30-63 ve tavuk etinden 

2.1 kat daha yüksektir. Yılda bir dişi kaz, yaklaşık 40-45 civciv, yani 160-180 kg et, 70-80 kg 

yağ ve 20-25 kg karaciğer üretebilir. Kaz etindeki yüksek yağ içeriği, kaz etine lezzet, hoş koku 

ve mermerimsi görüntü verir ancak et kalitesini düşürmez. Bu durum kaz yağının 26-34 ° C 

gibi çok düşük bir erime noktasına sahip olması sayesindedir. Bir kaz tarafından ortalama 25-

50 g alt ve 95-130 g üst tüy üretilebilir (Romanov, 1999). Üretilen yumurtalar yetiştiriciler 

tarafından neredeyse hiç satılmaz veya tüketilmez, çoğunlukla kuluçka amacıyla kullanılır 

(Juodka ve ark., 2012). 

YEREL ÜRÜNLERİN DAĞITIMI VE PAZARLANMASI 

Kaz üretimi yapan çiftçiler bunu kendi ihtiyaçları ve yakın çevrelerindeki pazarlarda 

canlı kaz satışından gelir elde etmek amacıyla küçük ölçekli olarak yaparlar. Köylerde kaz ve 

kaz ürünleri büyük ölçüde çiftçinin evlerinde satılmaktadır. Ancak büyük şehirler, kaz ve 

ürünlerinin satışı için en iyi pazarlara sahiptir. Kırsal kesimdeki çiftçiler sürüleri nispeten büyük 

olurken, bazen şehirlerde ve kasabalarda da küçük kaz sürüleri yetiştirilir (Albarella, 2005).  

Çeşitli araştırma bulguları, kazların ya canlı olarak ya da kesilerek satıldığını göstermektedir 

(Demir ve Elmalı, 2012; Hamadani ve ark., 2017). 

Çiftçiler tarafından doğrudan tüketicilere veya perakendecilere yapılan satışlar, elde 

edilen gelirin büyük bir kısmını alan aracıları aradan çıkardığı için kar marjını en üst düzeye 

çıkarmaya yardımcı olur. Yerelde doğal kuluçka ile yumurtadan civciv çıkartmak, yetiştirmek 

ve 2-8 haftalıkken yavrularını satmak kaz üretimin de en çok kâr getiren uygulamadır. 
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Yerel pazarlarda, kazlar çok katlı kafeslerde veya yerde satılırlar (Hamadani ve ark., 

2017). Ayrıca düşük üretim performansları ve topografik/jeolojik dağılımın kısıtlı olması 

nedeniyle kaz ırkların çoğu tam olarak ekonomik bir değere sahip değildir (Buckland ve Guy, 

2002).  

YEREL ÜRÜN PAZAR AĞININ OLUŞTURULMASI 

Yerel ürün ağını; yerel pazar kanalı ile doğrudan tüketiciye veya aracılı olarak 

restorana/perakendeciye satış olarak tanımlayabiliriz (Low and Vogel, 2011). Ürün formatı, 

pazar kanalı, yasal gereklilikler ve tedarik zinciri açısından yerel pazar zincirinin üç türü vardır 

bunlar; çok yerel, yerel bağımsız ve bölgesel toplu şeklindedir. Çok yerel pazar zincirinde 

üretici, bir veya daha fazla alıcıya (alıcı burada aile) doğrudan bir adet tam, yarım veya çeyrek 

karkas veya canlı hayvan satmaktadır. Bu çok yerel zincirde yaygındır. Çiftçi hayvanı 

kesimhaneye gönderebilir veya kesimi yapmak için çiftliğe mobil bir kesim aracı gelir. Kesim 

sonrası karkaslar dondurulabilir ve genellikle dondurulmuş etler çoğunlukla aileler tarafından 

sipariş edilir ve ödeme etlerini alırken doğrudan üreticiye yapılır. Bu zincirdeki çiftçilerin 

çoğunlukla kendileri üreticidir.  

“Yerel-bağımsız” pazarlama zincirini uygulayan çiftçiler hayvanlarının satışa hazır hale 

getirilmesi (Kesim-Paketleme vb) için ödeme yapar. Çeşitli doğrudan ve yerel pazarlama 

kanalları aracılığıyla dağıtım ve pazarlamayı kendileri üstlenirler. 

“Bölgesel toplu” zincirde ise, birden fazla çiftçinin ürettiği ürünün pazarlanmasında 

merkezi bir kuruluştan yararlanılmaktadır. Bu kuruluş; kesim, paketleme, depolama,  dağıtım 

ve pazarlamayı uygulayan merkezi bir kuruluştur (Gwin ve  ark., 2013). 

AB’DE KESİM PROSEDÜRÜ 

Hayvanın acı, yaralanma, heyecan ya da ıstıraptan kaçınmasını sağlamak için kümesten 

kesimhaneye nakliye sırasında gerekli özenin gösterilmesi 854/2004 sayılı Tüzük (EC) 

uyarınca yasal bir zorunluluktur. Ayrıca çiftlikte kesim yapılıyorsa hayvanı bayıltılarak 

kesilmesi gerekir.  

• Hayvan kesim öncesi uygun bir şekilde zapturapt altına alınmalıdır. Zapt etme 

yöntemleri arasında elle zapt etme, kesim konileri ya da prangalar bulunmaktadır. 

• Elektrik ile bayıltma yönetmeliklerde belirtildiği şekilde yapılmalıdır.  
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• Hayvan bilincini kazanmadan önce, kesim yapılmalı ve kanı hemen akıtılmalıdır. Bu, 

bayıltma işlemden sonra en fazla 15 saniye içinde yapılmalıdır. Karotis arterlere ve boynun her 

iki tarafındaki juguler damarlara derin bir kesik atma en yaygın yöntemdir. 

Kuru yolum zahmetli ve zaman alıcı olmasına rağmen, balmumu koparma ile 

birleştirildiğinde, uygun bir yolum tekniğidir. Islak yolum hızlı ve etkili olmasına rağmen, 

ürünün raf ömrünü kısaltır. 

KAZ ÜRETİMİNDE YEREL ÜRÜNLERİN AB MODELİNE UYGUNLUĞU 

(EC) 853/2004 sayılı Tüzüğe göre, bir gıda işletmesi kontrolü altındaki tüm bina ve 

işlemler hakkında yerel bir otoriteye (resmi bir devlet kurumu) karşı sorumludur. Çiftlikte 

kümes hayvanı kesimi ile elde edilen et az miktarda olsa da, çiftçi gıda üreticisi olarak kabul 

edilir. Bu tarz işletmeler bile AB mevzuatının öngörülen gıda güvenliği önlemleri ve 

gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Yılda 10.000'den veya haftada 1000'den az kanatlı 

kesimi yapan işletmeler, küçük ölçekli olarak kabul edilir. Burada üretilen ürünler çiftlikten 

100 km'lik yarıçap içinde olan yerel pazarlar da son tüketiciye satılabilir. Gıda sektöründe son 

tüketici; satın aldığı ürünü başkasına satmayıp kendisi ve ailesi için tüketen kişidir. 

(EC) 853/2004 sayılı Tüzük'te belirtildiği gibi, yukarıda belirtilen kısıtlamalar dışındaki 

ticari sözleşmeler yerel otorite tarafından onaylanmalıdır (izne tabiidir). Çiftlikte yılda 

10.000'den az kümes hayvanı kesen ve ürünü yerel pazarlarda son tüketiciye satan işletmeler 

yerel otorite tarafından görevlendirilen memurlar (veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 

mühendisi vb.) denetlemeye tabi tutulur. 

Yerel yetkililer, halk sağlığını korumak için bunları aşağıdaki hususları kayıt altına alır. 

• Gıda işletmesinin sahibi 

• Gıda işletmesinin yeri 

• Gıda işletmesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler. 

 

Gıda işletmesinde faaliyetler yürütülürken, özellikle planlanan zamanlar dışında yapılan 

kesim veya diğer işlemler yerel otoriteye bildirilmelidir. Yerel işletmelerde yapılan faaliyetlerin 

düzgün şekilde yürütülmesi konusunda görevli memurlar ruhsatlı başka bir işletmede yapılan 

uygulamalar hakkında yerel işletme sahibine tavsiyeler vermekle yükümlüdür. 
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YEREL ÜRÜNLERİN SERTİFİKALANDIRILMASI 

AB’de bazı yerel gıda ürünlerinin özellikle CAP (The common agricultural policy: 

Ortak tarım politikası) programına kaydedilmesi, ticaretin düzenlenmesi, kırsal yaşam 

standartlarının yükseltilmesi, gıda araştırma ve taşımacılığı konularında faydalı olmuştur. 

Kaliteli tarım ürünlerine dair Avrupa politikaları çerçevesinde üreticiler, belirli tarım ürünleri 

ve gıda maddelerinin isimlerini üç ayrı program kapsamında kaydettirebilir ve koruma altına 

alabilir. Bu programa dahil olan geleneksel gıda üreticileri, ürünleri üzerine AB destekli bazı 

kalite logolarını basabilmektedirler (Anonim 2019). Bunlar; 

1. Korunmuş Köken İşareti (Protected Designation of Origin – PDO) 

Bu program, bir coğrafi bölgede üretilen, işlenen veya hazırlanan ve o coğrafi bölgeye 

özgü özelliklere veya niteliklere sahip gıdayı kapsar. Örneğin Roquefort peyniri koyunun 

Lacaune veya siyah cinsinden elde edilen sütlerle yapılmalı ve Fransa’da Aveyron’da bulunan 

Roquefort yakınlarındaki doğal mağaralarda bu mağarada yetişen Penicillium roqueforti 

sporları kullanılarak olgunlaştırılmalıdır. 

2. Korunmuş Coğrafi İşaret (Protected Geographic Indication – PGI) 

Bu program PDO’ya benzer ama coğrafi unsuru o derecede güçlü değildir, başka bir 

deyişle üretim, işleme veya hazırlama safhalarının en az bir tanesi o coğrafi bölgede yer 

almalıdır. Ayrıca söz konusu gıda o coğrafi bölgeye atfedilebilecek belli bir özellik, itibar veya 

nitelik sergilemelidir: örneğin Cremona salamı veya Edam peyniri. 

3. Geleneksel Özellik Garantisi (Traditional Specialities Guaranteed – TSG) 

Bu program, geleneksel bir özelliğe sahip olan, örneğin AB pazarında en az 25 yıldır 

kullanıldığı kanıtlanabilecek ve onu benzer kategorilere ait, geleneksel yöntemlerle yapılan 

başka gıda maddelerinden ayırt edecek belli özelliklere sahip olan gıdalara uygulanır: örneğin 

Mozzarella peyniri veya Serrano Jambonu (Anonim 2019). 

Bir tarım ürünü veya gıda maddesinin yukarıdaki programlardan biri kapsamında 

kaydedilmesi için karşılanması gerekli şartlar mevzuatta belirtilmiştir.  Kayıt başvurusu, 

Avrupa Birliği’ne üye ülkenin ilgili ulusal kurumuna yapılmalıdır. Eğer başvurunun kabul 

edilebilir olduğu düşünülürse, onay için Avrupa Komisyonuna gönderilir. Bununla birlikte 

başvurular, incelemenin tüm aşamalarında yayınlanır ve üçüncü tarafların itirazlarına açıktır. 

PDO veya PGI programları kapsamında kayıtlı olmak, başvuruda bulunan üreticiye/üreticilere 
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ve bu programların şartlarına uyan diğer üreticilere kayıtlı ve korumalı ürün ismini kullanma 

konusunda ayrıcalıklı haklar verir.  PDO ve PGI programlarıyla ilgili olarak, söz konusu coğrafi 

bölgenin dışında bulunan üreticiler bu kapsamların kesin olarak dışında tutulur.  Onaylı 

logoların kullanımı üreticilerin ürünlerinin kalitesi ve orijinalliği konusunda tüketicileri 

bilgilendirmesine ve tüketicilerin bu bilgi temelinde tercihlerini yapmalarına izin verir.  Çeşitli 

araştırmalar bu programların sürdürülebilir kırsal kalkınmaya çok değerli bir katkıda 

bulunduğunu göstermiştir; örneğin yerli hayvan ve bitki türleri muhafaza edilir, kırsal çeşitlilik 

ve toplumsal birlik desteklenir ve yeni iş fırsatları yaratılır (Anonim 2019). 

