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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Hayvan Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Kümes Donanımları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; kümese, yetiştirme şekline ve hayvan 

sayısına göre suluk, yemlik ve folluk sayısını 

belirleyerek uygun yerlere yerleştirmeye yönelik bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Kümese ve hayvanların durumuna uygun yemlik 

seçebileceksiniz. 

2. Kümese ve hayvanların durumuna göre suluk 

seçebileceksiniz. 

3. Yumurtlayan hayvan sayısına göre follukları seçerek 

follukları uygun yerlere yerleştirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kümes ortamı, sınıf 

Donanım: Yemlikler, suluklar, folluklar, metre, çeşitli 

kanatlı hayvanlar, iş elbisesi, temizlik araç gereçleri, 

eldiven,  maske 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

İnsanların hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin ilk şartı iyi beslenmedir. İyi 

beslenme için özellikle hayvansal ürünlerin yeterli düzeyde tüketilmesi gerekir. 

 

Diğer hayvansal gıdalar gibi tavuk eti ve yumurtanın da insanın bedensel ve zihinsel 

gelişimindeki önemi anlaşıldıkça bu ürünlere olan talep artmıştır. Hayvansal protein açığının 

kapatılabilmesi için hayvancılığın genel olarak geliştirilmesi, hayvancılık içerisinde 

tavukçuluğa özel bir yer ve önem verilmesi son derece önemlidir. 

 

İyi bir kümes, hayvanlara uygun bir çevre imkânı oluşturacağından verimi doğrudan 

etkileyecektir. Bunun için kümes donanımlarının yetiştirme amacına uygun ve yeterli sayıda 

düzenlenmesi gerekir. Özellikle yem israfını engelleyecek yemliklerin, temiz ve sürekli su 

sağlayacak sulukların, sağlam ve temiz yumurta elde etmemizi sağlayacak follukların 

seçilmesi ve kümese uygun bir şekilde yerleştirilmesi çok önemlidir. 

 

Modülü tamamladığınızda bir kümes için amaca uygun yemlikleri, sulukları, follukları 

seçebilecek, kümes donanımlarını ve kümes ortamını hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilere 

sahip olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve başarılı 

meslek elemanı olmanızı dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kümese ve hayvanların durumuna uygun yemlik 

seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan tavukçuluk işletmelerini ziyaret ediniz. İşletmede kullanılan 

yemlikleri inceleyiniz. Yemliklerin işletmeye uygunluğunu araştırınız. 

 Uygun özellikte olmayan yemlik kullanımına bağlı yem israfına yönelik bir 

araştırma yapınız. Yem israfını en düşük düzeyde tutan yemlikleri inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YEMLİKLER 
Kümes içinde bulunan en önemli donanımlardan biri olan yemlikler, yapılacak 

yetiştirme şekline ve işletme büyüklüğüne göre farklı şekillerde ve farklı malzemelerden 

yapılabilir. Kümeslerde önemli olan hayvanların tür, ırk, yaş, hayvan sayısı ve kümesin 

büyüklüğüne uygun sayıda, yem israfını en düşük seviyede tutacak ve yem akışında problem 

olmadan çalışabilen yemliklerin kullanılmasıdır. 

 

1.1. Yemlik Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Hayvancılıkta en önemli gider yem maliyetidir. Bu sebeple alınan yemlerin 

tüketilmesi sırasında yem zayiatının en aza indirilmesi gerekir. Bunun içindir ki tavuk 

yetiştiriciliğinde de kullanılan yemlikler oldukça önemlidir. Kullanılan yemliğin yem israfına 

sebep olmayacak yapıda olması gerekir. 

 

Yemliklerde aranan özellikler şunlardır: 

 

 Yemlikler kolay doldurulabilir olmalıdır. 

 Kolay temizlenebilir olmalı. 

 Yem kaybını en alt düzeyde tutmalıdır. 

 Yemlikler, içlerine hayvanların giremeyecekleri şekilde olmalıdır. 

 Yemlikler, içlerine hayvanlar tarafından yataklık materyali bulaştırılmayacak 

şekilde olmalıdır. 

 Hayvanların rahatça yem yiyebilecekleri yükseklikte düzenlenebilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Maliyeti düşük olmalıdır. 

 Kolay temin edilebilir olmalıdır. 

 Kurulumu ve toplanması kolay olmalıdır. 

 Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 

1.2. Yemlik Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Günümüzde tavukçuluk sektörü farklı amaçlarla ve farklı şekilde yetiştiricilik yapan 

işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Civciv yetiştiren işletmeler 

 Ticari yumurta üreten işletmeler 

 Damızlık yumurta üreten işletmeler 

 Et tavukçuluğu yapan işletmeler 

 Süs tavukçuluğu yapan işletmeler 

 Et ve yumurta (kombine) üreten işletmeler  

 

Aynı zamanda; 

 

 Kafes tavukçuluğu, 

 Organik yumurta tavukçuluğu, 

 Gezen tavuk yumurtacılığı gibi farklı şekillerde de yetiştiricilik yapılmaktadır. 

 

Dolayısı ile işletmenin amacı ve yetiştirme şekline göre kullanılan yemliklerde 

farklılık gösterir. İşletmelerin büyüklüğü de dikkate alınarak farklı ihtiyaçlara göre yapılmış 

çok çeşitli yemlik tipleri bulunmaktadır.  

 

Bu yemliklerin bir kısmı, ticari değeri fazla olmayan aile içi üretim yapan ve evlerde 

hobi olarak tavuk yetiştirenlerin kullandığı basit yapıdaki yemliklerdir. Hatta bazen eski 

kullanılmayan bir kap bile yemlik olabilir. 

 

Diğer bir kısım yemlikler ise genellikle küçük ve orta boy işletme konumundaki ticari 

değeri olan işletmelerde kullanılan yemliklerdir ki bu yemlikler genellikle yarı otomatik 

özelliktedir. 

 

Büyük ölçekli işletmelerde ise tüm sistemler tam otomatik olduğu gibi yemliklerde 

tam otomatik bir yapıdadır. 

 

Yemlikleri özelliklerine göre değişik şekillerde sınıflandırabiliriz. Ancak çalışma 

prensiplerine göre bir sınıflandırma yaptığımızda günümüzde kullanılan yemliklerin 

tamamını kapsayacaktır. 
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1.2.1. Otomasyon Tiplerine Göre Yemlik Tipleri 
 

 Basit yemlikler 

 Yarı otomatik yemlikler 

 Otomatik yemlikler 

 

1.2.1.1. Basit Yemlikler 

 

Bunlara; oluklu, tekne veya yalak şeklindeki yemlikler de denir. Oluklu yemlikler 

farklı uzunlukta olur ve elle doldurulur. Bu yemliklerin üzerleri, hayvanların yemlik içine 

girmelerini engelleyecek ve yem kaybını önleyecek şekilde olmalıdır. Elle doldurulan basit 

yemliklerde yem tükendikçe elle ilave yapılacağından daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulur. 

