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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Türkiye’de modern tavukçuluğa tam olarak ulaşabilmemiz için yakın bir zaman var 

diyebiliriz. Çünkü kuluçkalık anaçlar hala yurt dışından gelmektedir. Modern tavukçuluğun 

önemli özelliklerinden birisi üretimin yığınsal olmasıdır. Binlerce civcivin bir arada 

kuluçkadan çıkması ve birlikte büyütülmesi, modern kuluçkahanelerin üretimde devreye 

girmesi ile sağlanabilmiştir.  

 

Kuluçka işlemleri tavukçulukta üretimin önemli bir halkasıdır. Kuluçkahanelerin 

ekonomik verimliliği sağlayabilmesi buradaki teknik başarı ile yakından ilgilidir. Başarılı 

kuluçkahanelerden elde edilen civcivler, üretime sorunsuz olarak başlayacakları için, 

üreticinin başarılı olmasına da yardımcı olurlar. Kuluçkacılık, kuluçkalık yumurtaların 

toplanması ile başlayan, günlük civcivlerin kümeslere gönderilmesi ile sonuçlanan bir seri 

işlemler dizisidir. Kuluçka sonuçlarının iyi olması için kuluçkalık yumurta üretiminde birçok 

etkene dikkat edilmelidir. 

 

Bu modülü tamamladığınızda kuluçkalık yumurtaları toplayabilecek, döllü yumurtayı 

tanıyacaksınız. Ayrıca kaliteli kuluçkalık yumurtayı tanıyacak, yumurtanın dezenfeksiyonu-

nu ve depolanmasını da öğreneceksiniz.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Kuluçkalık yumurtaların özelliklerine göre döllülük kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Döllü yumurtanın kısımlarını resim çizerek gösteriniz.  

 Kuluçkalık yumurtaların toplanmasını araştırınız. Konu ile ilgili arkadaşlarınızla 

münazara yapınız. 

 “Kuluçkalık yumurta kalitesi nasıl olmalıdır” konulu bir pano hazırlayınız. 

 Döllülüğün kontrolü ile ilgili basit bir ışık sistemi yapmaya çalışınız. Bu ışık 

kaynağı ile yumurta kontrolleri yapınız.  

 

1. KULUÇKALIK YUMURTALAR 
 

1.1. Kuluçkalık Yumurtaların Toplanması 
 

Yumurtaların toplanması ve sınıflandırılması kadar, yumurta hijyeni ve depolanması 

da kuluçkadan çıkımı ve civcivlerin kalitesini artıran etkenler arasında yer almaktadır. 

 

Kuluçkalık yumurtaların toplanması özellikle bakteriyel bulaşmayı engellemek için 

bazı kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunlar; 

 Yumurta toplamadan önce eller yıkanmalıdır. 

 En az günde 3 defa yumurtaları toplanmalıdır. Üretimin başındaki sürülerde yer 

yumurtası olabileceğinden ilk 5 hafta 3 ara toplama yapılmalıdır. 

 Herhangi bir kirli veya kırık yumurtaya dokunmadan önce temiz folluk 

yumurtaları toplanmalıdır. 

 Kirli folluk yumurtası, kırık yumurtalar ve yer yumurtaları ayrı şekilde 

toplanmalıdır. 

 Her türlü pis ve dışkı ile bulaşık olan materyaller folluktan uzak tutulmalıdır. 

 Folluk materyali sürekli yenilenmeli, folluk plastiği kullanılıyorsa düzenli 

olarak çıkarılıp dezenfekte edilmeli ve temizlenmelidir. 

 Kuluçkahane ile birlikte anlaşılmalı, hangi yumurtaların temiz folluk yumurtası 

olduğu konusunda görüş birliğine varılmalıdır. 

 Eğer kirli yumurta ve yer yumurtaları kuluçkahaneye gönderilecekse kesinlikle 

temiz yumurtalardan ayrı tutulmalı, kuluçkahaneye gittiğinde ayrı bir gelişim 

makinesine basılmalıdır. Diğer yumurtalara bulaşmasını önlemek için yumurta 

arabalarının alt katlarındaki tepsilere dizilmelidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Toplandıktan sonraki 4 saat içinde yumurta sıcaklığı 24°C (75,2°F) altına 

çekilmeli ve en uygun depo sıcaklığına kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır. 

 

Resim 1.1: Yumurta toplama işlemi 

1.2. Döllü Yumurtalar  
 

Horozla birlikte yaşayan tavukların yumurtaları eğer çiftleşiyorlarsa büyük ihtimal 

döllüdür. Çevrece bilindiği üzere horoz ve tavuk arasındaki çiftleşme horozun tavuğun 

üzerine çıkması şeklinde cereyan eder. Düşük bir oranla da olsa  çiftleşmeye rağmen arada 

sırada bazı yumurtalar dölsüz yumurtalar olabilir. 

 

Döllenme, normal olarak tabii bir işlemdir. Ancak, yapay yolla horozlardan ejekulat 

alınarak tavukların yapay döllenmesi de bugün uygulanan bir yöntemdir. Yapay 

tohumlamadan hemen sonra, sperm hücreleri tavuğun yumurta kanalının üst kısmında 

infundibular spermatozoa depo bezlerine inerler. Yumurta kanalında yumurta yok ise, bu 

ilerleme veya yolculuk 30 dakika sürer. Döllenme, sperm hücresinin (erkek gamet) ovuma 

(dişi gamet) girmesi ve bir tek hücre (zigot) içerisinde çekirdeklerin birleşmesi ve 

kromozomların çiftleşmesi işlemidir. 

 

Döllü olarak adlandırdığımız yumurta içinde embriyo gelişimi gözlenir. Embriyonun 

gelişmesi için belli bir sıcaklık gerekmektedir. Bu sıcaklık 27° C'dir. Döllü bir yumurtanın 

yumurtlaması yaklaşık 24 saat kadar sürer. İşte o süre içinde tavuğun içi sıcak olduğu için 

civciv embriyosu gelişmeye devam eder. Yumurta dışarı çıkınca gelişim yumurta soğudukça 

azalır,  yumurtanın bulunduğu ortam sıcaklığı 27° C derece altında düşerse gelişim durur. 

 

Döllü yumurtanın tespiti çıplak gözle bu işi uzun süre yapmayan kişiler için oldukça 

zor bir iştir. Döllü yumurta içinde bir gün gelişmiş çok küçük bir embriyo vardır. Dölsüz 

yumurtada ise sadece dişi üreme hücresi vardır. Embriyo dişi üreme hücresinden 8 misli 

kadar büyüktür fakat bizim gözümüzün gördüğü şey, döllenmiş veya döllenmemiş 

yumurtalarda sadece küçük beyaz bir noktadır. Gördüğümüz şey, embriyonun veya dişi 

üreme hücresinin çevresindeki beyaz yapıdır. 

 

Resim 1.2: Sol üstte dölsüz, sağ üstte döllü yumurta  
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Döllü yumurtada beyaz nokta biraz daha büyük ve daha hacimlidir. Yumurtayı 

kırmadıkça aradaki farkı ayırt edemeyiz. Yumurta içini gösteren ışık sistemleriyle yumurta 

döllü mü dölsüz mü kontrol etmek mümkündür. Karanlık bir ortamda mum ışığı ile 

yumurtalarınızı kendiniz kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Fakat bu işlemi yapmadan önce 

yumurtalarınızı kuluçkaya koyarak bir kaç gün beklemelisiniz. Beyaz renkli yumurtalarda 

koyu renkli yumurtalara göre daha kısa zamanda sonuca ulaşabilirsiniz. 

 

1.3. Döllülüğü Etkileyen Faktörler 
 

Döllülük sadece döllenmiş yumurta yüzdesini ifade eder. Dolayısıyla döllülük oranı, 

döllü olarak yumurtlanmış yumurtaların yüzdesi olarak da ifade edilebilir.  

 

Damızlık kümesinin oluşturulmasında ilk dikkat edilecek nokta horoz ve tavuk 

sayılarıdır. Damızlık kümeslerindeki oran ideal olarak 5 tavuk 1 horoz şeklinde olmalıdır. 

Daha az sayıda tavuk yer almasında sakınca yoktur fakat tavuk sayısının az olduğu 

durumlarda horoz tavuğu aşırı derecede yıpratmakta, tüylerinin deforme olmasına sebebiyet 

vermekte hatta bazı durumlarda tavuk sakatlanmalarına dahi sebep olabilmektedir. Tavuk 

sayısının çok fazla olduğu durumlarda imkân varsa horoz ve tavuklar gruplandırılarak ayrı 

ayrı bölmelere konmalıdır. Çünkü horozlar çok fazla tavuğun yer aldığı kümeslerde bazen 

bazı tavukları dölleyememektedir. Bu da döllü yumurta verimini düşürmektedir. 

 

Döllü yumurtanın oluşumu horozun tavuğu döllemesinden itibaren başlar. 6–7 gün 

sonra ilk döllü yumurtalar alınır ve horozun yaşı ve sağlık durumu gibi durumlara göre 4 ile 

8 gün boyunca döllü yumurta alınmaya devam edilir. Damızlık horozun değiştirilmesi 

durumunda garanti olması bakımından 2 hafta beklenmeli ve bu yumurtalar kuluçkaya 

alınmalıdır. 

 

Horozlarda döl verimini artırmak için horoza takviye olarak E vitamini verilebilir. 

Bazı yetiştiricilerimiz döl oranını yükseltmek için özel yemler hazırlatmaktadırlar. Yapılan 

bir çalışmada kırmızı toz biberin yumurta verimini olumlu yönde etkilediği kanıtlamıştır. 

 

Aynı soydan çiftleştirme depresyonu, yönetimsel faktörler döl oranlarında düşüklüğe 

sebep olmaktadır.  

 

Düşük döl oranlarının nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Kümes küçük alana sıkıştırılmıştır. 

 Hava sıcaklığı çok yüksektir. Hava sıcaklığı çok düşük olduğunda da horozun 

veriminin düştüğü tespit edilmiştir.  Optimum verimin alındığı ısı değerinin 19 

°C olduğu görülmüştür. 