SONUÇ 

Türkiye’de yerel ürün olarak belirli bölgelerde önemli bir yere sahip olan kaz 

ürünlerinin tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle kaz ürünleri konusunda her bölgeye 

ait olan özellikler dikkate alınarak yerel ürünlerin sertifikalandırılması gerekmektedir. Böylece 

her bölgenin kaz ürünleri korunmuş köken, korunmuş coğrafi işaret ve geleneksel özellikleri 

belirlenerek kayıt altına alınarak, tüketicilere standart ürünler sunulmuş olunur. Ayrıca kırsak 

bölgelerin kalkınmasına, bölgesel çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir kaliteli ürünlerin 

üretimine imkân sağlanmış olunur. 
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TÜRKİYE’DE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKONOMİK ÖNEMİ 
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Giriş 

Türkiye’de kanatlı sektöründe tavukçuluk ve hindi yetiştiriciliğinde özellikle 

tavukçulukta 1970’li yıllarda başlayan profesyonelleşme çalışmaları 1980 yıllara gelindiğinde 

büyük ivme kazanmış ve günümüzde hatırı sayılır entegre üretim miktarlarına ulaşılmıştır.  

Tavuk ve hindi yetiştiriciliğinde yakalanan başarılara karşın, dünyada birçok ülkede 

yoğun şekilde üretimde bulunan, ekonomik değer açısından birden çok verim özelliği taşıyan, 

özellikle tüy ve yağlı karaciğer gibi hayvansal kaynaklı ürünler bakımından uluslararası 

ticarette önemli ihracat imkanlarına sahip olan kazların üretimi ve yetiştiriciliği konusunda 

halen ülkemizde istenilen ölçüde ilerleme sağlanmamıştır.  

Kazlar diğer kanatlılardan farklı verim özelliklerine sahip olup, selüloz içeriği yüksek 

yemleri ve otları sindirebilen, sert hava koşullarına ve hastalık etkenlerine dayanıklı barınak 

gereksinimi az olan, besi kabiliyeti yüksek bir kanatlı türüdür. 

Bilindiği üzere hayvansal kaynaklı protein tüketiminin arttırılması ucuz üretim ile 

mümkündür. Kaz eti özellikle ülkemiz gibi domuz eti tüketmeyen ülkeler için ucuza mal 

edilebilen alternatif bir hayvansal protein kaynağıdır. Kanatlı etleri içerisinde kaz eti görüntüsü 

ve aromasıyla diğer kanatlı etlerine göre farklılıklar barındırmaktadır. 

Kaz eti yüksek besleyici değeri yanında düşük yağ ve kolesterol içeriği bakımından 

sağlıklı bir et türü olarak kabul edilmektedir (1, 3, 6).  

 

Dünya ve Türkiye’de Kaz Varlığı 

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin önemini anlayabilmek için öncelikle dünya ve 

ülkemizdeki varlığının bilinmesi gerekmektedir.  
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Tablo 1. Dünya’da Kaz Varlığı (FAO, 2020) 

Bölgeler  Kaz Varlığı (Baş)  Oran (%) 

Asya  318.408.000 87,12 

Afrika  26.225.000 7,18 

Avrupa  19.995.000 5,47 

Amerika (Güney ve Kuzey)  771.000 0,21 

Avustralya  86.000 0,02 

Dünya Toplam  365.485.000 100 

 

Tablo 2. Kaz Varlığı Yüksek Olan İlk 10 Ülke (FAO-2020) 

Ülkeler  Kaz varlığı (Baş)  Oran (%)  

Çin  311.415.000  85,21 

Mozambik  15.857.000  4,34 

Mısır  7.123.000  1,95 

Polonya  5.132.000  1,40 

Romanya  4.710.000  1,29 

Ukrayna  4.117.000  1,13 

Rusya  3.695.000  1,01 

Madagaskar  3.020.000  0,83 

Myanmar  2.265.000  0,62 

Macaristan  1.189.000  0,33 

Türkiye  1.157.000  0,32 

Toplam   365.485.000  100 

 

Tablo 3. Türkiye’de Bölgelere (İBBS’ye göre) Göre Kaz Varlığı (TÜİK-2020) 

Bölge  Kaz varlığı (Baş)  Oran (Yüzde)  

Kuzeydoğu Anadolu 

(TRA)  471.099  40,72 

Ortadoğu Anadolu  124.358  10,75 

Batı Karadeniz  116.671  10,08 

Ege  104.784  9,06 

Orta Anadolu  82.343  7,12 

Güneydoğu Anadolu  73.518  6,35 

Doğu Marmara  48.652  4,20 

Akdeniz  45.800  3,96 

Batı Marmara  41.621  3,60 

Batı Anadolu  37.879  3,27 

Doğu Karadeniz  6.869  0,59 

İstanbul  3.455  0,30 

Türkiye   1.157.049  100,00 
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Tablo 4. Türkiye, TRA2 ve Kars’ta Yıllara Göre Kaz Varlığı (Baş) (2004=100) (TÜİK-2020) 

Yıl 
Türkiye-TR TRA2 Kars 

TRA2/TR Kars/TR 
Baş Değişim Baş Değişim Baş Değişim 

2004  1.250.634  100  328.750  100  139.644  100  26,29 11,17 

2005  1.066.581  85  313.394  95  140.194  100  29,38 13,14  

2006  830.081  66  230.832  70  136.560  98  27,81 16,45  

2007  1.022.711  82  512.380  156  128.400  92  50,10 12,55 

2008  1.062.887  85  523.655  159  128.400  92  49,27 12,08 

2009  944.731  76  478.225  145  96.950  69  50,62  10,26  

2010  715.555  57  241.079  73  96.480  69  33,69 13,48  

2011  679.516  54  205.605  63  98.480  71  30,26 14,49  

2012  676.179  54  216.558  66  111.150  80  32,03 16,44  

2013  755.286  60  275.516  84  116.480  83  36,48 15,42  

2014  911.990  73  416.003  127  280.500  201  45,61  30,76  

2015  850.694  68  351.080  107  270.000  193  41,27 31,74  

2016  933.353  75  411.487  125  279.200  200  44,09 29,91  

2017  978.384  78  355.505  108  264.161  189  36,34 27,00  

2018  1.080.190  86  367.753  112  274.157  196  34,05 25,38  

2019  1.157.049  93  436.133  133  315.375  226  37,69 27,26  

 

Türkiye’deki kaz varlığı incelendiğinde yıllara göre değişmekle birlikte azalma ve 

artışlar görülmektedir. Özellikle 2004 yılına kıyasla 2011 yılında yarı yarıya bir azalmanın 

olduğu söylenebilir. Türkiye’de ilk defa 2005 yılında görülen kuş gribi (Avian influenza) 

nedeniyle kanatlı sektöründe özellikle halk elindeki hayvanların itlafı sonucunda kaz varlığında 

da önemli azalış meydana gelmiştir. Diğer taraftan 2012 yılından itibaren gerek ülke bazında 

gerekse bölge ve Kars ili genelinde kaz varlığında istikrarlı bir artış olduğu görülmektedir. Bu 

durum üretimi teşvik eden talep artışları ile açıklanabilir.  

Ülkemizde kaz yetiştiriciliği daha çok küçük ölçekteki aile işletmelerinin açıkta otlatma 

şeklinde sürdürdüğü geleneksel üretim yapısı nedeniyle ailenin kendi et ihtiyacının bir kısmını 

karşılamaya yönelik olup, kaz eti satarak bundan düzenli bir kazanç sağlayan üreticiye 

rastlamak pek mümkün olmadığı gibi ülke genelinde de yeterince tanınmamasına neden 

olmaktadır. 
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Tablo 5. Türkiye’de İllere Göre Kaz Varlığı (TÜİK-2020) 

Sıra İl 
Kaz Varlığı 

(Baş) 

Oran 

(%) 
Sıra İl 

Kaz Varlığı 

(Baş) 

Oran 

(%) 

1  Kars-36  315.375  27,26  11  Konya-42  18.401  1,59  

2  Ardahan-75  100.429  8,68  12  Erzurum-25  17.755  1,53  

3  Muş-49  94.036  8,13  13  Adana-1  17.629  1,52  

4  Kütahya-43  42.321  3,66  14  Ankara-6  17.475  1,51  

5  Samsun-55  34.869  3,01  15  Çankırı-18  16.639  1,44  

6  Afyonkarahisar-3  34.835  3,01  16  Erzincan-24  16.315  1,41  

7  Yozgat-66  28.375  2,45  17  Ağrı-4  15.719  1,36  

8  Çorum-19  28.264  2,44  18  Amasya-5  15.167  1,31  

9  Şanlıurfa-63  22.967  1,98  19  Şırnak-73  14.528  1,26  

10  Diyarbakır-21  21.732  1,88  20  Eskişehir-26  14.438  1,25  

 

Yetiştiriciler Açısından Kazcılık 

 

Tablo 6. Diğer Kanatlı Türlerine Göre Kaz Yetiştiriciliğinin Yetiştiriciler Açısından 

Avantajları ve Dezavantajları (3) 

Yetiştiricilik Açısından Önem sıralaması  

Dezavantajları 

Yumurta veriminin düşük olması  1  

Yem fiyatlarının yüksek olması  2  

Doyumsuz olmaları  3  

Yan ürünlerinin satılamaması  4  

Avantajları    

Piyasada alıcı bulması  1  

Ek gelir sağlaması  2  

Et tüketim ihtiyacını karşılaması  3  

Hastalık ve çevre koşullarına dayanıklı  4  

Yabancı ot kontrolünde kullanılabilmesi  5  

 

Kaz Yetiştiriciliğinin Ekonomik Önemi 

Kaz yetiştiriciliği temel olarak 4 ana ürün elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Bunlar; 

1- Kaz Eti 

 Türkiye kaz eti dış ticareti 2016 yılı haricinde sadece ithalat yönlüdür. 2016 yılında 

düşük miktarda gerçekleşen ihracat Macaristan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 

yapılmıştır. İthalat yalnızca kaz eti ve ürünlerinde önemli bir üretici olan Macaristan’dan 

yapılmaktadır.  

 Çin dünya kaz üretiminin %95,4’üne sahiptir. Dünyada 204 farklı türü olduğu bilinen 

kaz; ekonomik açıdan sadece Asya ve Orta Avrupa'da önemli bir kümes hayvanı olarak 

yetiştirilmektedir.  
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Dünya kaz eti üretimi 1961’de yalnızca 150 bin ton iken, 2000’de 1,9 milyon tona ve 

2017’de de yaklaşık 2,5 milyon tona yükselmiştir. Dünya kaz eti üretiminin %94’ü Çin’de 

tüketilmektedir (5). 

Entansif şartlarda yürütülen kaz besiciliğinde yüksek kaliteli yemlerle beslenen 

hayvanlarda ortalama besi süresi 14 hafta kadar sürmektedir.  Ticari işletmeler tarafından bu 

şekilde büyütülen kaz palazları 8. hafta sonunda 4 kg, 14 hafta içerisinde ise 6 kg ağırlığa kadar 

ulaşabilmektedir. Kazlarda yemden yararlanma oranı (FCR) tavuklara göre düşük olmakla 

birlikte vücut ağırlığı tavuklara göre çok fazla artış göstermektedir. Kazlarda 10 haftalık yaşa 

kadar haftalık canlı ağırlık artışı 450 g civarında olabilmektedir (2). 

 İsrail’de yapılan bir araştırmada optimum besi süresinin 56. gün olduğu, tüy geliri göz 

ardı edildiğinde ise optimum besi süresinin 42. güne kadar geri çekilebileceği belirlenmiştir. 