En önemli avantajı, temininin kolay ve fiyatının ucuz olmasıdır. 

 

 

Resim 1.1: Basit tavuk yemlikleri 

     

Resim 1.2: Basit civciv yemlikleri 

Bu yemliklerde hayvanların yemlik içine girmelerini, üzerlerine çıkmasını ve yem 

kaybını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Yemlik altına yükseltici bir materyal konularak 
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hayvanların normal duruşlarında rahatlıkla yem yiyebilecekleri seviyeye yükseltilmesi 

alınabilecek basit bir tedbirdir. 

 

1.2.1.2. Yarı Otomatik Yemlikler 

 

Bu yemliklere askılı yemlikler de denir. Kullanımı basittir. Askılı yemliklerde değişik 

çapta bir silindir kısmı ile bu silindirin, üzerine oturduğu yine daire şeklinde derince bir tabla 

kısmı vardır. Üstten konan yem, silindirin altı ile tabla arasındaki boşluktan akar. Bu yem 

hayvanlar tarafından tüketilip seviyesi düştükçe yemin akması da devam eder. Bu yemlikler 

tavana asılır ve ismini de buradan almıştır. Bu yemliklerin doldurulması için yem arabaları 

kullanılır. Genelde plastik veya sacdan yapılır. Yemliğin maliyeti fazla değildir. Temini ve 

kullanımı kolaydır. Kümesteki hayvan sayısına göre belli aralıklarda kümes içine 

yerleştirilir. Yem haznesinin üzeri kapalıdır. Bu iyi bir özelliktir çünkü yem hayvanlar 

tarafından kirletilmez. Yemlikler günün belli zamanlarında birkaç defa silkelenerek boşalan 

yem yeme yerine yemin dolması sağlanır. Yem haznesi günde 1-2 defa kontrol edilir ve 

azalan yemliklere yem ilave edilir. Yuvarlak yemliklerde ihtiyaç duyulan yemlik alanı daha 

azdır. Genellikle 25-30 tavuk için 1 adet yemlik bırakılır. Yemliklerin askı ipi sağlam olmalı 

ve ara sıra kontrol edilmelidir. Askı ipi hayvanın boyuna göre ayarlanmalı ve hayvan 

büyüdükçe askının ipi ayarlanmalıdır. 

 

Resim 1.3: Yarı otomatik tavuk yemlikleri 
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1.2.1.3. Otomatik Yemlikler 

 

Otomatik yemlikler genel olarak şu bölümlerden oluşur: 

 

 Yem deposu 

 Boru içinde hareket ederek yemi taşıyan sistem 

 Yem dolunca yem akışını kesen yem azalınca motoru çalıştıran sistem 

 Yemleme sistemi motoru 

 Yemin hayvan kullanımı için dolduğu ünite 

 

Otomatik yemliklerin çeşitli firmalarca imal edilmiş değişik tipleri bulunmaktadır. 

Kafes ve yer sistemleri de kullanılabilir. Yem, yem deposundan yemliklere otomatik bir 

mekanizma ile taşınır ve dağıtılır. Otomatik yemlikler, ticari sürüler için en uygun sistemdir 

ve her zaman hayvanlara taze temiz yem sağlanması avantajına sahiptir. Ancak otomatik 

ekipmanların kullanılabilmesi için elektrik kesilmelerine karşı işletmede jeneratör bulunması 

zorunludur. 

 

Otomatik yemlikler kullanımı rahat, yem israfı diğer yemliklere göre daha az olmakla 

birlikte ilk maliyeti fazladır. Küçük işletmeler için uygun değildir. 

 

Bu sistemde yemleme, belli saat aralıklarında otomatik olarak yapılır. Elektrik 

kesintisi veya arıza durumlarında yemleme aksayabilir. Bu nedenle sık sık yemleme sistemi 

kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 1.4: Otomatik yemlik 

 

Resim 1.5: Otomatik yemlik motoru 
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Her yaş döneminde hayvanlara yeterli miktarda yemlik alanı sağlanmalıdır. 

 

Uzun yemliklerde hayvan başına; 

 

 0-6 haftalık civciv büyütme döneminde 5 cm, 

 7-20 haftalık dönemde 5-7.5 cm, 

 Yumurtlama döneminde 10 cm olarak hesaplanır. 

 

Uzun yemliklerde yemliklerin her iki tarafı da kullanılabilecekse oluk uzunluğu iki 

yemlik alanı sağlayacaktır. 

 

Yuvarlak yemliklerde ihtiyaç duyulan yemlik alanı daha azdır. Yuvarlak yemliklerde 

hayvan başına ihtiyaç duyulan yemlik ihtiyacı; 
 

 0-6 haftalık civciv büyütme döneminde 1,5-2 cm, 

 7-20 haftalık dönemde 3,5-4 ve 4-5 cm, 

 100 yumurta tavuğu için 18-22 kg kapasiteli 6 adet askılı yemlik hesaplanabilir. 

 

Kafes sisteminde ise hayvan başına yemlik alanı ihtiyacı; 

 

 0-6 haftalık civciv büyütme döneminde 4,5-5.5cm, 

 7-20 haftalık dönemde 5,5-7 cm, 

 Yumurtlama döneminde 7,5-10 cm olarak hesaplanabilir. 

 

Nasıl yemlik kullanılırsa kullanılsın pratik olarak eğer yemliklerin oldukları bölge 

aşırı kalabalık ve hayvanlar sürekli olarak birbirleri ile yem yemek için mücadele ediyorlarsa 

yeterli yemlik yok demektir. Gereken tedbir alınmalıdır. 

 

1.3. Yemlik Sayısını ve Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler 
 

Yemlikler kümeslerde belirli bir sayıda ve büyüklükte yerleştirilirler. Yemliklerin 

sayısını ve büyüklüğünü;  

 

 Hayvan sayısı, 

 Hayvanların ırkı, 

 Hayvanın türü, 

 Hayvanların yaşı, 

 Yemliğin büyüklüğü, 

 Yemliğin şekli, 

 Yemliğin çalışma prensibi, 

 Hayvanların besleme şekilleri gibi faktörler etkiler. 
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1.3.1. Hayvan Sayısı 
 

Kümeslerde beslenen hayvan sayısı arttıkça kullanılan yemlik sayısı da aratacaktır. 

Yemliklerin yetersiz olması hayvanlarda yetersiz beslenmeye ve  strese sebep olur. Stres 

kanatlı hayvanlarda çok önemlidir. Zira strese giren tavuklar aşırı duyarlı olur. Verim düşer. 

Birbirlerini gagalamaları sonucu ağır hasarlar oluşur. 