 Damızlıklar (horoz ve tavuklar) 14 saatten az günışığı görüyordur. 

 Horozda bacak yaralanması vardır. 

 Damızlıklarda iç veya dış parazit vardır. 

 Damızlıklar çok genç veya yaşlıdır. 

 Damızlıklar çok göz önünde olduğundan strese girmişlerdir. 

 Damızlıklar düşük protein alıyordur veya eksik besleniyordur. 
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 Horoz tavuk oranları çok yüksek veya düşüktür. 

 Kümeste su tüketimi, sulukların bakımı, aydınlatma, havalandırma gibi unsurlar 

yetersizdir. 

 Kümeste zeminin yapı özelliği ve yataklık materyali kötüdür. 

 Yüksek rakım, kuluçkahanenin seçildiği yer ve pozisyonu döllülüğü etkiler. 

 Damızlıklarda hastalık vardır; özellikle döl sorununa yol açan hastalıklar olarak 

kronik solunum yolu (CRD), Koryza, Bonşit, Marek ve endemik Newcastle 

hastalığı sayılabilir. Hastalıklar kuluçka randımanı üzerinde büyük oranda etkili 

olmaktadır. Bazı infeksiyonlar döllülük oranı üzerinde, bazıları çıkış gücünde, 

bazıları ise civcivlerin canlılığı üzerinde etkili olmaktadır. 

Yumurtanın yetersiz besin maddesi içeriği veya kabuk yoluyla mikroorganizma girişi 

de orta ve geç dönem embriyo ölümlerinin ortaya çıkmasına neden olurlar. 

 

Newcastle hastalığı görülen sürülerde akut formda genel olarak yumurtalarda döllülük 

çok düşer. Hastalığın daha da ilerlemesi halinde yumurtalar küçülür, kabuk kalitesi bozulur 

ve yumurta sulu beyaz bir renk alır. 

 

İnfeksiyöz bronşit dişi üreme organı üzerinde etkili olmaktadır. Yumurta verimi %5 

veya daha fazla düşmekte, kabuk kalitesi bozuk ve beyaz renkte oluşmaktadır. Yumurta 

ağırlığı düşmekte, erken embriyo ölümleri artmaktadır. 

 

EDS.76’da yumurta verimi düşmekte, kabuksuz yumurta üretimi artmaktadır. Kabuk 

kalitesinin bozulması ve gözenek sayısının artması nedeniyle kuluçka süresince fazla nem 

kaybı çıkış gücünü düşürmektedir. 

 

Epidemic tremor ve diğer bazı viral infeksiyonlarda da döllülük oranı azalmakta, 

civciv defermasyonları görülmektedir. 

 

Bazı bakteriyel infeksiyonlarda da benzer sonuçlar görülmektedir. Sindirim sisteminde 

yer alan salmonella grubu bakteriler yumurtlama sırasında yumurta kabuğuna bulaşır ve çıkış 

esnasında bulaşmalar hızla artar. Pseudomonas, E.Coli, Mycoplazma türleri, staphylococcus 

türleri ile bazı mantar infeksiyonları da kuluçka sonuçları üzerinde olumsuz etkilerde 

bulunmaktadır. 

Bazı ırklarda mekanik özelliklerden dolayı düşük döl oranları görülebilir. Bunlardan 

bazıları; 

 İbik boyutu: İri balta ibikli ırklar dar gözlü yemliklerden beslenme sorunu 

yaşayabilirler bu da beslenme eksikliği neticesinde düşük döl oranı sorununa 

yol açar. 

 Fizan: Houdan ve benzeri tepe tüyleri fazla olan ırkların horozları, tavukları 

yakalayacak kadar önlerini göremeyebilir. Kolay çözüm olarak tepe tüylerinin 

görüşü engelleyen kısımları makaslanabilir. 

 Yoğun tüylülük: Brahma, Koşin, Wyandotte ve benzer bol tüylü ırklar çiftleşme 

sorunu yaşarlar. Döl oranı arka tüylerin kesilmesi ile yükseltilebilir. 

 Ayak tüyleri: Sabelpoot gibi yoğun ayak tüyü olan ırklar tavukların üstünde 

durma problemi yaşarlar. 

 Araucanas ve benzer birkaç ırkta eşleşme sırasında tüyleri üreme alanından 

uzaklaştıracak kuyruk bulunmaz.  
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 Yoğun kas yapısı: Cornish horozları ve diğer iri göğüslü ırklarda bacak 

aralığının uzaklığından dolayı tavukların üstünde durma problemi olabilir. 

  Genetikte döl sorunu olabilir. Gül ibikli horozlar genel olarak balta ibikli 

horozlardan daha düşük döl oranına sahiptir. Soy içi çiftleştirme yoğun olarak 

uygulanmışsa düşük döl oranı görülme olasılığı yüksektir. 

 

1.4. Kuluçkalık Yumurtalarda Kalite 
 

Kuluçka için en iyi yumurtalar, doğal olarak temiz, iyi, oval bir yapıda ve temiz 

folluktan toplanmış olanlardır. Kaliteli civciv, kaliteli yumurtadan çıkar. Bu nedenle genetik 

yapısı seçilmiş, doğru planlanmış ırklar tercih edilmelidir. 

 

Sağlıklı ortamda yaşayan, dengeli beslenen, çok zengin çeşitlilikte gıdalar alabilen ve 

böylelikle bünyelerinde hiçbir gerekli madde eksikliği olmayan tavukların yumurtaları 

seçilmelidir. Aksi takdirde civcivler sağlıksız ve dirençsiz olacaklardır. Yaşama şansları her 

şeye rağmen az olur. Aşıları gününde ve zamanında tam olarak yapılmış sürülerden 

alınmalıdır. 

 

Tavuğun cinsi ne ise yumurta o cinsin standartlarına uygun büyüklükte olmalıdır. 

Normalinden küçük veya normalinden büyük yumurtalar, fazla yuvarlak veya fazla ince 

uzun yumurtalar tercih edilmemelidir. 

 

Yumurta toplanırken kurallarına göre toplamak gerekir. Folluklar teknolojiye uygun 

olan, yumurta hijyenini sağlayan tipte olmalıdır. Belli aralıklarda temizlenmeli ve gerekirse 

dezenfekte edilmelidir. Yumurtalar uzun süre follukta bekletilmemelidir. 

 

Yumurtaların temizliği; Bazı insanlar kuluçkaya konacak yumurtaların temizlenmesini 

tavsiye etse de, en iyisi folluğu temiz tutmak ve yumurtlanmış yumurtaları kirlenmeden 

alarak, çok temiz ve serin bir yerde saklamaktır. Yumurta kabuğunun dış yüzeyinde doğal bir 

koruyucu tabaka vardır. Yıkayınca bu koruyucu tabaka yok olup gidebiliyor, sonuçta zararlı 

bakterilerin yumurta içine girebilmeleri kolaylaşıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, 

yumurtaların yıkanarak temizlenmesini uygun görmezler. 

 

Yumurta seçiminde aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir; 

 Tavukların yaşlı veya çok genç olmamasına da dikkat edilmelidir. 

 Hangi ırktan tavuğa ait ise, o ırkın renk ve şeklini taşıyan yumurtalar olmalıdır.  

 Döllü yumurtalar olmalıdır.  

 Hastalıksız sürüden alınmalıdır. 

 Parlak olmalıdır. Kabuğu ince, kalın, çatlak veya pürüzlü olmamalıdır. 

Yıkanmış yumurta kuluçkada kullanılmaz.  

 Kirli yumurtalar ve yer yumurtaları temiz folluk yumurtalarından daha az 

çıkarlar ve kontaminasyonu tüm kuluçkaya yayarlar. 

 Hava boşluğu küt uçta olmalı, içinde lekesi bulunmamalıdır. 

 Yumurtalar viyollere küt uçları yukarı gelecek şekilde konmuş olmalıdır. 

 Yumurtalar çok küçük ve çok büyük olmamalıdır. Orta boy yumurtalar iyi 

çıkmaktadır. 
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 55- 65 gram arasında bulunmalıdır. Çok küçük, biçimi bozuk olmamalıdır. 

 Genel olarak şekil indeksi 72’den küçük yumurtalar uzun, 76’dan büyük 

yumurtalar ise yuvarlak olarak nitelendirilir. Kuluçkalık yumurtalarda şekil 

indeksinin normal olması istenir. (En uygun 74) 

 

Yumurta genişliği (a) 

Şekil indeksi =     X 100 

Yumurta uzunluğu (b) 

 

Resim 1.3: Yumurta şekil indeksi 

 İkinci verim yılındaki tavuk yumurtası istenmez. Genç tavukların ilk 40 günlük 

yumurtaları da kullanılmaz.  

 Taze olmalıdır, 7 günlüğü aşmamalıdır. 

 

 

Resim 1.4: Probleme yol açacakları için reddedilmeleri gereken bazı yumurtalar 

 

1.5. Döllülüğün Kontrolü 
 

Embriyo gelişiminin ilk evresi 40,6 - 41,7 °C arasındaki ısıda ve tavuk vücudunda 

olmaktadır. Bu evre döllenme ile başlar. Embriyo gelişiminin toplam süresi yaklaşık bir gün 

olup yumurta kanalında olmaktadır. Kuluçka süreleri kanatlı hayvanlara göre değişim 

göstermektedir. Ortalama gün sayısı 22 gündür. Bunun 1 günü kanatlının vücudunda 21 

günü ise kanatlının dışında, genellikle kuluçka makinesinde olmaktadır. 
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Kuluçka evresinde yumurtalar kuluçka makinesine konuluncaya kadar embriyo bir 

uyku dönemindedir. Embriyonik gelişmenin kuluçka makinesinde uygun görülen sıcaklık 

değeri 37,7 C̊’dir. Sadece 24 ̊C'nin üstünde olan bir sıcaklıkla embriyo gelişme gösterir. 