Optimum besi süresinin 70 günden 56 güne çekmenin maliyetlerde %12’lik bir azalışa neden 

olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan aynı araştırmada mera otlatmasının maliyetleri azaltan diğer 

bir faktör olduğu ifade edilmiştir (1).  

2- Kaz Yumurtası 

 Kazlarda yumurta verimi genotiplere ve iklime göre değişmekle birlikte Ocak-Şubat 

aylarında başlayıp Haziran-Temmuz aylarına kadar devam etmekte olup, bu periyot yaklaşık 

130 gündür. Diğer taraftan kazlar genotiplere göre değişmekle birlikte bir sezonda 15-60 adet 

yumurta vermektedir. Kazlar yumurta üretiminde 10 yaşa kadar verimli kabul edilmektedir. 

Ortalama bir kaz yumurtası 200 g ağırlıktadır. Entansif yetiştiricilikte damızlık dişi kazların 3 

yaştan sonra damızlıktan çıkarılmasının işletme karlılığına pozitif etki sağladığı bildirilmiştir 

(1).  

3- Kaz Tüyü 

 Kaz tüyü birçok tekstil ürününde kullanılmaktadır. Kazın karın ve göğüs altı tüyleri 

ile yumuşak vücut tüyleri çok değerlidir. Kaba tüylerin değeri yumuşak tüylere göre biraz daha 

düşük olup, yetişkin bir kazdan yaklaşık 100 g kuru tüy elde edilmektedir. Bu tüyün yaklaşık 

%15-25’lik kısmı değerli tüy olarak ifade edilen yumuşak tüylerden oluşmaktadır (1, 7).  

 Dünya kaz tüyü ticaretinin yaklaşık %40’lık kısmını Çin tek başına yapmaktadır. 

Sadece Kars ilinde yıllık potansiyelin 25 ton civarında olabileceği değerlendirilmektedir (8).  

4- Kaz Yağlı Karaciğeri  

 Kazlarda yağlı karaciğer üretimi, 9-25 haftalık yaşta bulunan kazların 14-21 gün 

süreyle ve değişik metotlar vasıtasıyla zorla beslemeye (force feeding-cramming) tabi tutulması 

sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Günde 4-6 defa mısırca zengin rasyonla 18-21 gün 
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beslenen hayvanlara toplamda yaklaşık 17-20 kg mısır yedirilmektedir. Bu süreç sonucunda 

başlangıç ağırlığı 80 g olan kazın karaciğeri 600-1.250 grama kadar çıkabilmektedir. 

 Dünya yağlı kaz karaciğeri talebinin eğer yeterli üretim olursa, yaklaşık yıllık 20.000 

tona çıkabileceği tahmin edilmektedir. Uluslararası yağlı kaz karaciğeri piyasasında, üretimde 

Macaristan %60’lık, Fransa %23’lük ve İsrail %9’luk üretim payına sahipken, tüketimde ise 

Fransa %70’lik, Japonya %12’lik ve Macaristan %5’lik paya sahiptir (1, 3, 6). 

Sonuç 

 Sonuç olarak Türkiye’de kaz yetiştiriciliği halen ağırlıklı olarak halk elinde genellikle 

küçük ölçekli aile işletmelerinde yapılmasına rağmen, ülke ekonomisine önemli katkı sağlama 

potansiyeline sahip olan önemli bir hayvansal üretim koludur.  
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KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI 

Salih Otlu 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloi Anabilim Dalı, Kars 

 

Kars ve çevre illerde kaz yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Kars, Ardahan, Iğdır 

ve Ağrı’yı kapsayan bölge ülkemizin kaz yetiştiriciliğinin yaklaşık yarısının yapıldığı bölgedir. 

Bu bölgedeki kaz yetiştiriciliği küçük aile işletmeleri tarzında olmaktadır ve meraya dayalı 

besleme yapılmaktadır. Hayvanların merada oluşu nedeniyle pek çok biyogüvenlik açığından 

dolayı ciddi verim kayıpları oluşmaktadır. Bu kayıpların önüne geçebilmek için biyogüvenlik 

önlemleri alınması gerekmektedir.  

Biyogüvenlik önlemlerinin amacı infeksiyöz hastalıklar ile çiftliğimiz arasında engel 

oluşturmak, çiftliğimizde çıkan hastalığın yayılımını engellemek veya yavaşlatmak, hayvan 

refahını ve ürün kalitesini artırarak zoonoz hastalıkların azaltılması olarak özetlenebilir. Bu 

amaçlara ulaşabilmek için öncelikle hastalıkların nasıl yayıldığını anlaşılması gerekmektedir.  

Bunlar;  

 yabanı kuş hareketleri,  

 çiftlikler arasında kanatlı hayvan (yumurta, palaz veya yetişkin kaz) hareketleri, 

 kontamine ekipman hareketleri,  

 kontamine su kaynağı,  

 enfeksiyoz ajanlarla kontamine yem verilmesi,  

 farklı yaşlarda ki hayvanların bir arada barındırılması veya birbiri ile temasına izin 

verilmesi, 

 ziyaretçiler tarafından taşınma,  

 kümeslerin yetersiz hijyen uygulamaları, 

 kemirgenler, böcek veya parazitler tarafından taşınma,  

olarak özetlenebilir.  

Pek çok hastalıkta olduğu gibi yabani hayvan hareketleri hastalıkların yayılımında ki 

önemli etkenlerdendir. Pek çok hayvan yetiştiriciliğinde bu sorun hayvanları kapalı ortamda 

yetiştirerek yabani kuşlarla teması kesilerek sağlanabilse de, bölgemizde yapılan kaz 

yetiştiriciliği meraya dayandığı ve yabani kuş göç yolu üzerinde olduğu için ilave önlemler 

almak gerekmektedir. Bunun için merada otlayan kazların yabani kanatlılardan direkt temasının 
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önlenmesi için otlama alanları çit ile sınırlanmalı ve sürekli gözetim altında olmalı, yabani 

kuşları uzaklaştırmak için çeşitli önlemler ( korkuluk, avcı kuşlar gibi ) alınmalıdır. Yabani 

kuşlar ile indirekt teması (dışkı, tüy ve çeşitli vücut sıvıları) engellemek için yemlikler ve 

suluklar yabani kuşların yaklaşmasına izin verilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda başka 

çiftliklerden alınan yumurta, palaz ve yetişkin kazlar güvenilir damızlık üreten işletmelerden 

alınmalı alındıktan sonra en az 15 gün ayrı bir bölmede karantina altında tutularak mevcut sürü 

ile teması engellenmelidir. İşletmeye yeni getirilen hayvanlar Salmonella, Pasteurella, E. coli 

pek çok etkenin taşıyıcısı olabileceği göz önünde tutularak kapalı işletme denilen hiçbir hayvan 

giriş çıkışına izin verilmeyen kapalı işletme tarzında üretim yapmak pek çok hastalığın 

işletmede görülme ihtimalini azaltacaktır. Hayvan giriş çıkışlarının yanında başka çiftliklerle 

ortak kullanılan ekipmanlar da pek çok hastalığın taşınmasına neden olacağı unutulmamalıdır.  

Kazlar, yarı-sucul bir kanatlı hayvandır.  Bu özelliklerinde dolayı bölgemizde ki kaz 

yetiştiriciliğinde kazlar dere ve akarsulara girmektedir. Fakat akarsular evcil veya yabani 

hayvanlar tarafından dışkı, tüy ve çeşitli vücut sıvılarıyla kontamine edilmiş olabilir, bu da 

hastalıkların yayılımını artırmaktadır. Kontamine su kaynaklarını engellemek için yapay 

havuzlar yapılarak bu havuzların gerekli dezenfeksiyonu ve temizlikleri yapılarak su kaynaklı 

hastalıkların yayılımı engellenebilir. Aynı zamanda kümeslerde bulunan içme su kaynakları 

kapalı bir depo içinde hayvanlara ulaşmalı ve 1-2 ppm düzeyinde klor katılarak hayvanlara 

verilmeli, aynı işlem havuzların dezenfeksiyonu içinde kullanılabilir.  

Hastalıkların bulaşmasında fecal oral bulaşma çok önemli bir yer tutar. Fekal-oral 

bulaşma sürü içi olabileceği gibi yem kaynaklı dış kaynaklıda olabilir. Yemin alındığı fabrika 

güvenilir olmalıdır. Ayrıca yem fabrikadan alındıktan sonra çiftlikte yabani kuşlar ve 

kemirgenlerin girişi engellenmelidir.  

Pek çok kaz hastalığı farklı yaş grubunda ki hayvanları etkiler. Paratifo, Derzsy hastalığı 

gibi hastalıklar sadece genç hayvanlarda görülmesi yetişkinlerin de taşıyıcı olması nedeniyle 

yetişricilik sırasında yaş gruplarına göre bakım yapılması önemlidir. Hayvan bakıcıları sadece 

bir yaş grubuna bakmalı veya gruplar arası gezinirken çizme tulum değişimi yapılarak 

hastalıkların geçişi engellenmelidir.  

Kanatlı işletmelerine ziyaretçi çiftliğe girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapılarak 

çiftliğe girmeli ve çiftlik içinde tulum ve çizme giydirilerek gezdirilmeli ve hayvanlara yakın 

teması engellenmelidir. Kontrolsüz giriş çıkışların engellenmesi için çiftlik girişine izinsiz 

girişin yasak olduğunu bildiren tabela asılmalı, ziyaretçinin içeriye girmeden iletişim 
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sağlayacağı telefon numarası yazılmalıdır. Böylelikle insan kaynaklı ve mekanik taşıma ile 

bulaşabilecek hastalıkların yayılımı azaltılabilir.  

Yetersiz barınak hijyeni nedeniyle E. coli, Salmonella, S. aureus gibi pek çok patojen 

mikroorganizma çiftlik zemininde biyofilm tabakası oluşturup burada çoğalarak bir sonraki 

yetiştirme dönemindeki hayvanları enfekte edebilmektedir. Bundan dolayı çiftlik zemini sürekli 

kaba kirden iyi şekilde temizlenmeli ve dezenfektan uygulanmalıdır. Zeminin yanında 

duvarlarda kireçle boyanmalıdır. Barınak temizliği her yetiştirme dönemi sonunda yapılarak 

yeni hayvanlar koyulmalıdır.  

Çiftliklerde haşere ve kemirgenler kontrolü için bu canlıları çektiği için yakın bölgede 

ağaç, çalılar kesilmelidir. Çiftlikte kemirgen kontrolü için tuzak kurulmalı duvarda tavanda 

çatlak ve yarıklar kapatılmalıdır. Çöpler ve ölü hayvanlar çiftliğin uzağına atılarak haşere ve 

kemirgenlerin yakınlaşması önlenmelidir.  

Yukarıda yazan önlemlerin enfeksiyoz etkenler ile çiftlikteki kazların yakın temasının 

engellenmesi için yapılan uygulamalardır. Fakat çiftliklerde ister istemez pek çok etken 

tarafından enfekte olma ihtimali vardır. Çiftliğimize bir hastalık girmeden önce hayvanların 

bağışıklığı sağlanmalıdır. Bunun için aşılama önemli yer tutmaktadır. Her bölgede hastalıklar 

farklılık gösterdiği için bölgemizde olan hastalıklara karşı aşılama takvimi hazırlanarak, 

takvime uyulmalıdır.  
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KAZLARIN VİRAL HASTALIKLARI 

 

Nüvit Coşkun1,Volkan Yılmaz1 

1 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Kars-Türkiye 

 

Dünyanın birçok ülkesinde kaz yetiştiriciliği, tavuk ve hindi yetiştiriciliğinden sonra 

gelen sektör iken ülkemizde henüz önemini kazanmamıştır. Ülkemizde kaz yetiştiriciliği daha 

çok Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Van illerinde büyük 

oranda küçük ölçekli aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. Kaz yetiştiriciliğine ilginin artması 

sonucu Doğu Anadolu Bölgesi haricinde diğer bölgelerde de özel işletmeler açılmaya 

başlanmıştır. Kazlar enfeksiyöz hastalıklara ve çevre şartlarına tavuk ve hindilerden daha 

dirençlidirler. Ancak yetiştiricilikte enfeksiyöz hastalıklarla mücadele ve korunma göz ardı 

edilmemelidir. Bu bağlamda Bakanlık-Üniversite-Yetiştirici işbirliği önem taşımaktadır. 