 

1.3.2. Hayvanların Irkı 
 

Irk olarak büyük cüsseli hayvanlarda yemlik sayısı küçük cüsseli ırklara göre daha 

fazla sayıda kullanılmalıdır. 

 

1.3.3. Hayvanın Türü 
 

Hindi, ördek, kaz, tavuk gibi kanatlılarda yapısal farklılıklardan kaynaklanan 

sebeplerden dolayı yemliklerin sayısı ve büyüklüğü farklılık gösterecektir. 

 

1.3.4. Hayvanların Yaşı 
 

Hayvanların yaşı ilerledikçe kullanılan yemliklerin de sayısı ve büyüklüğü artar. 

Hayvanların vücut büyüklüğüne ve yaşına göre yemliklerin boyu ve yüksekliği ayarlanır. 

Her yaş döneminde hayvanlara yeterli miktarda yemlik alanı sağlanmalıdır. 

 

1.3.5. Yemliğin Büyüklüğü 
 

Yemlik çapı ve uzunluğu arttıkça kullanılacak yemlik sayısı da azalır. 

 

1.3.6. Yemliğin Şekli 
 

Yemliğin yuvarlak ve uzunluğuna göre sayısı artıp azalır. 

 

1.3.7. Yemliğin Çalışma Prensibi 
 

Yemliklerin basit, yarı otomatik, tam otomatik olması gibi özelliklerinden dolayı 

sayısı ve büyüklüğü değişir. 

 

1.3.8. Hayvanların Besleme Şekilleri 
 

Yetiştirilen hayvanlar; etçi, yumurtacı, kombine veya süs gibi hangi amaçla 

yetiştirilecekse ona göre ayarlama yapılmalıdır Yemliklerin yapısı ve şekli yapılan 

yetiştiriciliğine göre değişir. Aynı yemlik kullanılsa bile yemlik sayısı değişir. Özellikle 

kesime yakın olan etlik piliçlerde yemlik başına düşen hayvan sayısı yumurtacılara göre daha 

azdır.  
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Yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde kafes sistemi kullanıldığı zaman kafesle bütünleşmiş 

otomatik bantlı yemlik sistemi kullanılır. 

 

1.4. Yemliklerin Temizliği 
 

Hayvancılık işletmelerinde her üretim periyodu sonrası mutlaka barınaklarda dâhil 

tüm üretim materyallerinin temizlenmesi gerekir. Bütün altlık, yem, gübre ile tüm alet ve 

donanım kümesten dışarı alınır. Bu bağlamda yemlikler de kümes dışına alınıp deterjan / 

dezenfektan kullanılarak basınçlı su ve buharla yıkanıp kurutulmalıdır. Kümes içinde kalan 

yemliklerin yıkanabilir kısımları da yıkanmalıdır. Yıkama sırasında yemlikler üzerinde dışkı 

kalıntılarının kalmamasına özen gösterilmelidir.  

 

Kümes içi ve çevresinde de gerekli bakım, onarım ve temizlik yapıldıktan sonra 

yemlikler kümese tekrar kurulur. Bir hafta kadar bekletilir. Daha sonra fumigasyon yapılır. 

Bu amaçla kümes kapatılır ve 21°C’ye kadar ısıtılır. Fumigasyon işleminde nemin de %70-

80 olması istenir. Dezenfekte edilecek her 30 m³ hacim için 35 ml ticari formalin (%40’lık 

çözelti) ile 17,5 g potasyum permanganat karışımı denk gelecek şekilde hesaplaması gerekir. 

Diğer bir ifade ile en üst düzeyde dezenfektan etkinin sağlanabilmesi için 3 ölçü formalin 

için 2 ölçü potasyum permanganatın kullanılması gerekir. Fumigasyon ile dezenfeksiyon 

yapılacak alanlarda kapı, pencere ve hava kaçaklarına yol açabilecek delikler iyice kapatılır. 

Kapalı alanların her tarafından homojen bir formaldehit buharı üretilerek yaygın bir 

dezenfeksiyonun sağlanabilmesi için kapalı alan hacmine göre hesaplanan karışım bir kaç 

kez ayrı kaba bölünebilir. Fumigasyon işleminden sonra kümes açılarak gaz kalıntılarının 

çıkması ve kümes havasının temizlenmesi için havalandırılır ve daha sonra da üretime 

başlanır. Fumigasyon işleminde kullanılan Potasyum permanganat ile formalinin tepkimesi 

çok şiddetli aynı zamanda insan ve hayvan sağlığı için çok tehlikeli (kanserojen) olduğundan 

işlem sırasında çalışanlar uygun bir elbise, göz respiratörü ve eldiven kullanmalıdır. 

 

Askılı veya tekne şeklinde olan yemlikler daha çok kirlenir. Kirlendiği zamanlar 

yıkanıp temizlenip hemen yerine bırakılmalıdır. Kafes sisteminde bu mümkün olmadığından 

kümes kontrollerinde kirli olan yemlikler elle temizlenmelidir. 

 

Resim 1.6: Yemliklerin dezenfeksiyonu 
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1.5. Yemliklere Yem Doldurma 
 

Yemler taze olarak verilmelidir. Yem tüketimi izlenmeli, yemliklerin yüksekliği 

ayarlanmalı ve yemlikler 2/3 oranında doldurularak yem kaybı azaltılmalıdır. Yemliklerin 

doldurulmasında dikkatli olunmalıdır, aşırı doldurulması önemli miktarda yem kaybına 

sebep olur. Sadece gaga kesimi sonrasında yemlikler fazlaca doldurularak hayvanların rahat 

yem tüketmeleri temin edilmelidir. 

 

Yemin lezzetinin bozulmasını önlemek ve yem tüketimini teşvik etmek amacıyla 

yemliklerin düzenli olarak kontrolünü yapmak ve belirli zaman aralıklarında yemlemek 

gerekir. Sürekli olarak hayvanların önünde yem bulunması; iştahı, dolayısı ile yem 

tüketimini azaltıcı bir durum olup verim kaybına neden olur. 

 

Yemleme zamanlarının da iyi ayarlanması gerekir. Günün başlangıcında yemlikler 

mutlaka dolu olmalıdır. Akşama doğru yemlikler boşalır. Karartmadan önce mutlaka yem 

verilmeli ve hayvanların kursaklarının doldurularak yemsiz geçecek gece için hazırlık 

yapması sağlanmalıdır. 

 

Yuvarlak veya askılı yemliklerin yüksekliği hayvanlar büyüdükçe yataklıktan 

yukarıya doğru zamanla yükseltilmelidir. Yemliğin yerden yüksekliği hayvanın sırtı 

hizasında olmalıdır. Kümesteki bütün yemliklerin haftada bir bu şekilde ayarlanması 

gerekmektedir. 