Düşük sıcaklıklarda sonuç alınamaz. Kuluçkanın ilk gününde embriyonun ekseni boyunca 

oluşan yapıları, hücre tabakaları farklılık göstermeye ve gelişmeye başlar. 

 

Civciv yaklaşık 17. günde bulunduğu yumurtasından çıkış pozisyonu alır. Durum 

böyle iken boyun hava boşluğuna doğru yönelir. Başı öne doğru, gagası sağ kanadının 

altında, ayaklar vücudun iki yanındadır ve ayakları başına değer. 

 

Kuluçka döneminde yumurtanın içerisindeki civcivin ağırlığında değişme görülür. 

Kanatlı türüne göre kuluçka esnasında yumurta %13 ila 15 arasında ağırlık kaybına uğrar. 

 

Yumurtanın evrim süreçleri aşağıda ki şekildedir; 

1. Dönem: 1 - 5. günler arasında iç organlar gelişmeye başlar 

2. Dönem: 6 - 14. günler arası dış çehre ve dış organların gelişme sürecidir. 

3. Dönem: 15 – 20. günler arasında civciv büyümeye başlar. 

4. Dönem: 21.gün civcivin yumurtadan çıkış günüdür. 

Kuluçka süreleri boyunca yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle farklılıklar olmasına 

rağmen, kuluçka makinesi içerisinde embriyolar arası ses yoluyla gerçekleşen haberleşme 

vardır. Bu nedenle civcivler aynı anda aynı sürelerde kuluçkadan çıkma eğilimi gösterirler. 

Sesin hızı embriyo gelişmesini yavaşlatmak veya hızlandırmak içindir. Sesin yavaş olması 

gelişmeyi hızlandırırken, hızlı olması gelişmeyi yavaşlatmaktadır. 

 

Yumurtalar kuluçka süresince belirli aralıklarla kontrol edilmeli, dölsüz yumurtalar 

ayıklanmalıdır. Dölsüz yumurtaların ayıklanması, kabin içi ısı dengesinin korunması ve 

doğabilecek mikrobiyal etkilerin azaltılması açısından çok önemlidir. Döllülük kontrolü 

sırasında yumurtaların çok soğumaması için kuluçka makinesinin dışında 20 dakikadan fazla 

bırakılmamalı, lamba kontrol odasının sıcaklığı da uygun olmalıdır. Döllülük kontrolünden 

sonra tablalar dolu olmalıdır. Bu, sıcaklığın eşit dağılımı için gereklidir. Lamba kontrolü 

sırasında çatlak yumurtalar da makineden alınmalıdır. Çünkü bu yumurtalar zaten erken veya 

geç embriyo ölümleri ile sonuçlanacaktır. 

 

Resim 1.5: Kontrol esnasında dölsüz yumurtaların görünüşü 
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Resim 1.6: Işıkta döllü yumurta 

Yumurtanın döl kontrolü karanlık odada 60 Watlık bir ışık ile yapılır. 

 

Resim 1.7: Embriyonun karanlık odada 60 waltlık ışıkta gelişim süreci 

 

Döllülük kontrolü 18 – 19. günlerde yapılır. Bazı Avrupa ülkelerinde inkübasyonun 6. 

gününde yine lamba kontrolleri ile döllü yumurtaların ayrılması işlemi yapılmaktadır. Bu 

işlem inkübasyonun 4 – 5. günlerinde de yapılabilir. 

 

Kuluçka makinasından alınan yumurta, karanlık odada, cihazın yumurtalık kısmına 

konur. Resim 1.7 ve Resim 1.8 de görüldüğü gibi yumurta ışığı geçiriyorsa ışık sarı ve 

kırmızı renkte düzgün görünüyorsa o yumurta boş, dölsüz demektir. Bu tür yumurtalar tekrar 

makinaya konmayarak yok edilir. 

 

Yumurtayı ışığa koyduğumuzda ışık geçmiyorsa koyu renk veya siyah gözüküyorsa o 

yumurta dolu, civciv oluşmaya başlamış demektir. O yumurtaları soğutmadan tekrar 

makinaya koymak gerekir. 
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Embriyo ve civciv oksijen ihtiyacını yumurta boşluğundaki bölümden karşılar. Bu 

durumda civciv hava boşluğunun yakınında oluşup büyür. Yani civciv hava boşluğuna yakın 

olduğu için oradan yapılacak ışık testi daha kesin sonuç verir. Yumurta içerisinde embriyo 

öldükten 3 saat sonra onu besleyen kan damarları da görünmez. Bu şu demek yine yukarıdan 

bakıldığında civcivin yaşayıp yaşamadığı daha net belli olur. Yumurtaya aşağıdan ışık 

verildiğinde sonuç almak zorlaşır. Yukarıdan yaklaşık 80 derecelik açı ile bakmak daha 

olumlu sonuçlar verir. Civciv oluşmuşsa bile yaşayıp yaşamadığı da belirlenebilir. 

 

Resim 1.8: Karanlık ortamda döllü ve dölsüz yumurta kontrolü 

1.6. Döllü Yumurtanın Kısımları 

 

Resim 1.9: Döllü yumurta kesiti  
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1.6.1. Yumurta Kabuğu 
 

Yumurta kabuğunun rengi ait olduğu hayvan ırkına göre farklılık gösterir. Yumurtanın 

kabuk rengi ile bileşimi arasında bir ilgi bulunmamaktadır. 

 

Yumurtanın büyüklüğüne göre  % 7,8 – 13,6' sını yumurta kabuğu oluşturur. Kabuk, 

mineral ve organik maddeler ile sudan ibaret olup % 3 – 4 oranında bir protein ağı ve % 95 – 

96 oranında birikerek yerleşmiş inorganik tuzlardan (kalsiyum karbonat) oluşmuştur. 

 

1.6.2. Yumurta Akı 
 

Yumurta sarısına yapışık şalaziferöz tabaka, iç seyreltik tabaka, koyu kıvamlı tabaka 

ve dış ince tabaka olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Yumurta akının dörtte üçü kalın 

ve dış ince tabakalardan oluşmaktadır. Yumurta akında, proteinler çok az miktarda mineral 

tuzları ve karbonhidratla birlikte çözelti şeklinde bulunur.  

 

Yumurta akı zarlarının yumurta sarısını sarması ve akışkanlığa sahip olması, yumurta 

sarısının kabukla temasını önlemektedir. Ayrıca yumurta akı mikroorganizmaların 

üremelerini güçleştiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir.  

 

1.6.3. Yumurta Sarısı 
 

Yumurta sarısı hem miktar bakımından hem de kimyasal bileşimi açısından yumurta 

akından çok farklıdır. Sarı veya sarı-kırmızı renktedir. Dışta yumurta sarısını yuvarlak 

şekilde tutan şeffaf ve ince bir zar vardır. Bu zar her iki kutupta yoğunlaşan helezoni birer 

bağ ile yumurtanın kutuplarına bağlıdır. Bu bağların görevi sarıyı orta yerde asılı tutmaktır. 

 

1.6.4. Kabuk Altı Zarları ve Hava Boşluğu 
 

Kabuk altı zarları istmustta oluşur. Kabuğun hemen altında birbirine yapışık olan iki 

zar bulunur. İç kısımdaki zar  yumurta akını sarmakta, dış zar ise kabuğun iç kısmını 

kapsamaktadır. Dış zar iç zara göre 3 kat daha kalındır. Gluko-protein yapısındaki zarlar gaz 

geçişini engellememekle beraber, bakteri geçirmezler. Yumurta yumurtladığı anda sıcaklığı 

tavuğun vücut sıcaklığı olan 41 °C civarındadır. Hava boşluğu yumurtanın su kaybetme 

oranına bağlı olarak büyür. 

 

Resim 1.10: Döllü yumurtanın kısımları  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kuluçkalık yumurtaların hazırlığı ile ilgili aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yumurtaları toplayınız. 

 

 Yumurta toplarken ellerinizi tekniğine 

uygun yıkayınız. Eldivenlerinizi 

takınız.  

 Hijyen kurallarına dikkat ediniz. 

 Önce temiz yumurtaları toplayınız. 

 Sonra kırık ve kirli folluk yumurtalarını 

toplayınız. 

 Uygun ağırlıktaki yumurtaları seçiniz. 

 

 Anormal yapıda olan yumurtaları 

ayırınız. 

 Kabuk kalitesine göre yumurtaları 

sınıflandırıp, ayırınız. 

 Yumurtaları viyollere diziniz. 

 

 Dizim işlemini itina ile yapınız. 

 Her defasında yeni viyol kullanınız. 

 Yumurtaları viyol gözlerine sivri ucu 

aşağıya, küt ucu yukarıya olacak 

şekilde yerleştiriniz. 

 Sayıyı yetkililere bildiriniz ve kayıt altına 

alınız. 
 Yumurtaları seçim odasına götürünüz.  

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Yumurtayı toplamadan önce eller yıkanmalıdır. 
 

2. (   ) Yumurtalar günde en az 3 defa toplanmalı, üretimin başındaki sürülerde yer 

yumurtası olabileceğinden ilk 5 hafta 3 ara toplama yapılmalıdır. 
 

3. (   ) Temiz ve düzgün folluk yumurtalarına dokunmadan önce kirli veya kırık 

yumurtalar toplanmalıdır. 
 

4. (    ) Kirli folluk yumurtası, kırık yumurta ve yer yumurtaları aynı anda toplanmalıdır. 
 

5. (    ) Her türlü pis ve dışkı ile bulaşık olan materyaller folluktan uzak tutulmalıdır. 
 

6. (  ) Folluk materyalini fazla masraf olmaması için sürekli yenilemekten kaçınılmalıdır. 
 

7. (   ) Kuluçkahane ile birlikte anlaşarak hangi yumurtaların temiz folluk yumurtası 

olduğu konusunda görüş birliğine varılmalıdır. 
 

8. (   ) Eğer kirli yumurta ve yer yumurtaları kuluçkahaneye gönderilecekse kesinlikle 

temiz yumurtalardan ayrı tutulmalı ve kuluçkahaneye gittiğinde ayrı bir gelişim 

makinesine basılmalı veya patladığında diğer yumurtaları kontamine etmesini 

önlemek için yumurta arabalarının alt katlarındaki tepsilere dizilmelidir. 
 