1. PARVOVİRUS HASTALIĞI (DERZSY HASTALIĞI) 

Hastalık kaz vebası, kaz hepatitisi, kaz enteritisi, kaz gribi veya infeksiyöz miyokarditis 

gibi isimlerle de bilinir. Özellikle genç kazları etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. 

Hastalığı etkeni Parvoviridae familyasının Parvovirus cinsi içinde yer alan Goose 

Parvovirus’tur. Virus kimyasal ve fiziksel şartlara çok dayanıklıdır.  

Dünyada kaz yetiştiriciliği yapılan her yerde görülen hastalık, akut formda yüzde yüze 

kadar ölüme neden olabilir ya da kronik formda ortaya çıkabilir. Kazlar 4 haftalıktan küçük 

iken enfekte olduklarında ölüm oranı fazladır ancak 4-5 haftalık veya daha yaşlı iseler ölüm 

oranı daha düşük olmaktadır. 

Hastalığın bulaşmasında dikey (vertikal) ve yatay (horizontal) bulaşma önemlidir. 

Vertikal olarak yumurta veya yumurta kabuğu yoluyla, horizontal olarak ise enfekte kazların 

dışkılarının bulaştığı yem ve suyun tüketilmesi ile bulaşma meydana gelir. 

Hastalık klinik olarak akut ve kronik formlarda seyretmektedir. Akut form, bir 

haftalıktan küçük civcivlerde görülür ve 2-5 gün içinde ölümler şekillenir. Enfeksiyon 

başlangıcında bağırsakta çoğalan virus daha sonra kan yoluyla kalp, karaciğer ve diğer 

organlara yayılarak semptomlara neden olur. Akut dönemde iştahsızlık, beyaz- sümüksü ishal, 

kas kaybı, hareket güçlüğü bu dönem atlatılırsa gelişme geriliği, tüy dökülmesi, derinin 

kızarması, karında sıvı toplanması (asites) ve hareket güçlüğü gibi semptomlar görülmektedir.  



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

94 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

Hastalığın ön tanısı klinik ve patolojik bulgular ile yaş ve seyire bakılarak yapılabilir. 

Kesin tanı duyarlı hücre kültürlerinde ve embriyolu yumurtalarda virus izolasyonu, PCR ve 

serolojik yöntemlerle yapılır. 

Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Doğal enfeksiyonu geçiren yetişkin kazlar 

bağışıklık kazanır ve bu bağışıklığı maternal antikorlar aracılığı ile yavrularına aktarırlar. 

Maternal antikorlar 2-3 haftaya kadar yavrularda etkinliğini korur. Kontrol amacıyla, damızlık 

anaçlara yumurta üretimine başlamadan önce yaklaşık 6 haftalık iken aşılanmalı ve yılda bir 

tekrar edilmelidir. Aşısız damızlıklardan elde edilen civcivlere aşılama ilk gün ve 2.hafta olarak 

programlanmalıdır. 

2. ÖRDEK VİRAL ENTERİTİSİ (ÖRDEK VEBASI) 

Ördek, kaz, kuğu gibi evcil ve yabani perde ayaklılarda görülen, ani ölümler, yüksek 

mortalite, iç organlarda kanamalar ve nekroz ile karakterize; mortalite ve yumurta verimi 

düşüklüğüne bağlı olarak önemli ekonomik kayıplara neden olan akut ve bulaşıcı viral 

enfeksiyondur. Yabani kuşlar hastalığın taşıyıcısı olarak rol oynarlar. Dolayısıyla göçmen 

kuşların geçiş mevsimlerinde hastalığın arttığı görülmektedir. Hastalığa neden olan virus 

Herpesviridae familyasının Alphaherpesvirinae alt familyasında yer alan Anatid 

herpesvirus’tur. Diğer herpes viruslarda olduğu gibi virus yabani ve evcil kanatlılarda latent ve 

taşıyıcı-saçıcı olarak kalabilir. Özellikle genç hayvanlarda stres yapan gaga kesimi, taşıma, 

semirtme gibi immun sistemin baskılandığı durumlarda latent virus reaktif hale geçerek dışkı 

ve burun akıntıları yolu ile saçılır. 

Hastalığın akut formu genellikle gençlerde görülmektedir. İnkübasyon süresi 5-8 

gündür. Çok su içme, ışıktan kaçma, göz akıntısı, sulu ishal, düşkünlük ve yeme gitmeme gibi 

semptomlar gözlenir. Kloaka etrafında kan görülebilir. Nekropside barsakların mukozal 

yüzeyinde bulunan düğme veya bant şeklindeki kanamalar enfeksiyonun önemli patognomonik 

bulgularıdır. Subklinik-kronik form ise damızlıklarda görülmektedir. Yumurta başlangıcında 

ölümler ve yumurta veriminde düşmelere neden olmaktadır. 

Karakteristik lezyonlar nedeniyle nekropside hastalığın tanısına çok yaklaşılabilir ancak 

kesin tanı virus izolasyonu, elektron mikroskobi, serolojik testler, histopatoloji ve PCR gibi 

moleküler yöntemlerle yapılmaktadır. Enfeksiyondan korunmak amacıyla 2 haftalıktan büyük 

yavrular kas içi veya subkutan yolla canlı attenüe aşılar uygulanmalıdır. 
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3. KAZLARIN VİRAL ARTRİTİ (REOVİRUS ENFEKSİYONU) 

Kanatlı Reovirusları olarak adlandırılan ve Ortoreovirus cinsinde bulunan virusların 

neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Hastalık 7-10 günlük kaz civcivlerinde başlayıp, 7-10 

haftalık oluncaya kadar devam edebilir. Salgınlar 2-4 hafta veya daha uzun sürer. Morbidite 

%10-60 ve mortalite %2-20 arasında değişmektedir. Ölümler 2-3 haftalık gençlerde yaşlılara 

kıyasla daha sık görülür. Anaç dişilerden yumurta yoluyla yavruya geçebilir. Kontamine kümes 

malzemeleri, altlıklar, gaita bulaşıkları, personel ve böcek-fare gibi pasif taşıyıcılar 

enfeksiyonun bulaşmasında önemli rol oynarlar. Hastalığın akut formunda halsizlik, büyüme 

geriliği, topallık, tüy dökümü ve ishal dikkati çekmektedir. Karaciğer ve dalakta büyüme ve 

üzerlerinde toplu iğne başı büyüklüğünde yaygın grimsi-beyaz nekrotik odaklar bulunur. Bunun 

dışında seröfibrinöz perikarditis, artritis ve tenosinovitis görülür.  

Hastalığın ayrıcı tanısında özellikle parvoviral enfeksiyonlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kesin tanıda virus izolasyonu ve ELISA gibi serolojik yöntemler kullanılır. 

Hastalığın tedavisi yoktur. Bakteriyel komplikasyonlar (özellikle E.coli) durumunda enjektabl 

antibiyotik uygulaması tercih edilebilir. Aşısı bulunmaktadır fakat çok değişik suşları olması 

nedeniyle, etkinlikleri şüphelidir. Hayvanları stresten korumak ve bakım kondisyonu 

iyileştirmek önemlidir.  

4. KAZLARIN NEFRİTİS/ HEMORAJİK ENTERİTİSİ 

Polyomavirus familyasında yer alan Goose hemorrhagic polyomavirusun (GHPV) 

neden olduğu, 4-20 haftalık kazlarda görülen ve %30-100 oranında mortaliteye sahip önemli 

viral enfeksiyondur. Ani hava değişimi, aşılama, bakım-beslemedeki olumsuzluklar ve yemle 

ilgili dengesizlikler hastalığın çıkışında önemli faktörlerdir. Salgınların büyük çoğunluğu 4-6 

haftalık kazlarda görülür. Hastalığı atlatan hayvanlar kronik enfekte olarak yaşamaya devam 

ederler ve virusu etrafa saçarlar. Enfekte hayvanlarda sallantılı yürüyüş, eklemlerde şişkinlik, 

ishal, baş boyun titremeleri, cilt altı kanamalar ve ataksi gözlemlenir. Klinik semptomların 

görüldüğü kazlar hızla ölürler. Nekropside deri altında ödem, asites, hemorajik enteritis, 

karaciğer dejenerasyonu ve dalakta hipertrofi en sık belirlenen lezyonlardır. Hastalığın etkeni 

olan virusun embriyolu yumurta ve hücre kültürlerinde izolasyonunun güç olması nedeniyle 

tanıda virusa özgü DNA’nın tespit edildiği PCR tekniği kullanılır. Enfekte hayvanların böbrek, 

karaciğer, dalak, bursa fabricius gibi organ örnekleri ve barsak içeriğinden PCR ile nükleik asit 

varlığı araştırılır. Henüz aşısı yoktur, inaktif aşı deneme çalışmaları devam etmektedir. Persiste 

enfeksiyon olduğu için hasta hayvanların sürüden uzaklaştırılması gerekir. 
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5. NEW CASTLE HASTALIĞI (YALANCI VEBA) 

Kanatlıların; çok bulaşıcı, %90-100 e varabilen ölümlere neden olan, solunum, sindirim 

ve sinir sisteminde bozukluklar meydana getiren ekonomik yönden önemli viral bir hastalığıdır. 

Kazlar genellikle bu hastalığa dirençli olarak bilinirler fakat doğal ve deneysel koşullarda 

virusla enfekte olabildikleri gösterilmiştir. Uluslararası Salgınlar Ofisi (OIE)’nin A listesinde 

yer alan bir hastalıktır. Ülkemizde bildirimi zorunludur. 

Hastalığın etkeni Paramyxoviridae ailesinden New Castle Virus’tur. Virusun çeşitli 

patotipleri bulunmaktadır. Birine karşı oluşan bağışıklık, diğerine karşı az da olsa koruma 

sağlayabilir. Enfekte hayvanların göz-burun akıntıları, ağızdan gelen sıvılar ve tıksırıklarla 

saçılan damlacıklar, gaita ve yumurtalar önemli bulaş kaynağıdırlar.  Bunun yanında indirekt 

olarak kontamine yem-su, kümes malzemeleri vs. bulaşmada rol oynar. Hayvanların organ ve 

dokularında virus bulunabileceğinden, donmuş etler aracılığıyla da bir ülkeden diğerine 

bulaşabilir. Stres faktörlerinin fazla olduğu, içinde gizli infekte ve portör hayvanların 

bulunduğu, koruyucu önlemlere dikkat edilmeyen kümeslerde infeksiyon daha kolay çıkar, 

yayılır ve öldürücü seyreder. 

Klinik belirtiler, virusun patotipine bağlı olmak üzere, konakçı türü, yaşı, sürünün 

bağışıklık durumu, sekonder enfeksiyonlar, çevresel koşullar, sosyal stres, virusun dozu ve giriş 

yoluna göre değişir. Hasta hayvanlarda durgunluk, iştahsızlık, zayıflama, tüylerde kabarıklık, 

yumurta veriminde azalma, ishal, hızlı ve hırıltılı solunum, başın sağa-sola, yukarı-aşağı 

inmesi, tikler, tortikolis, kanatların düşmesi ve bacaklarda felçler görülmektedir. Nekropside 

bezli mide ile kaslı mide arasındaki kanamalar önemli patognomonik bulgulardır.  

Hastalığın teşhisi amacıyla solunum ve sindirim sistemine ait organ numuneleri, dışkı, 

kloakal ve tracheal svap virus izolasyon materyali olarak laboratuvara gönderilmelidir. Kesin 

tanıda virus izolasyonu, ELISA gibi serolojik yöntemler ve PCR kullanılmaktadır.  