 

Resim 1.7: Yemliğin yüksekliği 

 

Resim 1.8: Kullanıma hazır hâle getirilmiş kümes 
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1.9: Kafes tavukçuluğunda yemlikler 

 

1.10: Palet 

Bazı kümeslerde özellikle kafes tavukçuluğu yapılan kümeslerde sabit oluklu yemlik 

içerisinde palet hareket ederek yem taşıma görevini görür. 

 

Resim 1.11: Paletli yemlik   
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1.12: Yemliklerin havaya kaldırılma sistemi 

Yemlikler belirli zaman dilimlerinde havaya kaldırılarak yemleme düzeni sağlanan 

sistemler de mevcuttur. Bu uygulamada hayvanlar hem yemi iştahla tüketir ve hem de 

yemliklerin kirlenmesi önlenmiş olur. 

 

1.13: Yemliklerin havaya kaldırılması 

Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve ilmi araştırmalar sonucu daha verimli ve 

ekonomik kullanım sağlayan kümes donanımlarının yapılması kaçınılmazdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda yemlikleri kümese 

yerleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun sayı ve özellikte yemlik temin 

ediniz. 

 Hayvanların tür, ırk, yaş, hayvan sayısı ve 

kümesin büyüklüğüne uygun sayıda, yem 

israfını en düşük seviyede tutacak ve yem 

akışında problem olmadan çalışabilen 

yemlik seçiniz. 

 Kümes alanını hesaplayınız. 
 Kümesin enini ve boyunu ölçerek m

2
 

 olarak alanı bulabilirsiniz. 

 Hayvanların yaşlarını hesaplayınız. 
 Kümesteki hayvanların yaşını hafta 

olarak belirleyebilirsiniz. 

 Hayvanların yaşına ve sayısına göre 

bırakılacak yemlik sayısını hesaplayınız. 

 Her yemliğe ortalama sayıyı 

belirleyebilirsiniz. Sayı fazla veya az 

olmamalıdır. 

 Yemliklerin yerini tespit ediniz. 
 Yemlikler köşelere, kapı içlerine 

bırakılmamalıdır. 

 Yemlikleri taşıyınız. 
 Kırmadan ve kirletmeden yemlikleri 

kümese taşıyabilirsiniz. 

 Yemlikleri kümes içine yerleştiriniz. 

 Yemlikleri hesapladığınız sayıda ve 

kümese orantılı olacak şekilde 

yerleştirebilirsiniz. 

 Belli aralıklarda yerleştirmelisiniz. 

 Yemliklere yem koyunuz.  Yemlikleri tam doldurmamalısınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yemlik çeşitlerini incelediniz mi?   

2. Kümes alanını hesapladınız mı?   

3. Hayvanların yaşlarını hesapladınız mı?   

4. Hayvanların yaşına ve sayısına göre bırakılacak yemlik 

sayısını hesapladınız mı? 
  

5. Yemliklerin yerini tespit ettiniz mi?   

6. Yemlikleri taşıdınız mı?   

7. Yemlikleri kümes içine yerleştirdiniz mi?   

8. Yemliklere yem koydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız  

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yemlik çeşitlerinden değildir? 

A) Oluklu yemlik 

B) Köşeli yemlik 

C) Tekne yemlik 

D) Plastik yemlik 

E) Yalak yemlik 

 

2. Yemlikler hangi oranda doldurulmalıdır?  

A) 1/4 

B) 2/3 

C) 1/2 

D) 2/1 

E) 1/5 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yemliklerin özelliklerinden değildir? 

A) Sağlam olmalıdır. 

B) Maliyeti yüksek olmalıdır. 
C) Kolay temizlenebilir olmalıdır. 

D) Kurulumu kolay olmalıdır. 

E) Hayvanın bulunduğu gelişme dönemine göre ayarlanmalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi otomatik yemliklerin diğer yemliklere göre dezavantajıdır? 

A) İşçiliğinin az olması 

B) Kullanımının rahat olması 

C) İlk maliyetinin yüksek olması 

D) Yem israfının az olması 

E) Çok tercih edilebilir olması 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yemlikler, hayvanların rahatça yem yiyebilecekleri …………….. düzenlenmelidir. 

 

2. Yemliklerin kurulumu ve ……………………. kolay olmalıdır. 

 

3. Otomatik olmayan yemliklere ……………….. yemlik de denir. 

 

4. Oluklu yemlikler genellikle uzun olurlar ve …………… ile doldurulur. 

 

5. Askılı depolu yemlikler tavana ……. ile asılır. 

 

6. Askılı depolu yemlikler genellikle …………….. adet tavuk için 1 adet yemlik 

bırakılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Hindiler tavuklardan daha iri cüsseli olduğundan tavuklarla aynı sayıdaki hindilere 

daha …………. yemlik gerekir. 

 

8. Kümese bir sıra suluk bir sıra ……….. dizilir. 

 

9. Kümes büyüklüğüne    göre   kullanılacak   yemlik   ..………   farklılık 

gösterir. 

 

10. Sadece …………………. kesimi sonrasında yemlikler fazlaca doldurularak 

hayvanların rahat yem tüketmeleri temin edilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kümese ve hayvanların durumuna göre suluk 

seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan tavukçuluk işletmelerini ziyaret ederek işletmede kullanılan 

sulukları inceleyiniz. Sulukların işletmeye uygunluğunu araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SULUKLAR 
 

Kümeslerde yemlikler kadar suluklar da önemlidir. Suluklar her zaman temiz 

olmalıdır. Kümes içine belli aralıklarda ve hayvan sayısına orantılı olarak konulmalıdır. 

 

Bir kümeste hayvanlara verilen içme suyunun kalitesiz olması ya da kümes içinde 

suluk dağılımının eksik ya da düzgün olmayışı önce verimsizliklere, sürüde bir örnekliğin 

(aynı şekilde olma) bozulmasına ve ardından da pek çok sağlık problemine yol açar. Yeni bir 

kümese taşınan civciv, tavuk ve piliçler orada hemen suya ulaşabilmelidir. 
 

Su, kanatlı hayvanlar için çok önemli bir besin maddesi olduğu kadar aynı zamanda 

bir mineral kaynağıdır. Normal hava şartlarında hayvan yediği yemin yaklaşık 2 katı su 

tüketir. Bu miktar hayvanın verimine, büyüme eğrisine, yaşına bağlı olarak (gençlerde) daha 

da artabilir. Hava sıcaklığı arttığında normal tüketimin 3 hatta 4 katına çıkabilir. Su 

tüketiminin düzgün olması hayvanlardan azami verimin alınmasına neden olur. Tüketimin 

her gün kontrol edilmesi, olabilecek problemlerin erken teşhisinde önemlidir. Tüketimdeki 

ani düşme kümeste bir problem olduğunu gösterir. Başarılı bir tavukçuluk için öncelikle su 

kaynağının temiz olması gerekir. İçme suyu temiz bir kaynaktan temin edilmelidir. Temiz su, 

kümese kadar geldiği yollarda kirlenmemelidir. Kümes içindeki su dağıtım boruları da temiz 

olmalı ve suyun kirlenmesine yol açmamalıdır. Bütün hayvan işletmelerinde olduğu gibi 

kanatlı hayvanların içeceği su; insanların içtiği su kadar temiz olmalıdır. 