9. (   ) Yumurtalar toplandıktan sonraki 4 saat içinde yumurta sıcaklığı 24°C (75,2°F) 

altına çekilmeli ve en uygun depo sıcaklığına kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır. 
 

10. (     ) Döllü bir yumurtanın yumurtlaması yaklaşık 3 gün kadar sürer. 
 

11. (     ) Dölsüz yumurtada beyaz nokta biraz daha büyük ve daha hacimlidir. 
 

12. (   ) Karanlık bir ortamda mum ışığı ile yumurtalarınızı kendiniz kolaylıkla kontrol 

edebilirsiniz. Fakat bu işlemi yapmadan önce yumurtalarınızı kuluçkaya koyarak on 

beş gün beklenmelidir. 
 

13. (   ) Kümes hava sıcaklığının yüksek oluşu düşük döl oranlarının ortaya çıkmasına 

neden olur. 
 

14. (   ) Vertebra döllü yumurtanın kısımlarındandır. 
 

15. (   ) Yumurta akı mikroorganizmaların üremelerini güçleştiren antimikrobiyal 

özelliklere sahiptir. 
 

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–2 
 

 

 

 

 

Kuluçkalık yumurtaları dezenfekte edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Kuluçkalık yumurtaları ayırt etmenin önemini araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan bir kuluçkahaneye giderek kısımlarını geziniz ve gezi ile 

ilgili  

 İzlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Yumurta dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanları öğreniniz ve bunlarla 

ilgili pano hazırlayınız. 

 Bir kuluçkahane işletmesine giderek uzmanlarıyla dezenfeksiyonun nasıl 

yapıldığı hususunda röportaj yapıp arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KULUÇKALIK YUMURTALARDA 

DEZENFEKSİYON 
 

2.1. Kuluçkalık Yumurtaları Ayırt Etmenin Önemi 
 

Kuluçkalık yumurta temininde ve biriktirilmesinde gerek çıkım oranını artırmak 

gerekse kaliteli hayvanlar elde etmek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. 

 

Yumurtayı satın alma yolu ile temin etmek istiyorsak alışveriş yapacağımız kişinin 

güvenilir kişi olmasına dikkat etmeliyiz. Daha sonra damızlıkların fotoğraf veya videolarını 

istemeliyiz. Ayrıca yumurta temin edeceğimiz kişinin yumurta saklama yani bekletme 

koşullarını yerine getirdiğinden emin olmalıyız. 

 

Döl oranının yüksek olması için kuluçkaya seçilecek yumurtaların tüy döneminden 

sonra biriktirilmiş olması gerekir. Ayrıca kümesimizde veya yumurta temin edeceğimiz 

kümesteki hayvanların horoz ve tavuk oranlarının en kötü şartlarda 6 tavuğa 1 horoz düşecek 

şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Bu iki durum sağlanırsa döl veriminde yüksek yüzdelere 

ulaşabiliriz. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Kuluçkalık yumurtalarda bir başka önemli husus yumurtaların temizliğidir. 

Yumurtaların kirlenmemesi için anaç tavukların bulunduğu kümesin zemini sürekli kuru 

tutulmalıdır. Böylece anaç tavuğun ayaklarından yumurtaya pislik ve gübre bulaşması 

engellenmiş olur. Follukların içinin temiz saman veya talaşlarla doldurulması ve hayvanların 

tüneklerinden uzak bir yerde olması yumurtaların pisliğe bulaşmasını önleyecektir. 

 

Yumurta çatlamalarını önlemek için follukların içine saman ot ve talaş benzeri 

malzeme koymalı ve biriken yumurtaların birbirine değerek kırılmaması için hemen 

toplanmalıdır. 

 

Yumurtaların bekleme süresi mevsime göre değişiklik gösterebilir. Kış aylarında 10 

gün, yaz aylarında 5 günden fazla olmamalıdır. Bu sürenin uzaması çıkım oranıyla ters 

orantılı şekilde devam edecektir. 

 

Beklemeye alınacak yumurtalar sivri ucu aşağıya gelecek şekilde eğer mümkünse 10 

ile 18 derece arasında günde bir defa hareket ettirilerek güneş ışığına maruz kalmayacak 

şekilde bekletilmelidir. Yumurtalar kesinlikle buzdolabı ve benzeri soğutuculara konularak 

bekletilmemelidir. Çünkü düşük dereceli sıcaklıklarda yumurtadaki yapı donarak ölecektir. 

 

Kargo ve benzeri şekilde yolculuk geçirmiş yumurtalar çok uzun süre beklememiş ise 

bir gün dinlenmeye alınmalı daha sonra kuluçkaya verilmelidir. 

 

Yumurtalar kesinlikle yıkanarak bekletilmemelidir. Yumurtalar kirli ise gözeneklerini 

açmak için ılık bir suya bir miktar tuz konularak gözeneklerin açılması sağlanmalı ve iyice 

kurulanarak kuluçkaya konulmalıdır. Ayrıca yumurtaların dezenfektesinde sprey şeklinde 

dezenfektan ürünleri hijyen amaçlı kullanılabilir. 

 

Resim 2.1: Kuluçkaya hazır yumurtalar 

2.2. Kuluçkalık Yumurta Seçimi  
 

Kuluçkalık yumurtaların seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;  

 Yetiştiricilerden iyi yetiştirilmiş, olgun ve sağlıklı; yüzde olarak yüksek oranda 

fertil ve diğer yumurtalar ile uyumlu; kız ve erkek kardeşi, anne veya babası ile 

doğrudan ilgili olmayan yumurtaların seçimi yapılmalıdır. 

 Aşırı büyük ya da küçük yumurtadan kaçınmak gereklidir. Çok büyük ve küçük 

yumurtalar kuluçka randımanı bakımından iyi sonuç vermezler. Büyük 

yumurtalardan zayıf ve küçük yumurtadan küçük civciv meydana gelir. 
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 İnce ve kabuğu çatlamış yumurtalardan kaçınılmalıdır. Bu yumurtaları, uygun 

piliç gelişimi için gerekli olan nemde muhafaza etmek zordur. Aynı zamanda 

çatlak yumurtanın hastalık yapıcı organizmaların penetrasyonunda artışa neden 

olacağı unutulmamalıdır. Pürüzlü ve ince kabuklu yumurtalar kuluçkaya 

konmamalıdır. Çünkü bu yumurtalar iyi sonuç vermezler ve kuluçka döneminde 

kırılma oranları da yüksektir. Ayrıca ince kabuklu ve çok gözenekli yumurtalar 

inkübasyon döneminde aşırı su kaybı nedeniyle uygun değildirler. İnkübasyon 

döneminde yumurta ağırlık kaybı genellikle çıkış yüzdesi ile negatif ilişkilidir. 

Kuluçka makinesinde uygun nem, aşırı ağırlık kaybı problemini azaltırsa da, 

ortadan kaldırmaz. 

 Aşırı biçimsiz yumurtalar da inkube edilmemelidir. 

 İnkubasyona girecek yumurtaların  temiz olmasına dikkat edilmelidir. Kirli 

yumurtaların yıkanmaması veya nemli bezle silinerek temizlenmemesi 

gereklidir. Bu, yumurta üzerindeki koruyucu tabakayı kaldırarak hastalık yapıcı 

mikroorganizmaların girişini artırır. Yıkama ve ovalama işlemi de kabuktaki 

gözenekler vasıtasıyla hastalık yapıcı mikroorganizmaların girişine daha çok 

hizmet eder. 

 

2.3. Dezenfeksiyon Odasının Özellikleri  
 

Dezenfeksiyon odası; Yumurta kabul ve sınıflandırma odası ile yumurta depolama 

odası arasında bulunan bir odadır. Kuluçkalık yumurtalar içeriye alındıktan sonra kapılar 

kapatılır ve içeriye kimse alınmaz. Kullanılan fumigant madde miktarını azaltmak için bu 

oda mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır. Fumigasyon odasının yumurtayı nakleden aracın 

her seferinde taşıdığı yumurtaları alacak büyüklükte olması yeterlidir. Fumigasyon 

işleminden sonra odanın havalandırılması, tavanda bulunan bir fan ve tabana yakın bir 

yükseklikte bulunan temiz hava giriş delikleriyle sağlanır. 

 

Resim 2.2: Yumurta dezenfeksiyon odası 

2.4. Yumurta Dezenfeksiyonunda Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Yumurtalar toplandıktan sonra en kısa sürede dezenfekte edilmelidir. 

 Kuru metotlar tercih edilmelidir. (Örn. fumigasyon, UV ışık veya ozon) 

 Fumigasyonda genellikle formaldehit gazı kullanılır ancak bazı bölgelerde 

kanserojen olduğundan kullanımına izin verilmemektedir. 

 Dezenfektanın konsantrasyonu en doğru şekilde hesaplanmalıdır  

 Islak yumurtalar depoya alınmadan önce kurumaları için zaman verilmelidir. 
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 Yumurta kabuğunun yüzeyini kazıma veya zımparalama gibi işlemler; kütikilin 

porların içine girmesine yol açarak embriyonun metobolizmasını ve büyümesini 

yavaşlatabileceğinden sakıncalıdır. 

 Yumurtaları temizlemede kumaş kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü kumaş 

kısa sürede kontaminasyon kaynağı haline gelecek ve diğer yumurtaları da 

kontamine edecektir. 

 Yumurtaları soğuk depodan daha sıcak bir alana alırken terleme olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. Şayet yumurtalarda terleme olmuşsa asla fumige 

edilmemeli ve kurumadan önce soğuk depoya koyulmamalıdır. 

 

Fumigasyonda dikkat edilecek hususlar şunlardır; 

 

 Uygulayıcı güvenliği için yönetmelikler dikkate alınmalıdır. 

 Her bir m
3
 fumigasyon odası hacmi için 43 ml formalin (%37.5) ve 21 g (0.7 

oz) potasyum permanganat veya 10 g (0.4 oz) paraformaldehit prill kullanılır. 