Bildirimi zorunlu hastalık olduğu için ilgili hastalık yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

Şüphe durumunda resmi veteriner hekim tarafından örnek alınarak Bakanlık laboratuvarlarına 

gönderilir. Teşhis için geçen sürede işletmeden hayvan ve yumurta çıkışı durdurulur. Kümes 

için dezenfeksiyon işlemlerine başlanır. Eğer laboratuvardan hastalık varlığı onaylanırsa 

hayvanlar itlaf edilmektedir. Farklı formda aşı ve programlar tavuklar, hindi ve güvencinler için 

mevcut olup kazlar için ticari bir aşı ve program yoktur. Tavuklar için olan aşıların 

değerlendirildiği deneysel çalışmalardan alınan sonuçlar kesinlik taşımamaktadır. 
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6. EGG DROP SENDROMU 76 (EDS 76)  

Görünüş olarak sağlıklı yumurtacı kanatlılarda görülen yumurta kabuğunun yumuşak, soluk 

olması ya da hiç yumurta kabuğu olmaması ile karakterize bir viral hastalıktır. Etkeni bir Atadenovirus 

olan Duck Adenovirus-1 olup ördeklerde görülen flaviviral kaynaklı Duck Egg Drop Sendromu ile farklı 

bir hastalıktır. Hastalık asıl olarak ördeklerin ve kazların hastalığıdır ve bu türleri etkilemektedir; 

virusun aynı zamanda tavuklar, hindiler ile baykuş, leylek, sülün gibi yaban kuşlarında da enfeksiyon 

yaptığına dair kanıtlar vardır. Hastalığın ördek ve kazlardan orijin aldığı sonrasında diğer türlerde 

hastalık oluşturmaya başladığı düşünülmektedir. Virus dış şartlara pH ve sıcaklık değişimlerine 

dayanıklıdır.  

Virus her yaştan hayvanda enfeksiyon yapabilir. En ağır hastalık seyri tavuklarda olmaktadır. 

Yumurta üretimi ve yumurta kabuğunda oluşturduğu bozukluklarla kalitede ve verimde büyük kayıplara 

(%10-40) neden olmaktadır. Kaz, ördek ve hindilerde hastalık daha hafif seyretmekte olup daha çok 

yumurta veriminde azalma veya solunum sistemi problemleri yapmaktadır.  

Virus yumurta yolu ile vertikal nakil edilebileceği gibi aynı zamanda altıkların bulaşması ile de 

bireyler arası yayılabilir. Oluşan zayıf kabuklu yumurtalar da enfeksiyon kaynağıdır. Enfekte 

yumurtalardan çıkan yavrular da virusun taşıyıcısı ve saçıcısı olabilmektedir. Bu materyallerin su 

kaynaklarına bulaşması ile ticari kanatlı işletmelerinde epidemik enfeksiyonlar görülebilir. Aynı 

zamanda kaz, ördek veya yabanıl kuşların ticari kümeslerin su kaynaklarını kontamine etmesi ile de 

hastalığın kümeslerin tamamında enfeksiyon oluşturması söz konusudur.  

Klinik olarak belirti görülmemesi ve genelde sadece yumurta ile ilgili bulgular olduğundan diğer 

hastalıklardan ayrılabilir. Eğer oluşan yumurta kayıpları az oranda ise (%2-4) hastalık gözden kaçabilir. 

Dolayısıyla kesin teşhis için laboratuvar tanısı gerekmektedir.  Antikor tespiti için ELISA, virusun 

teşhisi için ELISA ve PCR kullanılan laboratuvar yöntemleridir.  

EDS 76’nın tedavisi bulunmamaktadır. Kümes malzemelerinin uygun dezenfeksiyonu, hasta 

hayvanların ayrılması ve kesime sevk edilmesi alınabilecek önlemlerdir. Eğer su kaynaklarında 

kontaminasyon olduğundan şüpheleniliyorsa su kullanılmadan önce klorlanmalıdır. Aşısı mevcut olup 

14-18 haftalık zamanda yapıldığında hastalığın önlenmesinde etkilidir.     

Diğer yetiştiriciliklerde olduğu gibi kaz yetiştiriciliğinde de viral hastalıklar önemli bir 

yere sahiptir. Yukarıda aktarılan hastalıklar haricinde daha bir çok virusun kazlar ve diğer 

kanatlılarda enfeksiyon yaptığını bilmekteyiz. Bu hastalıklardan zoonoz karaktere sahip 

(hayvandan insana bulaşabilen) kuş gribi olarak bilinen Avian İnfluenza ve ensefalitlere neden 

olabilen Batı Nil Ateşi hastalığı (West Nile Disease) bölgemizde kazlardan insanlara 

bulaşabilme potansiyeli olan halk sağlığını tehdit eder nitelikte enfeksiyonlardır.  
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Özellikle viral hastalıklarda tedavi edici kimyasalların (kemoterapötik) etkili olmaması 

nedeniyle hızlı ve doğru tanı konulması, aynı zamanda da koruyucu önlemlerin alınması 

elzemdir. Öncelikli olarak aşılama kümes sağlığının korunması için en önemli faktördür. 

Türkiye’de ruhsatlı bir aşı preparatı bulunmayan Derzsy Hastalığı gibi hastalıkların aşı 

üretimi/ithali için ticari firmalar özendirilmeli ve ithal teşvik edilmelidir. Alternatif olarak 

Enstitü/Üniversite işbirliği ile yerel aşı hazırlanması için gerekli adımlar atılması da 

mümkündür. Bunun dışında yetiştiricilere kümes bakım koşulları, dezenfeksiyonu ve hasta 

hayvanların sağlamlardan ayrılabileceği izolasyon ortamları oluşturma bilinci kazanması 

gereklidir. İyi bakım besleme, hijyen, aşılama gibi koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir 

yönetim sistemi birçok hastalığın görülme sıklığını azaltabilir.  

Kaz hastalıkları konusunda veri azlığı karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesidir. 

Bakanlığın destek vereceği geniş çaplı seroepidemiyolojik çalışmalar ile hastalıkların 

varlığı/durumu tespit edilerek bölgesel ve ulusal hastalık haritaları çıkarılması gereklidir. Bu 

doğrultuda kaz yetiştiriciliğinin en fazla olduğu il olan Kars’ta kaz hastalıklarına yönelik teşhis 

laboratuvarı bakanlık mali imkanları/üniversite teknik bilgi işbirliği ile oluşturulmasının 

isabetli olacağı değerlendirilmektedir.   
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KAZLARIN PROTOZOON VE ARTHROPOD HASTALIKLARI 

 

Nilgün Aydın 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars 

 

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda sekiz milyara yaklaşan Dünya nüfusunun gıda 

ihtiyacı, refah düzeyi ve sağlıklı yaşamında enfeksiyon hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. 

Sağlıklı ve verimli kaz yetiştirme açısından paraziter hastalıklar oldukça önemlidir. Bu 

enfeksiyonlara neden olan parazit patojenler içerisinde yer alan protozoon ve arhtopodlar bu 

sunumun konusunu oluşturmaktadır.  

Kazlarda görülen protozoonlardan kaynaklı enfeksiyonlar; en önemli hastalıkları 

coccidiosis ve  cryptosporidiosis’dir. Bunların yanında haemoproteosis, leucocytozoonosis, 

trichomoniosis, trypanosomiosis, toxoplasmosis gibi enfeksiyonlar da kazlarda 

görülebilmektedir. 

Arthropodlardan kaynaklı enfestasyonlar ise Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus 

bursae, Argas persicus etkenlerinde kaynaklı arthropodlar, bit-pire enfestasyonları ve uyuz 

hastalığına sebep olan etkenlerde yer almaktadır. 

COCCİDİOSİS 

Evcil ve yabani kazlarda çok sayıda coccidia türü bildirilmiştir. En patojen ve ticari kaz 

yetiştiriciliğine en büyük zararı veren türler ise Eimeria truncata ve E. anseris’tir. Eimeria 

truncata böbrek coccidiosis’ini, E. anseris ise bağırsak coccidiosisini yapmaktadır. Böbrek 

coccidiosisi daha yüksek oranda ölümlere yol açmaktadır. Özellikle kaz yavrularında böbrek 

fonksiyonlarının blokajı sonucu yüksek oranda ölümler olmaktadır. Evcil kazların coccidia 

türleri ile enfekte olmalarında yabani kazlar rezervuar rolü oynarlar. 

E.truncata: Sporlanma süresi 1-5 gündür. Endojen gelişme şeklileri, kazların 

böbreğinde tubülüslerin epitel hücreleri içinde bulunurlar. Epitel hücreleri içinde bulunan 

merontlar 20-30 merozit meydana getirirler. Prepatent süre 5-6 gündür. Hastalık evcil kaz 

sürülerinde şiddetli seyreder. Özellikle bir haftalık kaz yavrularında öldürücüdür. Enfeksiyon 

genellikle akut seyirli olup 2-3 gün içinde sona erer. Enfekte palazlar son derece dermansız ve 

zayıftırlar. Başlarını tutamazlar ve uçmaları zorlaşır. Hareket yetenekleri azalır. Yem ve suya 

ulaşamazlar. 
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E.anseris: Ookistleri armut şeklinde ve 16-23x13-18 µm büyüklüktedir. Sporlanma için 

en az 48 saat gerekir. Genellikle, E.anseris bağırsak villilerinin yüzey epitel hücrelerine girer. 

Bir nesil merogony görülür. Prepatent süre 7 gün, patent süre ise 2-8 gündür. Evcil kazlarda 

E.anseris’e bağlı morbidite ve mortalitenin önemli olduğu rapor edilmiştir. 

Enfeksiyonun düzeyi ve ekonomik kayıp genelde yetişkinlerde düşüktür ve bu hastalık kazlar 

için büyük bir rahatsızlık olarak kabul edilmez.  

Böbrek koksidiyozu genç kazlarda etkili olmasına rağmen genelde 3-12 haftalık yaştaki 

kazları etkiler. Böbrek koksidiyozu akut formda %80 gibi yüksek bir oranda ölüme neden 

olabilir. Böbreklerde sarı beyaz nodüller bulunabilir, enfekte tubuluslar tahrip olmuş, lümenleri 

ookistler ve üratlarla dolu, üratlar normalden 5-10 katı büyük gözükmektediler bu etkilerin 

yanında stres, halsizlik, ishal, beyazımsı bir dışkı, iştahsızlık, donuk ve batık gözler ile 

kanatlardaki düşme belirtileri görülür. Böbrek koksidiyozu, böbrek ve üretraya yakın kloakada 

yerleşmiş ookistlerin belirlenmesi ile teşhis edilebilir. Hastalanan kazlarda E. truncata’ya karşı 

bağışıklık gelişir.  

Bağırsak koksidiyozu genç kazlarda çok etkili olmasına rağmen ölüm çok fazla 

görülmez. İştahsızlık, sendelemeli bir yürüyüş, halsizlik ve ishal görülür. İnce bağırsaklar 

genişler ve içerisi kırmızımsı kahverengi bir sıvı ile dolar. Nekropside lezyonlar daha ziyade 

ince bağırsağın orta ve son kısımlarında görülür.  

Kümeslerin iyi bir şekilde dezenfekte edilmesi, sürülerin ilk gün koksidiyoz aşıları ile 

aşılanması, altlığın nem miktarının kontrolü ve ilaçların yardımı ile hastalık kontrol altına 

alınabilir. Sürüde hastalık belirtisi görülmez, sürüye içme suyuna ilave edilerek 2-3 gün 

antikoksidial ilaçlar verilmelidir. Bu ilaçlama 3 gün sonra tekrar edilmelidir. Erken ve uygun 

önlemlerin alınması halinde sorunlar daha kolay çözülebilir. 