 

2.1. Suluk Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Sulukların hayvanların rahat su içebilecekleri yükseklikte olması gerekir. Suyun akıcı 

bir maddedir bu nedenle sıçramasını ve dökülmesini önleyici tedbirler alınmalıdır. Suyun 

dökülmemesi, yataklığın ıslanmaması için suluk yüksekliğinin hayvanların omuzları 

hizasında tutulmasına dikkat edilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kullanılan su donanımları ve suluk sistemleri suyu temiz tutabilmeli, kolaylıkla 

temizlenebilmeli, mümkün olduğunca etrafa su sıçramasını önleyebilecek şekilde olmalıdır. 

Aynı zamanda; sıcak havalarda suyu serin tutucu, soğuk havalarda da suyu donmaktan 

koruyucu özellikte olmalıdır. 

 

2.2. Suluk Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Bugün ticari üretim işletmelerinde çeşitli tip suluklar kullanılmaktadır. Küçük aile 

işlemelerinde ve hobi amaçlı yapılan kümes hayvancılığında yarı otomatik suluklar 

kullanılmaktadır. Büyük ticari işletmelerde ise tam otomatik suluk sistemleri kullanılır. 

 

İşletmelerde suluklar otomasyon durumuna göre dört kısma ayrılabilir: 

 

 Basit suluklar 

 Yarı otomatik suluklar 

 Otomatik suluklar 

 Nipel suluklar 

 

2.2.1. Basit Suluklar 
 

Basit suluklar elle doldurulduklarından sürekli kontrol edilmelidir. Bu sebeple fazla 

işgücüne ihtiyaç vardır. Ayrıca çok çabuk kirlendikleri için pek tercih edilmez. 

 

 

Resim 2.1: Basit suluk 

2.2.2. Yarı otomatik suluklar 
 

Yarı otomatik suluklar; küçük ve orta boy işletmelerde tercih edilen suluklardır. Elle 

doldurulur. Ancak haznesinin içinde bulunan su bitinceye kadar içilen kısımda su azaldıkça 

taşmayacak şekilde kendi kendine dolar. Plastik ve metal olanları mevcuttur. Zemine 

konulabildikleri gibi tavandan asılarak da kullanılabilirler. 
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Resim 2.2: Yarı otomatik suluk 

2.2.3. Tam Otomatik Suluklar 
 

Yaygın olarak kullanılan suluklardır. Ya doğrudan su tesisatına ya da bir su deposuna 

bağlanır. Su yuvarlak gövde üzerinden kayarak gövdeye bağlı kanalda toplanır. Suyun 

ağırlığı istenilen seviyeye geldiğinde otomatik olarak su kesilir. Hayvanlar tarafından su 

kullanılınca yay gövdeyi yukarı çeker ve tekrar su akışı başlar. Yine istenilen seviyeye kadar 

su dolunca otomatik olarak su kesilir. 

 

Tavana bağlı oldukları ip veya zincir, uzatılıp kısaltılarak yerden yükseklikleri 

istenilen seviyeye ayarlanabilir. 

 

Resim 2.3: Otomatik suluk 

2.2.4. Nipel Suluklar 
 

Günümüzde en fazla kullanılan suluk tipidir. Bu suluk sistemi ya depoya bağlanır veya 

doğrudan bir düzenleyici vasıtası ile şehir şebeke suyuna bağlanabilir. Depoya bağlı olduğu 

durumlarda aşı, antibiyotik ve vitamin gibi uygulamaların topluca ve kolaylıkla yapılmasına 

da imkân sağlar. Çok basit ve tekli kurulabildiği gibi büyük ticari işletmelerde karışık yapıda 

çoklu olarak da rahatlıkla kurulabilen bir sistemdir. Nipel suluk sisteminim bazı faydaları 

vardır Bunlar aşağıda verilmiştir: 
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 Günlük civcivden, kesime kadar su içebilme imkânı sağlar. 

 Sürekli taze ve temiz su imkânı verir. 

 Bakımda ve temizlikte kolaylık sağlar. 

 Verimli ve sorunsuz çalışır. 

 Kümes altlığının kuru kalmasını sağlar. 

 Su tasarrufu sağlar. 

 Bütün canlıların, dengeli ve eşit şekilde yetiştirilmesine yardımcı olur. 

 

Nipeller değişik yapı ve özellikte olabilir. Çelik, plastik bilyeli nipeller mevcuttur. 

Nipellerin bazıları aşağı yukarı hareket ederken bazıları da 360 derece hareket kabiliyetine 

sahiptir. 

 

Resim 2.4: Çelik nipel 

 

Resim  2.5: Plastik nipel 

 

Resim 2.6: Bilyeli nipel 

 

Resim 2.7: Damlalık 

 

Resim 2.8: Nipel kap 

 

Resim 2.9: Nipel depo suluk 

 

Resim 2.10: Tekli değişik bağlantı tipli nipel suluklar 
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Resim 2.11: Nipel suluktan su içen civcivler 

Nipeller çanak yaylı sisteme de bağlanabilir. Yay, çanak boş iken nipele baskı yaparak 

çanağa su toplanmasın sağlar. Çanakta toplanan suyun ağırlığı yayın nipelin baskısını 

kaldırınca nipel suyu keser. Hayvanlar suyu içince çanak hafifler yay çanağı yukarı çeker ve 

çanak tekrar nipele baskı yapar. Çanak tekrar su ile dolar ve sistem bu şekilde devam eder. 

 

Resim 2.12: 3’lü ve 5’li çanak yaylı nipel suluk 

Nipel suluklar istenilen sayıda ve sıklıkta genellikle özel kare borular üzerine monte 

edilmek suretiyle kurulabilir. Bu şekilde kurulan nipel suluklar kullanılırken alt kısımlarında 

mutlaka fazla suyun toplanacağı bir damlalık olmalıdır. Çünkü hayvanlar nipelin ucunda 

toplanan suyu içerken gagalarının nipele dokunması ile bir miktar suda aşağıya dökülür. Bu 

şekilde damlalık olduğu zaman damlalıkta toplanan suyu da hayvanlar içerler. Böylece hem 

su tasarrufu sağlanmış hem de zemin ıslanmamış olur. 