 Sıcaklığın ≥24°C (75.2°F) ve nemin ≥60% RH olması gerekir. 

 Odanın çok iyi izole edildiğinden ve gaz oluştuktan sonra en az 20 dakika 

boyunca sirküle edildiğinden emin olunmalıdır. 

 Yumurtaların plastik viyollere iyi bir şekilde yerleştirildiğinden ve fumigasyon 

gazının aralara nüfuz edebileceğinden emin olunmalıdır. 

 Fumigasyon süresince bir sirkülasyon fanı çalıştırarak gazın tüm yumurtalara 

nüfuz ettiğinden emin olunmalıdır. 

 

Yukarıda sayılan koşullardan herhangi biri yerine gelmezse fumigasyonun etkinliği 

azalacaktır. Kuluçkalık yumurtaları inkübasyon öncesi bekletme döneminde çok fazla 

formaldehit fumigasyonuna maruz bırakmak ta bu dönemdeki embriyo ölümlerini artırabilir.  

 

2.5. Fumigasyon ve Dezenfeksiyon 
 

Herhangi bir tavukçuluk işletmesinde iyi bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi 

uygulanmaksızın bir hastalık kontrol programının uygulanması mümkün değildir. Temizlik, 

sağlık-koruma önlemlerinin ikinci planda düşünüldüğü ve dikkate alındığı bir tavukçuluk 

işletmesi veya bir kuluçkahanede çıkacak problemleri devamlı olarak çözebilecek hiçbir ilaç, 

yem katkı maddesi veya aşının olmadığı bilinmelidir. Sterilizasyon, bir alanın tüm 

mikroplardan arındırılması yani bütün mikroorganizmaların imha edilmesi işlemidir. Hayvan 

yetiştiriciliğinde ise herhangi bir yerde steril bir çevrenin sağlanması ve devam ettirilmesi 

mümkün değildir. Ancak temizlik ve dezenfeksiyonda gösterilecek dikkatle sağlık koruma 

önlemleri devam ettirilmeye çalışılır. Temizlik, pislik bulaşıklarının genellikle su, sabun ve 

benzerleri ile fiziksel olarak atılması işlemidir. Dezenfeksiyon ise bir materyalde bulunan 

hastalık etkeni organizmaların eliminasyonu veya azaltılması işlemidir. 

 

Tavukçular, damızlık sürülerde yumurtalara bakteriyel bulaşmanın azaltılmasına ve iyi 

kabuk kaliteli yumurta üretimine büyük önem verirler. Kuluçkalık yumurtaların 

dezenfeksiyonu ile kabukta bulunan bakteriler yok edilmiş, dolayısıyla yumurta içine bakteri 

girişi azaltılmış ve kuluçka makinesine konduktan sonra da bakteri giriş ve yayılması 
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önlenmiş olacaktır. Yumurta kabuğunun dezenfeksiyonu için çeşitli yöntemler olmakla 

beraber her birinin bazı eksik tarafları vardır. 

 

Kullanılabilecek en iyi dezenfektanı seçebilmek için, bu amaçla kullanılan mevcut 

etkili maddelerin özelliklerini bilmek gereklidir. Bir kümes veya kuluçkahaneyi hastalık 

etkeni mikroorganizmalardan arındırmanın en iyi yolu enfeksiyon kaynağı olabilecek 

unsurları ortamdan uzaklaştırmak olacaktır. Bu nedenle buralarda herhangi bir dezenfektan 

uygulamadan önce iyi bir temizlik yapılmalıdır. Herhangi bir dezenfektanın etkinliği 

ortamda organik madde varlığı ile azalır, hatta bazen dezenfektan tamamen inaktif hale 

gelebilir. Dezenfeksiyon öncesinde bir yüzeyin sabun ve su ile fırçalanarak yıkanması 

mikroorganizmaların %90’dan fazlasının atılmasını sağlayacaktır. İşte dezenfeksiyon kalan 

bu en son organizmaların imhası için uygulanan bir işlemdir. 

 

Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddeler hem çoktur, hem de etkinlikleri 

değişkendir. Bugün çeşitli kimyasal maddeler, değişik amaçlı dezenfeksiyon işlemleri için 

kullanılır. 

 

Dezenfeksiyonda kullanılan önemli dezenfektanlar; kresoller ve kresilik asit, fenoller, 

iyot, klor, kuaternar amonyum bileşikleri, formaldehit, alkol, alkaliler ve bakır sülfat gibi 

bileşiklerdir. 

 

Dezenfeksiyon, temizliğin yerine geçen bir işlem olmayıp hastalık etkeni 

mikroorganizmaların öldürülmesi veya imha edilmesini ifade eder. Bu işlem tüm bina ve 

ekipmanların temiz olması ve ortamda organik materyalin azaltılması halinde etkili 

olmaktadır. Dezenfeksiyon işleminden alınacak sonuç, kullanılan dezenfektanların 

özelliklerine de bağlıdır. Kümes ve kuluçkahanelerde kullanılacak dezenfektanlarda aranan 

özellikler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 

 Yüksek derecede öldürücü olmalı, insan ve hayvanlara zarar vermemelidir. 

 Ortamda, fazla olmamak kaydıyla organik madde varlığında da etkili olmalı, 

çürütücü ve paslandırıcı etkisi olmamalı, leke yapmamalıdır. 

 Suda çözünür olmalı, yarık, çatlak ve benzeri aralıklara işleyebilmelidir 

 Keskin kokulu olmamalı, ekonomik olmalı ve her zaman bulunabilmelidir. 

 

UV ve ozon uygulaması yüksek maliyetli bir dezenfeksiyon işlemidir. Formaldehit ise 

yüksek kanserojen içeren bir kimyasaldır. İnsan dostu ve ileri teknoloji, kalıntı bırakmayan 

uygun maliyetli dezenfeksiyon ürünü olarak genellikle klordioksit (ClO2) kullanılır.  

 

Klordioksitin gıda üretim süreçlerinde kullanımı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve 

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından A1 düzey dezenfektan olarak onaylanmıştır. 

En önemli hijyen problemi olan bağışıklık geliştirme sorunu klordioksitte asla sorun 

olmamaktadır. Patojenlerin hücre duvarını rahatlıkla parçalayabilmektedirler. 
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2.5.1. Klordioksitin Uygulaması 
 

Klordioksit geniş spektrumlu, hızlı ve etkili bir dezenfektandır. Bakteri, sporlar, 

mantar ve virüslere karşı düşük yoğunlukta ve kısa temas sürelerinde yüksek etkilidir. Aynı 

zamanda E. coli, salmonella, listeria, aspergillus, penicillium, stafilokok, HIV, hepatit A’ya 

karşı da yüksek etkilidir. Suda çözünen güçlü bir oksidanttır. Bu nedenle suda uzun süreli 

olarak kalıcıdır. Çapraz bulaşma veya yeniden kirlenme potansiyelini azaltır. 

 

Kullanılacak suda herhangi bir pH sınırlaması yoktur. Yüksek etkinliğini pH’dan 

bağımsız olarak devam ettirir. 

 

Klordioksitin dezenfektan (sterilizasyon) yetenekleri, yağların varlığında asla azalmaz 

çünkü çok seçici bir dezenfektandır. Yağlar, proteinler, vücut sıvıları biyolojik yapılarla çok 

az kimyasal reaksiyona girer. 

 

Klordioksit suyun içerisinde kokusuzdur, metaller üzerinde çok düşük aşındırıcı etkisi 

vardır. 

 

Rendering tesisleri ve diğer alanlardaki koku kontrolünde tek başına uygulanır. 

Uygulaması kolaydır. 

 

2.5.2. UV Uygulaması 
 

Yumurtaları sanitize etmenin bir yöntemi de UV ışını uygulamaktır. UV lambalarının 

tek başına veya yıkama ile uygun şekilde beraber kullanılması bakteri yükünü daha da 

azaltacaktır. UV lambasının dozu önemlidir. Kirli yumurtalarda tek başına UV kullanılması 

kirleri gölgelemesi nedeniyle tek başına beklenilen sonucu vermeyebilir. 

 

2.5.3. Yumurta Yıkama 
 

Bazı üreticiler kuluçkalık yumurtaları yıkama yolunu seçmektedir. Uygun yöntemler 

ve uygun ekipmanlar kullanıldığında bu yöntem etkilidir. Bununla birlikte yıkama; su 

sıcaklığı tavsiye edilen değerlerin altındaysa veya mikroorganizma düzeyi kullanılan 

dezenfektanın kapasitesini aşıyorsa, yumurtanın kontaminasyonuna neden olabilir. 

 Yıkamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 

 Yıkama suyu her zaman yumurtadan daha sıcak olmalıdır. (önerilen 

değerler 44-48 °C) 

 Yıkama suyu uygun bir sanitasyon maddesi içermelidir. 

 Yıkama suyu önerilenin dışında tekrar tekrar kullanılmamalıdır. Eğer 

yıkama daldırma şeklinde yapılacaksa, yıkama suyu sık sık 

değiştirilmelidir. 

 Solüsyon kapasitesine bağlı olarak her galonla en fazla 200 civarında 

yumurta yıkanmalıdır. 

 Daldırma zamanı 3 dakikayı geçmemelidir ve yumurta yıkandıktan sonra 

kurutulmalıdır.  
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 Daldırma yöntemi genellikle başarı potansiyeli içerse de bazı nedenlerden 

dolayı dezenfeksiyon başarısızlığa uğramaktadır; 

 Yumurtanın dezenfektanlı solüsyonda doğru zamanlar içerisinde 

tutulmaması 

 Solüsyonunun sıklıkla değiştirilmemesi 

 Tam sıcaklığın reel olarak kontrol edilmesinin çok da mümkün olmaması 

 Daldırma yönteminin yumurta kabuğu üzerinde organik materyali etkili 

bir şekilde uzaklaştırmıyor olması. 

 

Sonuç itibariyle bu yöntem kuluçkalık yumurta sanitasyonunda başarısızlığa neden 

olmaktadır. 