CRYPTOSPORİDİOSİS 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de ve Kars yöresinde kanatlı hayvanların ve bu 

kanatlı hayvanların içerisinde kazların sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri de 

cryptosporidiosis’dir. 

Cryptosporidiosis, Cryptosporidium soyuna bağlı parazit protozoonlarca oluşturulan 

zoonotik bir enfeksiyondur.  Cryptosporidium türleri apikompleksan intraselüler parazitler olup 

canlıların solunum, boşaltım ve sindirim yollarının epitelyal hücrelerinin mikrovilluslarını 

enfekte ederler. Monoksen bir gelişim gösteren Cryptosporidium türleri fekal-oral yolla 
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bulaşma gösterirler. Konakçıların dışkıları veya solunum yolu sekresyonları ile çok sayıda 

ookist çevreye atılır. Çevreye yayılan bu ookistler duyarlı konakçılar tarafından kontamine su 

ve gıdalarla sindirim yoluyla, konjuktiva aracılığıyla ya da solunum yoluyla alınırlar.  

Özellikle hayvanlarda Cryptosporidium enfeksiyonların da etkili olan risk faktörleri; 

yaş, ookistlerin çevre koşullarına dayanıklı olması, fekal-oral bulaşma, su ve gıda ile salgın 

oluşması, mevsimsel koşullar, doğum öncesi ve sonrası dönem, sürü büyüklüğü, yetiştirme tipi, 

besleme tipi, genç ve yaşlı hayvanların bir arada barındırılması, içme suyu şekli, altlık-yemlik 

tipi ve temizliği, toplu olarak enfekte dere, çay, gölet vb. yerlerden su içilmesi, işletmede 

subklinik vakaların olması, kümesin hijyen durumu, sürüde eski ve yeni ishal vakalarının 

görülmesi olarak bildirilmektedir. 

Hastalıkta görülen en belirgin semptom sarı sulu pis kokulu bir ishal tablosudur. 

İştahsızlık, dehidrasyon, kas titremeleri, kilo kaybı, kıllarda karışıklık ve ateş eşlik eden diğer 

belirtilerdir. Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde ishalin mukus, fibrin, gaz kabarcığı ve kan izleri 

taşıdığı bildirilmektedir. Cryptosporidiosis yüksek morbidite ve düşük mortalite ile seyreden 

bir enfeksiyondur. Bu protozoonun diğer enteropatojenlerle (Giardia, Eimeria gibi 

protozoonlar, E.coli ve Proteus grubu bakteriler ile Rota ve Corona viruslar) birlikte ortaya 

çıktığı enfeksiyonlarda klinik bulguların daha şiddetli ve ölümün daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Kanatlılarda, Cryptosporidium’lar daha çok larinks, trake gibi solunum sistemi 

organlarına yerleşirler. Bu sistemde oluşturdukları makroskobik bulgular; burun delikleri, 

infraorbital sinuslar ve tracheada bol mukus, sinuslarda şişme, hava kesesinde opaklaşma, 

akciğerlerde kırmızı-gri benekli bir görünüm ve mukozalarda nekroz, inflamasyon olarak 

bildirilmektedir. Kazlarda 8-35 günlük olanlarda Cryptosporidium pozitifliği tespit edilmiş, 35 

günden büyük kazlarda pozitiflik görülmemiştir. 

 Cryptosporidium türlerinin teşhisi, mikroskobik teknikler (direkt dışkı muayenesi), 

serolojik-immunolojik yöntemler, flow sitometri, histopatolojik ve moleküler yöntemler olmak 

üzere 5 farklı biçimde konulmaktadır.  

Cryptosporidiosis tedavisi amacıyla çok sayıda etken madde denenmiş, ancak hastalığı 

tamamen ortadan kaldıracak etkili bir ilaç bulunamamıştır. Cryptosporidiosis‘in tedavisinde 

200 üzerinde antimikrobiyal, anticoccidial ve antriprotozoal bileşikler, antihelmintikler ve 

geniş spektrumlu antibiyotikler gibi çeşitli kimyasal maddelerin kullanımı denenmiştir. 

Lasolosid sodyum, spiramisin, halofuginone laktat, paromomisin, azitromisin, nanozoxide, 

artesunate, sulfonamidler, nitazoxanide ve monensin gibi ilaçlar profilaktik ve terapotik amacla 
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kullanılan bazı etken maddelerdir. Kullanılan bu ilaçların enfeksiyonu tamamen ortadan 

kaldırmadığı, ancak ookist sayısında ve ishalin şiddetinde azalma sağladıkları bir gerçektir. 

TRİCHOMONİOSİS 

Tetratrichomonas anseri; kazlarda sekuma yerleşir ve patojen değildir. 

TOXOPLASMOSİS 

Toxoplasma gondii, Dünya da yaygındır. Kaz eti dünya çapında önemli bir gıda maddesi 

olup, insanlar az pişmiş doku kistleri içeren enfekte kaz eti yedikten sonra bu parazit ile enfekte 

olabilmektedirler Tüm memeli ve kanatlılarda enfeksiyonun başlangıcında bütün hücrelerde, 

daha sonra beyin, kalp kası, iskelet kasları akciğer ve bazı dokularda yerleşim gösterirler. 

Biyoloji; tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi evcil kanatlılar ile doğan, şahin, baykuş ve kartal gibi 

yabani kanatlılar karnivorizm veya enfekte Felidae dışkı kontaminasyonu yoluyla enfekte 

olurlar. Enfeksiyonun başlangıcında bütün doku hücrelerinde hızlı bir şekilde endodiogeni 

yoluyla tachizoitler meydana gelir. Konak hücrenin parçalanması ile serbest kalan tachizoitler 

beyin, göz, kalp, karaciğer ve eritrositlere yayılır. Paraziteminin yavaşlaması ile kanda ve 

dokularda etkenler görünmez hale gelir ve hastalık kronik forma geçer. Bu dönemde 

trofozoitlerden endodiyogeni yoluyla kistik bradizoitler oluşur. Patogenez ve Klinik bulgular; 

Kanatlılar T.gondii’ye karşı dirençli olmakla beraber gerek doğal gerekse deneysel 

enfeksiyonlarda hastalık gözlenmektedir. Nekrotik pnömoni ve hepatitis, perikarditis, retinada 

hücre infiltrasyonu sonucu nekrozlar şekillenir. Kazlarda ise enfeksiyon belirtisiz seyreder.  

Hastalığın tanısı, histolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle ayrıca Sabin-Feldman 

Dye Test (SFDT), İndirekt Flouresans Antikor Testi (IFAT), Modifiye Agglütinasyon Testi 

(MAT), Latex Agglütinasyon Testi (LAT) ve PZR gibi serolojik ve moleküler yöntemler 

kullanılarak yapılabilmektedir.  

Tedavi; spesifik tedavi bilinmemektedir. Ancak bazı ilaçların tedavi ve korunma 

amacıyla (Pyrimethamine, Sulfadiazine, Folic acid) uygulanabileceği belirtilmektedir. 

Koruma ve kontrol; Kanatlıların, enfektif tachizoit ve oocyst kaynağı olan rodentlerden, 

kaprofaj böceklerden ve kedilerden uzak tutulması gerekir. 

TRYPANOSOMOSİS 

Trypanosomiosis kazlara (Anser anser domesticus) Simulium, Hippobosca cinsi sinek 

ve Dermanyssus cinsi akarlar tarafından bulaştırılan ve Trypanosoma türleri tarafından 

oluşturulan bir protozoon enfeksiyonudur. Avrupa, Kanada ve Güney Doğu Asya’da görülür. 

Türkiye’de ise Kars yöresinde yapılan bir çalışmada kazlarda Trypanosoma türü tespit 
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edilmiştir. Bu etkenler kemik iliği ve perifer kan da yerleşim gösterirler. Evcil ve yabani 

kanatlıların kemik iliği ve perifer kanlarında trypomastigot formunda bulunurlar. Vektör 

sineklerle nakledilirler.  

Tanı; giemsa ile boyalı perifer kan frotilerinde trypamastigot formların görülmesiyle ve 

moleküler tabanlı yöntemlerle teşhis edilir. 

Tedavi; spesifik bir tedavi bilinmiyor. 

Koruma ve kontrol; vektör sineklere karşı mücadele yapılmalıdır. 

LEUCOCYTOZOONOSİS 

Leucocytozoon simondi evcil ve yabani ördek ve kazlarda görülür. İç organlarda çeşitli 

doku hücreleri, kanda eritrosit, lenfosit ve monositlerdir.  

Biyoloji; merogoni ve gametogoni gelişme safhaları son konak olan evcil ve yabani 

ördek ve kazların doku ve kan hücrelerinde, sporogoni gelişme safhası ise ara konak olan 

Simulium soyuna bağlı sinek türlerinde görülür. 

 Patogenez ve klinik bulgular; Leucocytozoon simondi genç ördek ve kazlar için 

patojendir. Genellikle şiddetli enfeksiyonlar şekillenmez. Klinik bulgular konağın yaşına ve 

kondüsyonuna bağlı olarak değişebilir. Gençlerde iştahsızlık, ataksi, anemi, solunum güçlüğü, 

zayıflama ve bazen ölüm görülür. Anemi, lökositosis, splenomegali, karaciğerde dejenerasyon 

ve hipertrofi şekillenir.  

Tanı; Boyanmış kan frotilerinde gametositlerin, doku kesitlerinde ise merontların 

görülmesi ile teşhis edilir.  

Tedavi; Lökositozoonosise karşı tedavide başarı şansı oldukça düşüktür. Leucocytozoon 

simondi’ye karşı etkili bir ilaç bilinmemektedir.  

Koruma ve kontrol; hastalıktan korunma da vektör sineklere karşı yapılacak mücadele 

önemlidir. Kümes içinde ve çevresindeki sineklere karşı yapılacak mücadele önemlidir. Kümes 

içinde ve çevresindeki sineklere karşı etkili bir kontrol programı uygulanmalıdır. Bu program, 

hem erişkinlere hem de larvalara yönelik olmalıdır. Hastalığı geçiren hayvanlarda 

preimmunisyon oluşur. 

HAEMOPROTEOSİS 

Haemoproteus nettionis (Syn: Haemoproteus anatis, H. hermani) Evcil ve yabani 

ördeklerde, kazlarda ve birçok kanatlıda parazitlenir. Olgun makro ve mikro gametositler uzun 

ve sosis şeklindedir. Gametositler, eritrosit çekirdeğinin etrafını kısmen veya tamamen sararak 
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çekirdeğin yerini değiştirirler. Parazit ile konak hücrenin çekirdeği arasında stoplazma bandı 

vardır. Pigment granülleri kaba ve yuvarlak yapılı olup hücrenin bir kutbunda toplanırlar. Tür 

konak hücreyi büyütmez. Boyalı preparatlarda, mikrogametositlerin sitoplasması solgun mavi 

veya hemen hemen renksiz, çekirdekleri solgun pembe ve dağınık görülür. 

Makrogametositlerin sitoplasması daha koyu mavi ve çekirdeği kompakt, koyu pembe veya 

kırmızı görünümdedir. Eritrositik dönemde hemoglobinin tam olarak sidirilmemesi sonucu 

sitoplazınalarında pigment granülleri birikir. Eritrosit formları tam geliştiği zaman ise 

sitoplazmalarında koyu boyanan pigment granülleri bulanan ve eritrositin çekirdeğinin etrafını 

kısmen saran kıvrılmış bir sosis şeklindeki yapılar olarak görülür. Sinekler tarafından 

bulaştırılırlar. Etkin bir tedavisi bilinmemektedir. Korunmak için sineklerle mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

ARTHROPODLARDAN KAYNAKLI ENFESTASYONLAR 

Dış parazitler hayvanın üzerinde ya da derisinin içinde yaşar. Kazlara zarar veren dış 

parazitler arasında kan emen sinekler, akarlar (Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus bursae, 

Argas persicus ve uyuz etkenleri) , bit ve pireler yer almaktadır. 