 

Nipel suluklar şamandıra sistemi ile de çalıştırılabilir. Bu durumda şamandıra 

sistemine bağlı derin nipel kap içerine nipel yerleştirilir ve yine kare boruya bağlanarak 

sistem aktif hâle getirilir. 

Resim 2.13: Damlalık bağlı nipel suluk Resim 2.14: Şamandıraya bağlı nipel suluk 
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Nipellerin tıkanma veya su kaçırma problemleri olabilir. Nipeller su kaçırdığı zaman 

altlıklar ıslanır ve dolayısıyla altlıklar hastalık yapıcı mikroorganizmaların kaynağı hâline 

gelir. Altlıklar küflenir, kötü koku yayar. Bu durumları önlemek için damlalıklar ve su 

tesisatı sık sık kontrol edilmelidir. Islanan altlıklar değiştirilmelidir. 

 

Resim 2.15: Damlalık bağlanmamış nipel suluk 

2.3. Sulukların Temizliği ve Doldurulması 
 

Suyun temizliği kadar sulukların temizliği de aynı oranda önemlidir. Su ne kadar 

temiz olursa olsun suluk temiz olmadığı zaman suyun temizliğinin bir önemi olmaz. Çünkü 

temiz su suluklarda kirlenir. Suluklar her gün yıkanmalıdır. Dönem sonlarında ise dezenfekte 

edilmelidir. Suluklarda su akışı kesintisiz devam etmelidir. Suluk tipine göre elle 

doldurulması gerekenler el ile doldurulmalı, depodan su alanlar da ise depo suyu miktarı ve 

temizliğine dikkat etmelidir. Ayrıca doğrudan şebekeden su alınıyorsa özellikle nipellerin 

düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

 

2.4. Suluk Sayısı ve Sıklığı 
 

Kümes içindeki hayvan sayısına göre yeterli sayıda suluk bulunmalıdır. Fazla sayıda 

suluk bulunması kümeste gereksiz yer kaybına, suluk sayısının azlığı ise hayvanların 

suluklara yığılmasına, susuz kalmasına ve sürüde bir örnekliğin bozulmasına yol açabilir. 

 

Resim 2.16: Uygun suluk ve yemlikler ile kümes hazırlığı 
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Resim 2.17: Yemlik, suluk ve follukları ile aktif hâldeki kümes 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda sulukları kümese yerleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kümese ve hayvanlara uygun sayıda ve 

özellikte suluk temin ediniz. 

 İşletmenin tipine, büyüklüğüne hayvan 

sayısına, türüne ve yaşına uygun özellikte 

ve sayıda suluk seçmelisiniz. 

 Kümes alanını hesaplayınız. 
 Kümesin enini ve boyunu ölçtükten sonra 

m
2 
olarak alanı bulmalısınız. 

 Hayvanların yaşlarını hesaplayınız. 
 Kümesteki hayvanların yaşını hafta olarak 

belirleyebilirsiniz. 

 Hayvanların yaşına ve sayısına göre 

yerleştirilecek suluk sayısını hesaplayınız. 

 Her yemlik için ortalama sayıyı 

belirlemelisiniz. Sayı fazla veya az 

olmamalıdır. 

 Sulukların yerini tespit ediniz. 
 Suluklar köşelere, kapı içlerine 

bırakılmamalıdır. 

 Sulukları taşıyınız. 
 Kırmadan ve kirletmeden sulukları 

kümese taşımalısınız. 

 Sulukları kümes içine yerleştiriniz. 

 Sulukları hesapladığınız sayıda ve kümese 

orantılı olacak şekilde yerleştirmelisiniz. 

 Belli aralıklarda yerleştirmelisiniz. 

 Suluklara su koyunuz. 

 Suyun temiz olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Sulukları doldurduktan sonra kontrol 

etmelisiniz. 

 Nipelli sulukların çalışıp çalışmadığını 

kontrol etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Suluk çeşitlerini incelediniz mi?   

2. Kümes alanını hesapladınız mı?   

3. Hayvanların yaşlarını hesapladınız mı?   

4. Hayvanların yaşına ve sayısına göre yerleştirilecek suluk sayısını 

hesapladınız mı? 
  

5. Sulukların yerini tespit ettiniz mi?   

6. Sulukları taşıdınız mı?   

7. Sulukları kümes içine yerleştirdiniz mi?   

8. Suluklara su koydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız  

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Normal hava koşullarında hayvan yediği yemin yaklaşık ….… katı su tüketir. 

 

2. Hayvanların içeceği su insanların içtiği su kadar …………. olmalıdır. 

 

3. Suluklar ………………… yıkanmalıdır. 

 

4. Civciv sulukları, civciv muhafaza çemberlerinin içine  ve …………….. etrafına 

yerleştirilir. 

 

5. Küçük ve orta boy işletmelerde …………… tip suluklar tercih edilir. 

 

6. Sulukların hayvanların  rahat su içebilecekleri …………………. olması gerekir. 

 

7. Büyük ticari işletmelerde ….. ……………………. suluk sistemleri kullanılır. 

 

8. ……………… suluklar, günümüzde en fazla kullanılan suluk tipidir. Çelik veya 

plastik bilyeli olabilir. 

 

9. Kümes içinde fazla sayıda suluk bulunması gereksiz yer ………………. neden olur. 

 

10. Hayvanların içtiği suların temiz olması kadar suların konulduğu ………………. da 

temiz olmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında yumurtlayan hayvan sayısına göre follukları seçerek 

follukları uygun yerlere yerleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tavukçuluk işletmelerini ziyaret ediniz. 

 İşletmede kullanılan folluk tiplerini inceleyiniz. 

 Follukların verimliliğini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. FOLLUKLAR 
 

Kanatlıların yumurtladığı yerlere folluk denir. Çeşitli malzemelerden imal edilir. Bu 

malzemeler ahşap, metal ve plastik olabilir. Folluklar tavuk sayısına göre ayarlanır. 

Folluklar, yetiştirilen kanatlı tür ve ırkına göre farklı büyüklüklerde yapılır. Yan yana ve üst 

üste konulmak suretiyle folluk blokları oluşturulur. Her göze birden fazla hayvan yumurta 

yapar. 

 

3.1. İyi Bir Follukta Aranan Özellikler 
 

 Folluklar sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 Kolay çürüyen malzeme olmamalıdır.  

 Tavukların içine rahat girip çıkabileceği büyüklükte olmalıdır. 

 İçine uygun ve yeterli altlık serilmiş olmalıdır.  

 Yumurtaların kolay toplanabileceği şekilde olmalıdır. 

 Kolay temizlenebilir olmalıdır. 

 Folluk sağlam bir şekilde duvara monte edilmeli ve hayvanlar girdiğinde ya da 

çıktığında kesinlikle sallanmamalıdır. 