 

2.5.4. Formaldehit Gazı Uygulaması 
 

Özel bir odada formaldehit gazı meydana getirilir. Yumurtalarla temas sırasında bu 

gaz, çok etkili bir bakteri öldürücü tesire sahip olup çok sayıda yumurtanın bir anda 

fumigasyonu mümkündür. Bu yöntemin eksikliği, yumurtalar yumurtladıktan hemen birkaç 

saat içinde uygulanamamasıdır. 

 

Resim 2.3: Fumigasyon kabin 

 

2.5.5. Kuaternar (Dörtlü) Amonyum Bileşikleri Uygulaması 
 

200 ppm konsantrasyonlu kuaternar amonyum bileşiklerinin yumurtalar üzerine 

püskürtülmesi şeklinde uygulanır. Bu yöntemin avantajı yumurtalar folluktan toplandıktan 

hemen sonra işlemin uygulanabilmesidir. Ancak, çok kirli yumurtaların dezenfeksiyonunda 

tercih edilen bir yöntem değildir. 

 

2.5.6. Klorin Uygulaması 
 

Bilinen en iyi bakteri öldürücü yöntemdir. İşlem 80 ppm konsantrasyonlu sıvının 

yumurtalara püskürtülmesi şeklinde yapılır. Bu işlem, yumurtalar folluktan alındıktan sonra 

ve viyol veya tablalara yerleştirilince uygulanabilir. 
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2.5.7. Ozon Uygulaması 
 

Çok muhafazalı özel bir odada düşük masrafla uygulanabilen bir yöntemdir. 100 ppm 

konsantrasyonda uygulanır. Ancak uygulanabilecek yumurta sayısı bakımından diğer 

yöntemlere göre hızlı bir yöntem değildir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu ile ilgili aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş elbisesi giyiniz. 

 

 Maske takılmadan uygulama 

yapmayınız. 

 Yumurtaları tavalara diziniz. 

 

 Tavaları kerevitlere dikkatlice 

diziniz. 

 Kerevitleri dezenfektan odasına 

getiriniz. 

 Kapıyı kapatınız. 

 Dezenfektan maddeyi temin ediniz. 

 Dezenfektanın oranını 

belirleyiniz. 

 Odanın ısı ve nemini ayarlayın. 

 Fumigasyon ve dezenfeksiyon yapınız. 

 

 Odanın hava akımını ayarlayınız. 

 Yumurtaları dezenfekte ediniz. 

 Odanın havalandırmasını yapınız. 

 Yumurtaları çıkarınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1. (   ) Döl oranının yüksek olması için kuluçkaya seçilecek yumurtaların tüy 

döneminden önce biriktirilmiş olması gerekir. 
 

2. (    ) Yumurta temin edeceğimiz kümesteki hayvanların horoz ve tavuk oranlarının en 

kötü şartlarda 6 tavuğa 1 horoz düşecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. 
 

3. (  ) Folluklarla tüneklerin kümes içerisinde yan yana olması yumurtaların pisliğe 

bulaşmasını önleyecektir. 
 

4. (   ) Yumurtaların bekleme süresi mevsime göre değişiklik gösterebilir. Kış aylarında 

10 gün, yaz aylarında 5 günden fazla olmamalıdır. 
 

5. ( ) Yumurtalar kesinlikle buzdolabı ve benzeri soğutuculara konularak 

bekletilmemelidir. 
 

6. (   ) Kullanılan fumigant madde miktarını azaltmak için bu dezenfeksiyon odası 

mümkün olduğu kadar büyük olmalıdır. 
 

7. (  ) Kuluçkalık yumurtaları inkübasyon öncesi bekletme döneminde çok fazla 

formaldehit fumigasyonuna maruz bırakmak ta bu dönemdeki embriyo ölümlerini 

artırabilir. 
 

8. (   ) Dezenfeksiyon öncesinde bir yüzeyin sabun ve su ile fırçalanarak yıkanması 

mikroorganizmaların % 10 dan fazlasının atılmasını sağlayacaktır. 
 

9. (    ) UV ve ozon uygulaması düşük maliyetli bir dezenfeksiyon işlemidir. 
 

10. (    ) İnsan dostu ve ileri teknoloji, kalıntı bırakmayan uygun maliyetli dezenfeksiyon 

ürünü olarak genellikle klordioksit (ClO2) kullanılır. 
 

11. (    ) Yıkama suyu her zaman yumurtadan daha soğuk olmalıdır. 
 

12. (  ) Daldırma zamanı 3 dakikayı geçmemelidir ve yumurta yıkandıktan sonra 

kurutulmalıdır. 
 

13. (    ) Yumurtalarla temas sırasında formaldehit gazı çok etkili bir bakteri öldürücü 

tesire sahiptir. 
 

14. (    ) Bilinen en iyi bakteri öldürücü yöntemi klorin uygulamasıdır. 
 

15. (   ) Klordioksit suyun içerisinde aşırı koku verir, metaller üzerinde çok yüksek 

aşındırıcı etkisi vardır. 
 

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 
 

 

 

 

 

Kuluçkalık yumurtaları depolayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bakteriyel bulaşmanın azaltılması için alınması gereken önlemleri araştırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgilerle bir pano hazırlayınız. 

 Evinizin buzdolabında bulunan yumurtalık bölümünün önemi nedir ve neden 

ayrıcalık tanınmıştır, araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Anneniz evinizde yumurtadan kaynaklanan bakteriyel bulaşmayı biliyor mu? 

Annenizle bir röportaj yaparak, araştırma sonuçlarını sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Kuluçkalık yumurtaların depolanmasında dikkat edilecek hususları araştırınız. 

 

3. YUMURTANIN DEPOLANMASI 
 

3.1. Bakterilerle Bulaşmanın Azaltılması 
 

Kuluçkalık yumurtalar yumurtlandıkları anda üreme güçleri pik noktadadır. 

Yumurtaların depolanması kuluçka randımanını azaltır. Steril bir yumurta kabuğunu 

düşünmek mümkün değildir. Tavuğun yumurta kanalından operasyonla alınacak 

yumurtaların üzerinde bile bakteri bulunabilir. Yumurta kanalı, idrar yolu ve bağırsak 

kanallarının açıldığı kloakı geçerken yumurtada büyük bir bakteriyel bulaşma gerçekleşir. 

Dolayısıyla taze yumurtlanan yumurtanın kabuğunda bile 300 – 500 mikroorganizma 

bulunabilir. Yumurta kabuğunda görülen en yaygın organizmalar arasında salmonella, 

pseudomonas, e.coli ve arizona mikroorganizmaları sayılabilir. Ortam sıcaklığı ve nem 

durumuna göre yumurta yumurtlandıktan sonra 15 dakika içerisinde mikroorganizma sayısı 

1500 – 3000’e kadar çıkabilir. Bir saat içerisinde de 20.000 - 30.000’e ulaşabilir. Daha sonra 

yataklık, folluk materyali ve gübre ile temas edebilen yumurtada öncekilere ilave olarak yeni 

bakterilerin eklenmesi ve çoğalmasıyla bu sayı artar. Kirli yumurta kabuklarında bulunan 

mikroorganizma sayılarının belirlenmesi zor değildir. Çünkü populasyonun asıl kaynağı olan 

gübrenin 1 gramında yaklaşık 2 – 6 milyar bakteri bulunmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Yumurta, oluşumu sırasında, vücut içerisinde,  yumurtlama sırasında ve sonrasında 

salmonella bakterisi ile bulaşabilir. Ayrıca kabuk yüzeyindeki bakteri uygun nem ve 

sıcaklıkta yumurtanın içine geçebilir. Yumurtanın ve ortamın nemli olması hareketli 

bakterilerin kabuktan geçmesini kolaylaştırır. Bakterinin yumurta kabuğundan geçmesinde 

pek çok faktör rol oynamaktadır. Burada kabuklu yumurtanın hatalı soğutulmasının önemli 

rolü vardır. Ayrıca kabuktan bakteri geçişini; gözenek, zar kalınlığı ve doğal antimikrobiyal 

madde konsantrasyonu da etkilemektedir. Kabuk sertliğinin ise kontaminasyonda önemli  

olmadığı saptanmıştır. 

 

Bakteri bulaşması yumurtada karşılaşılan en ciddi problemlerden birisidir. Bu problem 

sadece sağlık yönünden değil aynı zamanda önemli  ekonomik ve politik sonuçlar 

doğurmaktadır. Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda tavuk yumurtalarında salmonella 

bakterisi ile kabuk yüzeyindeki bulaşma oranı genel olarak % 15’dir. Bu oran  yumurtanın iç 

kısmında çok daha düşüktür. 

 

Kirli, kabuğu çatlamış, kırılmış yumurtalar veya işleme sırasında yeterli ısıl işlem 

görmemiş yumurta ve ürünlerinde salmonella kontaminasyonu meydana gelmekte, bu 

yumurta ve ürünlerini kullanan insanlarda da salmonelloz hastalığı ortaya çıkmaktadır. 

Zehirlenme olaylarının % 75’inin çiğ veya az pişirilmiş yumurta ile hazırlanan yiyeceklerden 

kaynaklandığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, temiz ve kabukta her hangi bir zedelenme 

olmayan yumurtaların da salmonellaya yol açtığı hatırlanmalıdır. Salmonella dışında 

yumurtada rastlanan bazı diğer patojen bakteriler; campylobacter jejuni, listeria 

monocytogenes, yersinia enterocolitica, aeromonas hydrophila, bacillus cereus, escherichia 

coli ve staphylococcus aures dur. Bu patojen mikroorganizmalara ilave olarak yumurtada 

bozulmaya yol açan bakteriler ve küfler de bulunmaktadır. Yumurta kabuğunun tüm 

yüzeyindeki toplam mikroorganizma çeşidi sayısı 102 – 107 ortalama 105’tir. Kabuklu 

yumurtada yaygın olarak bozulmaya yol açan bakteriler; pseudomonas, proteus, alcaligenes, 

aeromonas, staphylococcus ve koliform gruptur. Proteus vulgaris siyah, serratia mercescens 

kırmızı ve en yaygın olarak pseudomonas fluorescens yeşil çürümeye neden olmaktadır. 