Hayvan yetiştiriciliği ve bakımı açısından önem taşıyan dış parazitler sürekli kan 

emerek, deri hastalıkları oluşturup, tedirginlik ve strese neden olarak zararlı etkilerini 

sürdürürler. Ayrıca toksikoza neden olmakta, felç yapmakta, bazı hastalıklara (haemoproteosis, 

leucocytozoonosis, trypanosomiosis) neden olan protozoonları nakletmekte ayrıca viral ve 

bakteriyel kökenli hastalıkların etkenlerini de taşımaktadırlar.  

Kazların sık sık su ile yıkanması ve tüylerini devamlı temizlemeleri, parazitlerin 

yerleşmesi için olumsuz ortam yaratmaktadır. Sudan uzak ve kötü şartlarda yaşayan kazlar için 

risk vardır.  

Kazlarda sık rastlanan arthropodlar akarlar; Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus 

bursae, Argas persicus ve uyuz etkenleridir. 

Uyuz etkenleri kazlarda uyuz hastalığına neden olmakta ve baş ve gaga bölgesinde 

yerleşim göstermektedirler. 

BİT ENFESTASYONLARI 

Kanatlıların ektoparazitleri arasında bulunan bit türleri önemli bir yere sahiptir. Bu 

türlerin bir kısmı konağın derisinin ölü hücreleri ve tüyleri ile beslenmeleri esnasında 

hareketleriyle irritasyona, dolayısıyla huzursuzluğa, yem tüketiminde azalmaya, uykusuzluk, 

zayıflama ve verim düşüklüğüne, tüylerde keçeleşme ve dökülmeye neden olur. Diğer bazıları 



 III. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, 17-18 ŞUBAT 2020, KARS  

105 
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  SERHAT KALKINMA AJANSI 

ise konakçıların derisini ısırmak suretiyle kan ve lenf sıvısı ile beslenmelerinden dolayı daha 

patojendirler ve şiddetli enfestasyonlarda ölümlere neden olabilirler.  

Bitler yerleştiği bölgeye göre baş biti, gövde biti ve kanat biti olarak adlandırılır. Baş 

biti çoğaldığı zaman hayvanı öyle rahatsız eder ki hayvan yem yiyemez ve uyuyamaz. 

Düşkünleşir ve verimi azalır. Kanat biti çok küçüktür, ince tüyleri yerler ve fazla rahatsızlık 

vermezler. 

Yoğun enfestasyonlarda klinik belirti olarak hayvanlarda kıl dökülmesi, zayıflama, güç 

kaybı görülür, hayvanlar dermansız, hareketsizdir, yatıp kalır, kaşınarak yaraların oluşması ve 

tüylerin dökülmesi ile kendilerine zarar verirler.  

Teşhis; deri ve tüylerin muayenesinde yumurta ve/veya olgun bitlerin görülmesi ve 

bunların mikroskobik incelenmesi ile mümkün olur. Mücadele; carbaryl, spermethrin, 

permethrin, malathion ve rotenone gibi insektisitler kullanılır, bu ilaçlar olgunları öldürür ancak 

yumurtalar için yetersizdir. Mücadelede 10-14 gün ara ile en az iki kez tekrarlanmalıdır. 

Kontrolü; enfeste hayvanların sürüden ayrılması, hayvanların yabani kanatlılarla temasının 

önlenmesi, reenfestasyonları önlemek için üzerinde yumurta bulunabilecek tür ve deri 

döküntülerinin kümesten temizlenmesi ile sağlanabilir. 

DERMANYSSUS GALLİNAE 

Kırmızı tavuk akarı olarak bilinir, başta tavuklar olmak üzere kanatlılardan kan emerek 

beslenirler. Nadiren insan dahil memelilerde de görülebilirler. Erişkinler 0.75-1 mm 

boyundadır, kan emmeden önce beyaz, kan emdikten sonra kırmızı renkte görülürler.  

Genel olarak sürüde yem tüketiminde bir artış veya yumurta veriminde düşme 

şekliilendiğinde kümeste akarların izlenmesi gerekmektedir. Bunların kümeslerdeki muhtemel 

barınma yerleri iyice kontrol edilerel buralarda kümeler halinde küçük, kırmızıdan siyaha kadar 

değişen renklerde noktalar halinde bulunan akarların varlığı izlenmelidir. 

Yaşamlarını hayvanlar üzerinde ve kümeslerde aylarca sürdürür, gelişmelerini 

minimum 1 haftada tamamlarlar. Enfeste hayvanlarda irritasyon, anemi, kaşıntı, kilo kaybı ve 

yumurta veriminde düşme, yumurta kalitesinde bozulma görülür. Enfestasyon kış aylarında 

artar, yaz aylarında azalır. Tedavi; pyrethroid, carbaryl, coumaphos, malathion gibi akarisitler 

sprey veya toz serpme şeklinde veya ivermectin, moxidectin gibi ilaçlar parenteral uygulanır. 
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KAZLARIN PARAZİTER HASTALIKLARI 

 

Gencay Taşkın Taşçı 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars 

 

KAZLARDA ECHINOSTOMIASIS 

Hastalık etkenleri başta ördek ve kazlar olmak üzere evcil ve yabani kanatlıların sekum 

ve rektumuna yerleşmektedir. En patojen tür olan Echinostoma revolutum’un erişkinleri 8.6-22 

mm uzunluğunda ve 0.7-2.5 mm genişliğindedir. Tutunma organeli olan ağız çekmeninin 

etrafında 37 adet diken bulunmaktadır. Kazların dışkılarıyla dışarı atılan parazit yumurtaları 

içerisindeki larva arakonak olan su sümüklülerine girer ve 2-3 hafta içerisinde serker adı verilen 

larval formlar gelişir. Serker taşıyan salyangozu yiyen kazlar enfeksiyona yakalanır. Parazitle 

enfekte kazlarda zayıflama, kanamalı bağırsak yangısı, özellikle gençlerde ölüm 

görülebilmektedir. Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının, 

nekropside de olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için 

fenbendazole (40 mg/kg, p.o) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için 

arakonak su sümüklülerinin olduğu sulardan uzak tutulması gerekmektedir. Hastalığa neden 

olan türlerden Echinostoma revolutum Marmara Bölgesi, Ankara ve Kars yöresinde kazlarda 

%0.06-10 arasında değişen oranlarda görülmüştür. 

KAZLARDA ECHINOPARYPHIMIOSIS 

Hastalık etkenleri evcil ve yabani kanatlıların incebağırsaklarına yerleşmektedir. 

Echinoparyphium recurvatum’un erişkinleri 4.5 mm uzunluğunda ve 0.5 mm genişliğindedir. 

Tutunma organeli olan ağız çekmeninin etrafında 45 adet diken bulunmaktadır. Parazitle 

enfekte kazlarda halsizlik, uyuşukluk, anemi, zayıflama, mukuslu bağırsak yangısı 

görülebilmektedir. Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının, 

nekropside de olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için 

fenbendazole (40 mg/kg, p.o) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için 

arakonak su sümüklülerinin olduğu sulardan uzak tutulması gerekmektedir. Hastalığa neden 

olan türlerden Echinoparyphium recurvatum Marmara Bölgesinde kazlarda %1.15 oranında 

görülmüştür. 

KAZLARDA HYPODERAEUMIOSIS 

Hastalık etkenleri ördek, kaz, güvercin, kuğu, tavuk ve yabani su kuşlarının 

incebağırsaklarına yerleşmektedir. Hypoderaeum conoideum’un erişkinleri 5-12 x 2 mm 
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boyutlarındadır. Tutunma organeli olan ağız çekmeninin etrafında 47-53 adet diken 

bulunmaktadır. Parazitle enfekte kazlarda kanamalı bağırsak yangısı görülebilmektedir. 

Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının, nekropside de 

olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için fenbendazole (40 mg/kg, 

p.o) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için arakonak su sümüklülerinin 

olduğu sulardan uzak tutulması gerekmektedir. Hastalığa neden olan türlerden Hypoderaeum 

conoideum kazlarda %1.15 oranında görülmüştür. 

KAZLARDA HYMENOLEPIDIASIS 

Hastalık etkenleri kümes hayvanlarının incebağırsaklarına yerleşerek kanamalı bağırsak 

yangısına, ishal ve ölümlere neden olmakta ve ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Kazlarda 

enfeksiyona neden olan türlerden Hymenolepis lanceolata’nın erişkinleri 3-13 cm uzunluğunda 

ve 5-18 mm genişliğindedir. Parazitin halkalarının genişliği uzunluğundan fazladır. Baş 

kısmında 8 adet çengel bulunmaktadır. Hymenolepis coronula’nın erişkinleri 1-2 cm 

uzunluğundadır. Baş kısmında 18-26 çengel bulunmaktadır. Hymenolepis setigera’nın 

erişkinleri 20 cm uzunluğunda ve 3mm genişliğindedir. Baş kısmında 110 çengel 

bulunmaktadır. Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin halkalarının, 

nekropside de incebağırsakta olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi 

için fenbendazole (100 ppm 4 gün boyunca yeme katılır), mebendazole (60 ppm 7 gün boyunca 

yeme katılır), flubendazole (60 ppm 7 gün boyunca yeme katılır), febantel (30mg/kg p.o.) 

niclosamide (20-50mg/kg p.o.) ve praziquantel (5-10mg/kg p.o.) kullanılabilmektedir. Kazları 

enfeksiyondan korumak için arakonaklarla mücadele edilmesi gerekmektedir. Hastalığa neden 

olan türlerden Hymenolepis lanceolata kazlarda %2.3, Hymenolepis coronula %1.15 ve 

Hymenolepis setigera %12 oranlarında görülmüştür. 

KAZLARDA HETERAKIASIS 

Hastalık etkenleri coğrafi olarak geniş bir yayılım alanına sahip olup Antartika kıtası 

hariç tüm kıtalarda görülebilmektedir. Kazlarda enfeksiyona neden olan türler Heterakis 

gallinarum, H. dispar ve H. isolonche’dir. Heterakis gallinarum Karabaş hastalığının etkeni 

olarak bilinen Histomonas meleagridis’i taşımaktadır. Histomonas meleagridis adlı protozoon 

Heterakis gallinarum’un erkeklerinin reprodüktif sistemine yerleşmekte ve kopulasyon 

sırasında dişi parazitlere geçerek burada çoğalmaktadır. Dolayısıyla Heterakis gallinarum ile 

enfekte bir kanatlı aynı zamanda Histomonas meleagridis ile de enfekte olmaktadır. Heterakis 

gallinarum kanatlı hayvanlara enfekte yer solucanları, çekirgeler ve sineklerle de mekanik 

olarak bulaşabilmektedir. Heterakis gallinarum, H. dispar ve H. isolonche morfolojik olarak 
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birbirine benzemekte ancak özefagus ve spikül şekilleri ve uzunluğu değişiklik göstermektedir. 

Heterakis türlerinin erişkinleri 6-18 mm uzunluğundadır. Kanatlıların dışkısıyla dışarı atılan 

yumurtaların veya mekanik vektörlerin ağız yoluyla alınmasıyla enfeksiyon bulaşmaktadır. 

Parazitler kanatlıların sekumunda gelişip olgunlaşmaktadır. Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının 

muayenesinde parazitin yumurtalarının, nekropside de incebağırsakta olgunlarının 

görülmesiyle konulabilmektedir. Kümes hayvanlarının incebağırsaklarına yerleşerek kanamalı 

bağırsak yangısına, ishal ve ölümlere neden olmakta ve ekonomik kayıp oluşturmaktadır. 

Hastalığın tedavisi için fenbendazole (120 ppm 3 gün boyunca yeme katılır), mebendazole (60 

ppm 7 gün boyunca yeme katılır), flubendazole (30 ppm 7 gün boyunca yeme katılır), febantel 

(60ppm 6 gün boyunca yeme katılır ), levamizole (30mg/kg p.o.), niclosamide (20-50mg/kg 

p.o.) ve praziquantel (5-10mg/kg p.o.) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak 

için kümes hijyenine dikkat edilmesi, dışkıların sık aralıklarla uzaklaştırılması ve farklı türdeki 

hayvanların ayrı kümeslerde barındırılması gerekmektedir. Hastalığa neden olan türlerden 

Heterakis gallinarum kazlarda %3.3-28.35 ve H. dispar %55-58 oranlarında görülmüştür. 