 Otomatik folluklar, ışıklar yanmadan 15 dakika önce açılmalı ve ışıklar 

sönmeden 60 dakika önce kapatılmalıdır. 

 

Kanatlıların ilk yumurta yapmaya başlamadan önce follukları hazırlanır. Çünkü 

folluklara alışmaları gerekir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.2. Folluklara Alıştırmaya Yönelik Bazı Önlemler 
 

 Kümesin köşeleri kapatılmalıdır. Çünkü yere yumurtlama en çok köşelerde 

olmaktadır. 

 Yeterli sayıda folluk konmalıdır. Aksi takdirde folluklar da yer bulamayan 

tavuklar yere yumurtlar. 

 Folluklar, kümesin daha loş olan yerlerine yerleştirilmelidir. 

 Çıta zemin üzerine konan folluklar fazla yüksek olmamalıdır. 

 Follukların içi karartılmalıdır. Bunun için folluğun ön ve arka deliklerinin üst 

kısımları kapatılır. Ancak bu şekilde kapatma folluğun iç ısısını arttıracağından 

sıcak havalarda dikkatli olmak gerekir. 

 Yumurtlama başlamadan bir hafta önce folluklar açılarak hayvanların alışmaları 

sağlanmalıdır. 

 Folluk içerisinde yeterli miktarda temiz altlık bulundurulmalıdır. 

 Yumurtaların yuvarlanarak alttan toplanmalarına uygun follukların tabanları tor 

olduğundan tavuklar baştan bunları reddedebilir. Kaba saman veya buna benzer 

bir altlık serilerek bunun önüne geçilebilir. 

 

3.3. Folluk Çeşitleri ve Kullanıldığı Kümesler 
 

Folluklar tavukların kümes içerisinde yumurtlama yaptığı yerlerdir. Bireysel folluklar 

ya da grup folluğu şeklinde olabilir. 

 

Resim 3.1: Folluk 

3.3.1. Bireysel Folluklar 
 

Bireysel folluklar 30 cm genişlikte, 35-40 cm yükseklikte ve 40 cm derinlikte 

olmalıdırlar. Bu tip folluklar açık ya da kapalı tipte yapılabilir. Her 4-6 tavuk için bir folluk 

düşünülmelidir. 
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3.3.1.1. Tekli Folluk 

 

Resim 3.2: Tekli Folluk 

Bunlar yer sistemli yumurta tavukçuluğunda kullanılan folluklardır. Her folluk gözü 

bir tavuk tarafından kullanılabilir. Bu folluklar çoğunlukla metalden yapılmıştır. 5-6 folluk 

gözü yan yana bataryalar hâlinde, 2-3 katlı, üstü de hayvanların tünemelerini önleyecek 

şekilde eğimli olarak yapılır. 

 

3.3.1.2. Döner Yollu Folluk 

 

Yumurtaların mekanik olarak toplandığı folluklardır. Yumurtalar, meyilli, plastik 

kaplanmış tel tabanı üzerinde yuvarlanarak kafesin önünde toplanır. Yumurtaların toplandığı 

bu kısımlardan kümes boyunca geçen hareketli bir bantla yumurtalar otomatik olarak 

toplanır. 

 

Resim 3.3: Yumurtaların otomatik olarak toplanması 

3.3.1.3. Kapaklı Folluk 

 

Kapaklı folluklar, diğer folluklardan farklı olarak hayvan kapıdan içeriye girdiğinde 

kapısı kapanan ve bakıcı tarafından kapak açılıp hayvanın çıkartıldığı folluk tipidir. 
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Resim 3.4: Kapaklı folluk 

3.3.2. Çoklu Folluk 
 

Çoklu folluklar, taşınabilen üstü kapalı, fazla sayıda tavuğun yumurtlamasına imkân 

veren folluklardır. Bu tip folluklarda folluk genişliği sadece bir hayvanın rahatça sığabileceği 

genişlikte ve rahatça ayakta durabileceği bir yükseklikte olmalıdır. Follukların önünde 

hayvanların folluğa girmeden önce ve yumurtladıktan sonra kolayca üzerinde durabilecekleri 

genişlikte bir tünek olmalıdır. 

 

Resim 3.5: Çoklu folluk 

3.3.3 Otomatik Folluklar 
 

Bu folluklarda hayvan yumurtayı yaptığı zaman yumurtalar kauçuk palet üzerine 

toplanır ve palet çalıştığında ise yumurtalar toplamış olur. Otomatik follukların birçok 

avantajı vardır. 
 

 İşgücünde  %50’ye varan azalma sağlar. 

 Hijyenik kümes ortamı oluşturur. 

 Daha temiz ve minimum oranda çatlak yumurta elde edilir.  
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 Folluğun özel olarak seçilen şekil, renk ve plastik altlık materyali sayesinde yer 

yumurtası azalır. 

 Çıkarılabilir yüksek kaliteli altlık elde edilir. 

 Yumurtalar günün her saatinde toplanabilir. 

 Tavuğu otomatik dışarı çıkartma sistemi ile daha az kuluçkaya yatma sağlanır 

ve yumurtalar daha temiz kalır. 

 Folluğun kontrol ve temizliği kolayca yapılır. 

 

3.4. Folluk Sayısı ve Oranı 
 

Kümes içerisinde folluklar muntazam olarak kümesin her tarafına dağıtılmalı ve 

zeminden yüksekliği 50 cm’den fazla olmamalıdır. Folluklar fazla aydınlık olmayan 

kısımlara konulmalı ve her 4-5 tavuk için bir folluk hesap edilmelidir. 

 

Özellikle yumurta verim döneminde, kümeste bu esasa göre yeterli folluk 

bulundurulmalıdır. 
 

Klasik folluklarda her bir folluk gözüne en fazla 5-6 hayvan düşünülmeli, müşterek 

kullanılan folluklarda ise bu rakam her 1 m
2
 için en fazla 30-40 hayvan hesaplanmalıdır. 

 

Alt sıra follukların basamakları ile altlık arasındaki mesafe 50 cm’den daha yüksek 

olmamalıdır. Alt sıra ile üst sıra basamaklar arasındaki mesafe de en az 10 cm olmalıdır. 

 

3.5. Folluk Altlığı 
 

Folluk, yumurtlama sürecinde önemli bir role sahiptir. Tasarımı ve kullanılan altlık 

tipi, folluk seçimini etkiler. Yumuşak altlıklar sert altlıklara tercih edilir. 

 

Türkiye’de follukta altlık olarak buğday sapı, buğday samanı ve kaba rende ağaç talaşı 

geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ancak kuruması tamamlanmış uzun kuru otlar, hayvanlar 

tarafından daha çok benimsenir. Folluklarda kullanılan folluk materyali taze, temiz ve kuru 

olmalı, folluk tabanları delik olmamalıdır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıdaki etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. 