 

Salmonella ve kabuktaki diğer kontaminantların uzaklaştırılması için yumurtaların 

yıkanması ve yıkamada çeşitli kimyasalların kullanılması söz konusudur. Uygun yıkama 

tekniği ve kimyasal kullanımı ile kabuktaki kontaminantların % 80'i uzaklaştırılabilmektedir. 

 

Resim 3.1: Yumurta kabuğundaki tehlike salmonella 
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Yumurtanın yıkanmasında çeşitli kimyasallar kullanılabilir. En yaygın bileşikler; 

sodyum karbonat, hidroksil tuzları ve pH 9 ile 12 arasında kullanılan klorlu bileşiklerdir. 

Yıkama çözeltisinin pH’ı ne kadar yüksekse mikroorganizmalar üzerine etkisi de aynı 

derecede artmaktadır. pH değeri 11'den büyük olduğunda kabuktaki bakteriyel yük en aza 

indirilmektedir. 

 

Bakteriyel bulaşmanın önlenmesi için; 

 Bulaşmanın ana kaynağı olan folluk yataklık materyali haftada bir kez 

değiştirilmeli, saman yerine kuru ağaç talaşı kullanılmalı ve uygun 

dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. 

 Kümeste sağlıklı bir çevre sağlanmalıdır. Tavukların folluğa yumurtlamaya 

alıştırılmaları veya yere yumurtlamalarının önlenmesi önemlidir. Yere 

yumurtlanmış yumurtalarda milyonlarca organizma bulunduğundan bunlar 

ayrılmalı ve kuluçkaya konulmamalıdır. Yumurtalar günde beş kez toplanmalı, 

ertesi güne yumurta bırakılmamalıdır. 

 Yumurtalar toplandıktan hemen sonra kümesten çıkarılmalıdır. Kabukta 

bulunan mikroorganizmaların yok edilmesini sağlamak için yumurtaların 

fümige edilmesi tavsiye edilmektedir. Yumurtaların kümesten alındıktan 

kuluçka makinesine konuncaya kadar ki dönemde muhafaza şartları ve 

uygulanan işlemler çok önemlidir. Bu dönemde yumurtaların çatlatılmaları 

önlenmeli, çatlak olanlar kuluçkaya konmamalıdır. Daha önce kullanılmış olan 

ekipmanlardan yenilerine kolayca bulaşma söz konusudur. 

 Kirli yumurtalar kuluçkaya konmamalı, mutlaka konacaksa temiz olanlardan 

ayrı tutulmalı ve mümkünse makinelere ayrı olarak konulmalıdır. 

 Kuluçkaya konan bütün yumurtaların aynı yaşta olması ve aynı sürü veya 

işletmeden temin edilmiş olması da önemli bir kontrol tedbiridir. 

 Yumurta ve civciv vasıtasıyla, yeni damızlık sürülere intikal eden bazı patojen 

organizmaların yok edilebilmesi için yumurtalarda tavsiye edilen dezenfeksiyon 

işlemleri uygulanmalıdır. Damızlık sürü ve kuluçkahane hijyen programında 

bütün bu faktörler dikkate alınmalıdır. Çünkü birinci sınıf kuluçkahanelerin bile 

ikinci sınıf yumurtalardan birinci sınıf civciv elde edemeyecekleri bilinmelidir. 

 

3.2. Kaliteye Göre Yumurta Seçimi 
 

Genel olarak sürülerde 40 haftalık bir yumurtlama dönemi mevcuttur. Yumurtalar 

yumurtlandıktan sonra kuluçkaya konulacak yumurtaların kalitesinin iyileştirilmesi için 

izlenecek en iyi yol yumurtaların kalitesinin korunması ve kuluçka öncesi çıkış gücü 

kayıplarının en düşük düzeyde tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca kuluçkalık yumurtaların 

kalitesini etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yer seçimi ve 

yerleşim pozisyonu, virüs ve bakteri bulaşmasının önlenmesi, temizlik ve dezenfeksiyon 

yöntemleridir. 

 

Ayrıca damızlık sürünün de yumurta kalitesi üzerine etkileri vardır. Damızlık sürünün 

genetik yapısı, kümes içi ve çevre koşulları, sürüde stres ve baskıya neden olabilecek 

nedenler, yem ve su kalitesi, sürüde bulunanların cinsiyet oranları ile yaşları ve yumurta 

toplama şekli gibi hususların yumurta kalitesine olumlu ya da olumsuz etkileri olmaktadır.   
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Kümes içine sürekli temiz hava girişi sağlanmalıdır. Böylece hastalık riski azaltılmış 

olur. Yumurta kalitesi kuluçka randımanını etkileyen en önemli faktör olduğu için bu konuya 

çok dikkat etmek gerekir. Çok büyük ve çok küçük yumurtalar kuluçka döneminde iyi 

sonuçlar vermezler. Kanatlıların erken yaşta yumurta verim dönemine sokulması küçük 

yumurta oranını artırır.  

 

Kuluçkadan çıkan civciv ağırlığı ile kuluçkaya konulan yumurta ağırlığı arasında 

doğru orantı vardır. Verim dönemi ilerledikçe yumurta büyüklüğü de artar. Normal yapılı 

yumurtalar haricindeki yumurtalar da randımanı düşürür. 

 

Kabuk kalitesi genetik faktörlere bağlı olduğu kadar beslenme özellikleri ve çevre 

şartlarına da bağlıdır.  Uzun süreli D vitamini ve kalsiyum yetersizliği kabuk kalitesinde 

bozulmaya neden olur. İlerleyen yaşlarda da kabuk kalitesinde azalma görülür. 

 

Pürüzlü ve ince kabuklu yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmemelidir. 

Çünkü kuluçka döneminde kırılma oranları çok yüksektir. Çatlak yumurtalar kesinlikle 

kuluçka makinesine konulmamalıdır. Çünkü bu yumurtalarda çıkım gerçekleşmeyeceği gibi 

aynı zamanda kuluçka makinesi içinde bakteri üremesine ve diğer yumurtalara yayılmasına 

neden olur. 

 

3.3. Kuluçkalık Yumurta Depolarının Özellikleri 
 

Tasniften geçmiş yumurtaların kuluçkaya konuncaya kadar bekletildiği odadır. 

Yumurtanın bekleme süresine göre bu odanın ısısı 10 – 15 °C arasında olmalıdır. Deponun 

sıcaklığı 23 °C’yi aşmamalıdır. Deponun sıcaklık kayıtları mutlaka tutulmalıdır.  Ayrıca nem 

ölçerler bulunmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Nem oranı sıcaklığa göre ayarlanmalı % 74 – 80 

arasında bulunmalıdır. 

 

Depo kuru, temiz ve düzenli olmalıdır. Depolama süresi 7 günü geçmeyecek şekilde 

planlanmalıdır. 7. günden sonra % 25 verim kaybı görülmektedir. Yumurtanın pozisyonunu 

her gün değiştirecek düzenek mutlaka olmalıdır. 

 

Yumurtaların yere temasının olmaması için taşıma üniteleri yüksek yapılmalıdır. 

Kullanılan ekipmanların pratik bir şekilde temizlenmesine olanak sağlamalıdır. 

 

Resim 3.2: Depolanmış yumurtalar 
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3.4. Depolamada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kuluçkalık yumurtaların depolanması, inkübasyonun belirli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Depolama süreci boyunca embriyo gelişiminin ve yumurtadan olan su 

kaybının önlenmesi gibi iki temel üzerinde durulmaktadır. Bahsedilen bu amaçlara, sıcaklık 

ve nemin kontrol altına alınabildiği, özel olarak dizayn edilmiş depolama odalarıyla 

ulaşılabilmektedir. Depolama sırasındaki sıcaklık, kuluçkalık yumurta kalitesinin devam 

ettirilmesinde kritik öneme sahip bir çevre koşuludur. Bu nedenle çok modern yapıdaki 

kuluçkahaneler, uygun bir depolama sıcaklığı temin etmek için iklimsel koşullara bağlı 

olarak sıcak veya soğuk üniteleriyle donatılmaktadırlar. 

 

Yumurtaların depolanmadan önce kontrolünün yapıldığı yumurta kabul ve 

sınıflandırma bölümünün olması gerekir. Yumurtaları kuluçkahaneye getiren işçiler ve 

şoförler içeriye alınmamalıdır. 

 

Yumurta depolama odası, yumurta kabul ve sınıflandırma bölümünden ayrı bir odadır. 

Yumurtalar kabul odasından alınıp fumige edildikten sonra depolama odasına alınır. 

Kuluçkalık yumurtalar depolama odasında genellikle 3 – 4 gün kalırlar. Bu süre boyunca 

depolamada 18 – 20 °C sıcaklık ve % 75 – 80 nisbi nem uygundur. Daha uzun süreli 

depolamalarda arzu edilen çevre şartları değişmektedir. Kısa süreli depolamalarda 

yumurtaların çevrilmesine gerek yoktur. 

 

Kuluçkalık yumurtalar doğru bir şekilde saklanmazsa,  kuluçka randımanında önemli 

bir düşüş yaşanır. Kuluçkalık yumurtaların doğru şekilde saklanmasına yardımcı olacak iş ve 

işlemlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır; 

 Yumurta saklama kutuları temiz olmalıdır. 

 Yumurtadaki kirlilik oranı mümkün olduğunca az olmalıdır. Bu ördek ve kaz 

yumurtaları için zor olabilir ama yumurtlama alanları temiz tutulursa buradan 

toplanan yumurtalar makul düzeyde temiz olur. 

 Kirli yumurta kuluçka veya inkübasyondan önce uygun bir yumurta 

dezenfektanı kullanılarak yıkanır. Zorunlu kalınmadıkça çok kirli yumurta 

kuluçkaya konulmamalıdır. 