KAZLARDA ASCARIDIASIS 

Ascaridia cinsindeki parazitler kanatlılardaki en büyük nematodlar olarak bilinmektedir. 

Ascaridiasis evcil kanatlıların en önemli enfeksiyonlarından birisidir. Enfeksiyonun 

gelişiminde konağın yaşının, cinsiyetinin ve mevsimin önemli bir rolü vardır. Kazlarda 

enfeksiyona neden olan tür Ascaridia galli’dir. Ascaridia galli kanatlı hayvanlara larvalı 

yumurtaların veya enfekte yer solucanları/çekirgelerin yenilmesi ile bulaşabilmektedir. 

Ascaridia galli’nin erişkinleri 60-116 mm uzunluğundadır. Parazitler kazların incebağırsağında 

gelişip olgunlaşmaktadır. Kümes hayvanlarında spesifik olmamakla birlikte ishal, ağırlık kaybı, 

solunum güçlüğü, hipoglisemi, lökosit artışı ve anemi görülmektedir. Yoğun enfeksiyonlarda 

sinirsel semptomlar ve bağırsak tıkanması neticesinde ölüm vakalarıyla karşılaşılmaktadır. 

Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının, nekropside de 

bağırsakta olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için fenbendazole 

(60 ppm 3 gün boyunca yeme katılır), mebendazole (60 ppm 7 gün boyunca yeme katılır), 

flubendazole (30 ppm 7 gün boyunca yeme katılır), febantel (60ppm 6 gün boyunca yeme katılır 

), levamizole (30mg/kg p.o.) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için kümes 

hijyenine dikkat edilmesi, dışkıların sık aralıklarla uzaklaştırılması, gıda ve suyun dışkı ile 

kontaminasyonu engellenmeli ve genç hayvanların yetişkinlerden ayrı kümeslerde 

barındırılması gerekmektedir. Ascaridia galli kazlarda %1.1 oranında görülmüştür. 
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KAZLARDA CAPILLARIASIS 

Capillariasis evcil kanatlılarda kozmopolit yayılış gösteren bir enfeksiyondur. Bazı 

Capillaria türleri direkt gelişirken bazıları yer solucanlarını arakonak olarak kullanmaktadır. 

Enfeksiyonun gelişiminde konağın yaşının, cinsiyetinin ve mevsimin önemli bir rolü vardır. 

Kazlarda enfeksiyona neden olan türler Capillaria anseris, C. anatis, C. bursata, C. caudinflata 

ve C. obsignata’dır. Bu parazitler kazlara parazit yumurtalarının veya arakonak olan yer 

solucanlarının yenilmesi ile bulaşmaktadır. Capillaria türlerinin erişkin erkekleri 18 mm 

dişileri ise 60 mm uzunluğunda olabilmektedir. Parazitler kazların incebağırsağında ve 

sekumunda gelişip olgunlaşmaktadır. Kazlarda her zaman klinik belirti görülemeyebilir. Genel 

olarak hayvanlarda kanlı ishal, zayıflık, uyuşukluk, anemi görülmektedir. Parazitle enfekte 

kanatlıların kursak ve özefagusunda olgun parazitlere veya parazit yumurtalarına 

rastlanabilmektedir. Yoğun enfeksiyonlarda bağırsak mukozasında kalınlaşma ve kanama 

odaklarıyla karşılaşılmaktadır. Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin 

yumurtalarının, nekropside de kursak, özefagus ve bağırsakta olgunlarının görülmesiyle 

konulabilmektedir. Parazitin yumurtaları çok tipik olup, iki ucunda tıkaç bulunan limona 

benzemektedir. Hastalığın tedavisi için cambendazole (70mg/kg p.o.), mebendazole (60 ppm 7 

gün boyunca yeme katılır), flubendazole (30 ppm 7 gün boyunca yeme katılır), levamizole 

(30mg/kg p.o.), piperazin (200-300 mg/kg p.o.) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan 

korumak için kümes hijyenine dikkat edilmesi, düzenli aralıklarla dışkı muayenesinin yapılması 

ve antihelmintik ilaç uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Hastalığa neden olan türlerden 

Capillaria anseris, C. anatis, C. caudinflata ve C. obsignata türlerine kazlarda %0.6-56 

oranlarında rastlanmıştır. 

KAZLARDA TRICHOSTRONGYLIASIS 

Kazlarda Trichostrongyliasise neden olan tür Trichostrongylus tenuis’tir. Hastalık 

etkeni tavuk ve kazların sekumuna yerleşmektedir. İnce, küçük, kırmızı renkte bir parazit olan 

Trichostrongylus tenuis’in erişkinleri 0.5-11 mm arasında değişen büyüklüktedir.  Kazların 

dışkısıyla dışarı atılan parazitin yumurtalarının içinde larva gelişir. Larva doğada gelişmeye 

devam eder ve enfektif formu ağız yoluyla alan kanatlılar enfeksiyona yakalanır. Parazitle 

enfekte hayvanlarda iştah azalması, anemi, kilo kaybı, yumurta veriminde azalma, tüylerde 

matlaşma, ishal ve ölüm görülmektedir. Nekropside sekumun sarımsı beyaz renkte bir içerik ile 

dolu olduğu, ölümün sekumun fonksiyon bozukluğundan kaynaklandığı bildirilmektedir. 

Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının, nekropside de 

sekumda olgunlarının görülmesiyle konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için fenbendazole 
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(60 mg/kg 3 gün), cambendazole (30 mg/kg 3 gün),  mebendazole (10 mg/kg 3 gün), 

flubendazole (30 mg/kg 7 gün boyunca yeme katılır), febantel (15mg/kg p.o.) 

kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için enfekte alanlara girmesini 

engellemek ve düzenli olarak antihelmintik uygulanması gerekmektedir. Hastalığa neden olan 

Trichostrongylus tenuis’e kazlarda %0.2-12 arasında değişen oranlarda rastlanmıştır. 

KAZLARDA AMIDOSTOMIASIS 

Kazlarda Amidostomiasis’e neden olan tür Amidostomum anseris’tir. Hastalık etkeni 

kazların taşlığına ve ventrikülüsüne yerleşmekte ve kan ile beslenmektedir. Parazitin erişkinleri 

07-12 mm arasında değişen büyüklüktedir. Kazların dışkısıyla dışarı atılan parazitin 

yumurtalarının içinde larva gelişir. Larva doğada gelişmeye devam eder ve enfektif formu ağız 

yoluyla alan kanatlılar enfeksiyona yakalanır. Parazitle enfekte hayvanlarda iştah azalması, 

anemi, kilo kaybı, yumurta veriminde azalma, tüylerde matlaşma, ishal görülmektedir. 

Hastalığın teşhisi kaz dışkılarının muayenesinde parazitin yumurtalarının veya proventrikülüste 

0.5-.5 cm büyüklüğünde nodül ve granulomların içerisinde olgunlarının görülmesiyle 

konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için ivermektin ve sekunder enfeksiyonları engellemek 

için antibiyotik kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için arakonak olan su 

pireleri ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Hastalığa neden olan Amidostomum anseris’e 

kazlarda %29.7 oranında rastlanmıştır. 

KAZLARDA PROSTHOGONIMIASIS 

Kazlarda prosthogonimiasis’e neden olan türler Prosthogonimus pellucidus, P. 

macrorchis, P. ovatus’tur. Hastalık etkenleri kazların Bursa fabricius, oviduct, kloaka ve 

rektumuna yerleşmektedir. Kanatlıların en patojen parazitlerinden biridir. Oviduct yangısı, 

yumuşak kabuklu veya kabuksuz yumurta üretimi, peritonitis ve akabinde kanatlılarda ölüme 

neden olmaktadır. Parazitin arakonakları salyangozlar ve kız böcekleri olduğu için sıcak 

bölgelerde görülen bir enfeksiyondur. Parazitin erişkinleri 9 x 5 mm büyüklüktedir. Kazların 

dışkısıyla dışarı atılan parazitin yumurtalarının içinde larva gelişir. Larva doğada gelişmeye 

devam eder ve enfektif form taşıyan kız böceklerini ağız yoluyla alan kanatlılar enfeksiyona 

yakalanır. Parazitle enfekte hayvanlarda hareketlerde yavaşlama ve sürekli oturma isteği, 

bacakları birbirinden ayrık yürüme, kloakadan içerisinde olgun parazitlerin de olduğu albuminli 

süt benzeri bir sıvının geldiği görülmektedir. Hastalığın teşhisi kloakadan gelen süt benzeri 

akıntının muayenesinde parazitin yumurtalarının veya olgunlarının görülmesiyle 

konulabilmektedir. Hastalığın tedavisi için praziquantel (5-10 mg/kg p.o.), mebendazole (10-

50 mg/kg p.o.), albendazole (5-10 mg/kg p.o.), flubendazole (5-10 mg/kg p.o.) ve fenbendazole 
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(5-10 mg/kg p.o.) kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için arakonaklarla 

mücadele edilmesi gerekmektedir.  

KAZLARDA SYNGAMIASIS 

Kazlarda syngamiasis’e neden olan tür Syngamus trachea’dır. Hastalık etkeni 

kanatlıların trakea, bronş ve bronşiollerine yerleşmektedir. Kırmızı renkte olduğu için kırmızı 

solucan ve erkek ve dişi parazit sürekli çiftleşme halinde olduğu için çatallı solucan olarak 

bilinmektedir. Erkek ve dişi parazitler ‘’Y’’ şeklinde görülmektedir.  Genç kanatlılar yaşlılara, 

dişiler erkeklere tavuk ve hindiler kazlara oranla enfeksiyona daha duyarlıdır. Parazitin 

arakonakları yer solucanlarıdır ancak parazitler arakonak kullanmadan da gelişebilmektedir. 

Parazitin erkekleri 2-6 mm dişileri ise 5-20 mm büyüklüktedir. Kazların dışkısıyla dışarı atılan 

parazitin yumurtalarının içinde larva gelişir. Larva doğada gelişmeye devam eder ve larvayı ya 

da enfektif form taşıyan yer solucanlarını ağız yoluyla alan kanatlılar enfeksiyona yakalanır. 

Parazitle enfekte kanatlılarda boyunlarını öne uzatma, ağız açık şekilde soluk alıp verme, başı 

sağa sol sallama, öksürük nöbetleri, gençlerde ölüm görülmektedir. Parazit hızlı bir şekilde 

büyüdüğü için trakea tıkanır ve hayvanlar boğulur. Hastalığın teşhisi klinik belirtiler ve dışkıda 

parazitin yumurtalarının görülmesiyle konulabilmektedir. Nekropside trakeada erişkin 

parazitler ‘’Y’’ şeklinde görülürler. Hastalığın tedavisi için mebendazole (60 mg/kg p.o.), 

ivermektin (0,2 mg/kg p.o.), flubendazole (30 mg/kg p.o.) ve fenbendazole (100 mg/kg p.o.) 

kullanılabilmektedir. Kazları enfeksiyondan korumak için kontamine alanlar sterilize 

edilmelidir. Barınakların yaz aylarında 10 gün arayla değiştirilmesi gerekmektedir. Genç 

kanatlılarla yaşlılar ve farklı kanatlı türleri ayrı kümeslerde barındırılmalıdır. Yabani 

kanatlıların kümeslere girmesi engellenmelidir. Hayvanların gezindiği yerlere bakır sülfat, 

süblime gibi kimyasallar serpilerek yer solucanı, salyangoz gibi böceklerle mücadele 

yapılabilmektedir.  
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ÇALIŞTAYDAN FOTOĞRAFLAR 
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