 

Değer Yeniliklere açık olmak 

Konu İşletmede Hayvancılıkla İlgili Yeniliklerden Yararlanma 

Etkinlikler 

Teknoloji nedir ve neden önemlidir? Sorusuna cevap arayınız. 

Teknolojik imkânlardan yararlanmanın işletmeye olan katkısını 

araştırınız. 

Karlı bir üretim yapmak için diğer ülkeler kanatlı hayvan 

yetiştiricileri hangi yeniliklerden yararlanmıştır? Araştırınız. 

Hayvancılık ile ilgili çıkan yeniliklerin üreticilere duyurulmasında 

ne gibi yollar izlenmelidir? 

Elde edilen verilerden bir sunu hazırlayınız. 

Kavramlar 

Ekonomik değer, tasarruf, maliyet, gereksiz harcamalar, boşa giden 

zaman, emek ve yatırımın geri çevrilmesi, uzun ve kısa vadeli 

hedefler, arge çalışmaları  

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap 

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. İş ekonomisinin önemini ve yatırımı başarıya ulaştırmadaki 

payını fark eder.  

2. Kısa ve uzun vadeli stratejilerin çizilmesinin ve 

gerçekleştirilmesinin önemini kavrar. 

3. Hayvansal üretimde gereksiz, zaman, emek ve yatırımın, 

işletmeye ve ülke ekonomisine olan olumsuzluklarını fark eder. 

4. Teknolojik imkânlardan yararlanmanın işletmeye olan katkısının 

farkına varır. 

Araç -Gereçler 
Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, projeksiyon 

cihazı, tebeşir, internet. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda follukların yerleştirilmesi ile 

ilgili bir uygulama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun özellik ve sayıda folluk temin 

ediniz. 

 Follukların yapıldığı malzemeyi 

inceleyebilirsiniz. 

 İşletmenin özelliğine ve hayvan sayısına 

uygun şekilde folluk seçebilirsiniz. 

 Kümese uygun folluk çeşidini seçiniz.  Tavuk sayısına göre folluk seçebilirsiniz. 

 Kümes ölçüsüne göre follukların 

bırakılacağı yerleri tespit ediniz. 
 Loş olan yerleri seçmelisiniz. 

 Hayvan sayısına göre folluk sayısını 

belirleyiniz. 
 5-6 tavuk için 1 göz hesaplamalısınız. 

 Follukları yerlerine yerleştiriniz. 

 Follukları sallanmayacak şekilde 

yerleştirebilirsiniz. 

 Mümkünse duvara sabitlemelisiniz. 

 Follukların içine sap, saman bırakınız. 

 Kuru malzeme seçmelisiniz. 

 Kurumasını tamamlamış uzun ot 

kullanabilirsiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Folluk çeşitlerini incelediniz mi?   

2. Kümese uygun folluk çeşidini seçtiniz mi?   

3. Kümes ölçüsüne göre follukların bırakılacağı yerleri tespit ettiniz 

mi? 
  

4. Hayvan sayısına göre folluk sayısını belirlediniz mi?   

5. Follukları yerlerine yerleştirdiniz mi?   

6. Follukların içine sap, saman bıraktınız mı?   

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız  

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme “ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ...................... tavukların kümes içerisinde yumurtlama yerleridir. 

 

2. ………………….folluklar yer sistemli yumurta tavukçuluğunda kullanılan 

folluklardır. 

 

3. …………….yollu folluk yumurtaların mekanik olarak toplandığı folluklardır. 

 

4. …………….. folluklar, taşınabilen üstü kapalı, fazla sayıda tavuğun yumurtlamasına 

olanak veren folluklardır. 

 

5. Follukların üstü hayvanların ………………… önleyecek şekilde eğimli olarak yapılır. 

 

6. Folluğun giriş yüksekliği zeminden …………… cm’den fazla olmamalıdır. 

 

7. Folluklar fazla …………………. yerlere konmamalıdır. 

 

8. ………….. folluklar, diğer folluklardan farklı olarak hayvan kapıdan içeriye 

girdiğinde kapısı kapanan ve bakıcı tarafından kapak açılıp hayvanın çıkartıldığı 

folluk tipidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yemliklerde dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

2. Yemlik çeşitlerini ve özelliklerini biliyor musunuz?   

3. Yemlik sayısı ve sıklığını etkileyen faktörleri açıklayabilir misiniz?   

4. Yemliklerin temizliğini yapabilir misiniz?   

5. Kümesin özelliği ve hayvana bağlı faktörlere uygun şekilde yemlik 

seçebilir misiniz? 
  

6. Kümes alanını hesaplayabilir misiniz?   

7. Hayvanların yaşlarını hesaplayabilir misiniz?   

8. Yemlikleri kümese yerleştirebilir misiniz?   

9. Yemliklerde dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

10. Yemlik çeşitleri ve özelliklerini biliyor musunuz?   

11. Yemlik sayısı ve sıklığının etkileyen faktörleri açıklayabilir 

misiniz? 
  

12. Yemliklerin temizliğini yapabilir misiniz?   

13. Suluklarda dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

14. Suluk çeşitleri ve özelliklerini biliyor musunuz?   

15. Suluk sayısı ve sıklığını etkileyen faktörleri açıklayabilir misiniz?   

16. Sulukların temizliğini yapabilir misiniz?   

17. Kümesin özelliği ve hayvana bağlı faktörlere uygun şekilde suluk 

seçebilir misiniz? 
  

18. Sulukları kümese yerleştirebilir misiniz?   

19. Suluklara su doldurabilir misiniz?   

20. İyi bir follukta aranan özellikleri öğrendiniz mi?   

21. Folluk çeşitlerini ve kullanıldığı kümesleri öğrendiniz mi?   

22. Folluk sayısı ve oranını ayarlayabilir misiniz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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23. Folluk altlığının ne olduğunu biliyor musunuz?   

24. Kümese uygun folluğu seçebilir misiniz?   

25. Kümes ölçüsüne göre follukların bırakılacağı yerleri tespit edebilir 

misiniz? 
  

26. Hayvan sayısına göre folluk sayısını belirleyebilir misiniz?   

27. Follukları yerlerine yerleştirebilir misiniz?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  



49 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 B 

4 C 

5 Şekilde 

6 Doldurulması 

7 Basit 

8 Elle 

9 İple 

10 25-30 

11 Fazla 

12 Yemlik 

13 Sayısı 

14 Gaga 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 (iki) 

2 Temiz 

3 Her gün 

4 Isıtıcıların 

5 Yarı otomatik 

6 Yükseklikte 

7 Tam otomatik 

8 Nipel 

9 İşgaline 

10 Temiz 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Folluklar 

2 Tekli 

3 Döner 

4 Çoklu 

5 Tünemesini 

6 45 

7 Aydınlık 

8 Kapalı 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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