 Yumurta düzenli toplanmalıdır. ( günde üç defa ) Sıcak havalarda toplama 

işlemi çok kısa süre içinde yapılmalıdır. 

 Kuluçkalık yumurta çok kuru ve çok nemli olmayan serin bir ortamda muhafaza 

edilmelidir. İyi yalıtılmış ve gün boyunca serin kalan bir odada saklanmalıdır.  

 Saklama koşullarında ideal nem % 60 – 70 olmalıdır. 

 Yumurta her zaman sivri ucu aşağı bakacak şekilde dizilerek saklanmalıdır. 

 Depoda saklanan yumurtalar düzenli olarak çevrilmelidir. Bazı araştırıcılar 1 

haftalık bekletme süresi içinde çevirmenin çok az etkili olduğunu belirtirken 

bazıları günde bir defa çevirmenin gerekli olduğunu bildirmektedirler. 

 Depolama süresi 1 haftayı geçmemelidir. Depoda bekleme süresi uzadıkça 

kuluçka verim randımanı hızla düşmektedir. 

 Yeni toplanan kuluçkalık yumurtalar depolanmadan önce yavaş yavaş oda 

sıcaklığına getirilmeli ve uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir. 
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 Soğuk depoya yumurtalar asla ıslak bir şekilde (spreyleme, yıkama veya 

daldırma sonucu) bırakılmamalıdır. Öncelikle tamamen kurumaları 

sağlamalıdır. Taşıma sonrası depoya getirilen yumurtalar öncelikli olarak 

dinlendirilmelidir. 

 Yumurta deposu iyi izole edilmiş olmalıdır ve kapılar mümkün olduğu kadar 

kapalı tutulmalıdır. 

 Soğutuculardan gelen soğuk havanın doğrudan yumurtaya vurması 

engellenmelidir. 

 Nemlendirici sistemin yumurtaları ıslatmamasına dikkat edilmelidir. 

 Depolanmış yumurtaların kuluçkası daha uzun sürer ( Her 1 gün depolama için 

yaklaşık 1saat ) ve kuluçka randımanı düşer. 

 

3.5. Sınıflandırma ve Tablalara Yerleştirme 
 

Birinci kalite kuluçkalık yumurtalar  görsel olarak temizdir. Şekil bozukluğu, çatlak 

veya kırık yoktur. Kümeslerde kabuk kalitesini bozmadan steril bezle yapılan kuru 

temizliğin ardından kuluçkalık yumurta olmaya hak kazanırlar. Çok kirli ve dışkı ile aşırı 

bulaşık yumurtaların temizlenmesi için kullanılan bulaşık teli veya sert temizlik malzemeleri 

kabuğun koruyucu tabakası olan kütiküle zarar vereceği ve kabuk üzerindeki deliklerin doğal 

yapısını bozacağı için bakteriyel bulaşma riskini artıracaktır. Bunun neticesinde düşük 

kuluçka randımanı ile birlikte bozuk civciv elde edilmesine neden olacaktır. 

 

Çok fazla kirli olan yumurtaların kuluçkalık olarak değerlendirilmemesi yararlı 

olacaktır. Eğer yumurtalarda sulu temizlik yapılıyorsa yumurta deposuna konmadan önce, 

kuruması ve  soğumuş olması gerekir.  

 

Resim 3.3: Yumurta sınıflandırma çalışması 

 

Yumurta depolama sıcaklığı embriyo gelişiminin durması veya embriyonun 

uyutulması için gerekli sıcaklıkta olmalıdır. Depolama sıcaklığının istenilen değerden 

yüksek olması embriyo gelişimini erkenden başlatacağından dolayı gelişim makinelerine 

yumurta basımından sonra inkübasyonun ilk evrelerinde embriyo ölümleri meydana gelir. 

Dolayısıyla yumurta tasnif odasından başlayarak, depolama, nakliye ve basıma kadar geçen 

süreç boyunca yumurta kabuk sıcaklıkları sürekli takip edilmeli ve bunun için gerekli 

soğutma ile ısıtma önlemleri alınmalıdır. Yumurtanın yumurtlanması ile kuluçka makinesine 

konması arasındaki sürenin ya çok olması ya da uygun olmayan depolama şartlarının sonucu 

erken embriyo ölümleri görülür. 
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Kuluçka makinesine yumurta dizimi esnasında aşağıda belirtilen hususlara uyulması 

önemli olacaktır; 

 Kuluçka odası mutlaka aydınlık olmalıdır. 

 Kuluçka odası düzenli olarak havalandırılması gerekir. 

 Kuluçka odasının 20–25 °C gibi bir sıcaklıkta olması gerekir 

 İlk önce yerleştirilecek olan tablaların dezenfeksiyonu kesinlikle yapılmış 

olmalıdır. 

 Kanatlıların yumurtaları farklı büyüklükte olduğundan tablaları ona göre 

seçmek gereklidir. Eğer yerleştirilecek olan tablaların çıtalar vasıtası ayarlama 

mekanizması varsa yumurtaların büyüklüğü ve küçüklüğüne göre çıta aralıkları 

ayarlanabilir. Bu sistem farklı türe ait olan yumurtaların aynı tablaya 

yerleşmesini sağlayacaktır. 

 Kuluçkalık yumurta özelliği olup olmadığını ve yumurtalarda çatlak olup 

olmadığına dikkat edilmelidir. 

 Yumurtaları çıtalıları oluşturulan kanallara sivri uçları aşağıya küt uçları 

yukarıya gelecek şekilde dizmelisiniz. Bu şekilde embriyonun başı küt uçta ve 

hava odacığına yakın olarak gelişir. Eğer yumurtanın sivri ucu yukarıya gelecek 

şekilde yerleştirilirse embriyoların çoğunun başı sivri yöne doğru yönelecektir. 

Böylece civciv çıkışa hazır olduğunda civcivin gagası akciğer solunumu için 

önemli olan hava hücresi ile temas edemeyeceğinden bu embriyolar ekseriyet 

kuluçkadan çıkamazlar ve kuluçka randımanı ile civciv kalitesi düşer. 

 

Resim 3.4: Kuluçka makinesi tablalarının da çıta aralarının ayarlanması 

 

Resim 3.5: Yumurtaların tablalara dizilmesi 

 Aynı gün toplanan yumurtalar kuluçkaya konulmaz en az 1 gün bekletilmesi 

gereklidir. 

 Makine çalışınca tablalar hemen yerleştirilmemelidir. Kuluçka makinesi 

değerleri istenilen seviyeye çıkınca tablaların yerleştirilmesi iyi olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Kuluçkalık yumurtaların depolanması ile ilgili aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kuluçkalık yumurtaları yumurta kabul 

bölümüne alınız ve sınıflandırınız. 

 

 Gerekli hijyen tedbirlerini alınız. 

 Yumurtaları tartınız. 

 

 Yumurtaları ağırlıkları uygun 

olmayanları çıkartınız. 

 Kırık, çatlak ve kusurlu yumurtaları 

depodan çıkarınız. 

 

 Depoyu temizleyiniz. 

 Depoyu havalandırınız. 

 Deponun ısısını ayarlayınız. 

 Deponun nemini ayarlayınız. 

 Yumurtaları depolama bölümüne 

aktarınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1. (   ) Kuluçkalık yumurtalar yumurtlandıkları anda üreme güçleri en düşük seviyededir. 

 

2. (   ) Yumurtadan zehirlenme olaylarının % 75’inin çiğ veya az pişirilmiş yumurta ile 

hazırlanan yiyeceklerden kaynaklandığı belirtilmektedir. 

 

3. (   ) Yumurta kabuğunun tüm yüzeyindeki toplam mikroorganizma çeşidi sayısı 102 – 

107 ortalama 105’tir. 

 

4. (  ) Kuluçkaya konan bütün yumurtaların aynı yaşta olması ve aynı sürü veya 

işletmeden temin edilmiş olması çok önemli değildir. 

 

5. (   ) Kuluçkadan çıkan civciv ağırlığı ile kuluçkaya konulan yumurta ağırlığı arasında 

doğru orantı vardır. 

 

6. (   ) Yumurta kabuk kalitesi genetik faktörlere bağlı olup beslenme özellikleri ve çevre 

şartlarına bağlı değildir. 

 

7. (  ) Çatlak yumurtalar kesinlikle kuluçka makinesine konulmamalıdır. Çünkü bu 

yumurtalarda çıkım gerçekleşmeyeceği gibi aynı zamanda kuluçka makinesi içinde 

bakteri üremesine ve diğer yumurtalara yayılmasına neden olur. 

 

8. (    ) Yumurta depolama süresi 7 günü geçmeyecek şekilde planlanmalıdır. 

 

9. (  ) Depolama sırasındaki sıcaklık, kuluçkalık yumurta kalitesinin devam 

ettirilmesinde kritik öneme sahip bir çevre koşuludur. 

 

10. (  ) Çok kirli yumurtaların yıkandıktan sonra kuluçka makinesine konmasında bir 

sakınca yoktur. 

 

 

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. Kurallarına uygun olarak yumurta toplayabiliyor musun?   

2. Anormal, kırık ve çatlak yumurtaları seçebiliyor musun?   

3. Yumurtaları ağırlıklarına ve evsaflarına göre tasnif edebiliyor musun?   

4. Fumigasyon ve dezenfeksiyon için uygun kıyafeti kullanabiliyor 

musun? 

  

5. Tavaları ve kerevitleri yerleştirebiliyor musun?   

6. Dezenfeksiyonu kurallarına göre uygulayabiliyor musun?   

7. Dezenfeksiyon odasının gerekli hazırlıklarını yapabiliyor musun?   

8. Deponun ısı ve nem takibini yapabiliyor musun?   

9. Kuluçka makinesindeki tabla aralıklarını yumurtanın cinsine göre 

ayarlıyabiliyor musun? 

  

10. Yumurtaları tablalara dizebiliyor musun?   

11. Yumurtaları tablalara dizerken sivri ve küt uçlarına dikkat ediyor 

musun? 

  

12. Tüm bu yapılan işlemleri kayıt altına alabiliyor musun?   

 

 

 

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. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 
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