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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde nüfusun hızlı artışına karşılık tarım alanlarının genişletilememesi, aksine 

yanlış uygulamalarla mevcut tarım alanlarının daralması, açlık ve beslenme problemini 

beraberinde getirmektedir.  

Beslenmemizde özellikle hayvansal protein açığı söz konusudur. Bu açığın 

kapatılması için yönelinen kaynaklardan birisi de daha küçük mekânlarda sayıca daha fazla 

üretim yapılan kanatlı (et ve yumurta tavukçuluğu, kaz, ördek, hindi, keklik bıldırcın) 

üretimidir. Günümüzde bu üretim donanımlı makinelerle yapılmaktadır. 

Bu modülü başarıyla tamamladığınızda siz de tekniğine uygun olarak kuluçka 

makinelerini kullanabilecek ve amaca uygun civciv üretimi yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuluçka makinelerini üretimi hazırlayabileceksiniz ve 

tekniğine uygun olarak kuluçka makinelerini üretime hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan kuluçkahaneleri gezerek kapasite ve uygulama şartlarını 

araştırınız. 

  Kuluçkadan civciv çıkarmanın önemini araştırınız. 

 

1. KULUÇKA MAKİNELERİ 
 

 

1.1.Kuluçkalığın Tarihçesi 

 

3000 yıldır insanlar tavuklar için doğası gereği çok basit olan kuluçka sistemini 

geliştirebilmek için büyük uğraşlar veriyorlar ve hala da geliştirmeye çalışmaktalar. Peki, 

insanoğlu hangi yollardan geçerek günümüzdeki seviyeye geldi? İşte cevabı! 

  

Mısır Uygarlığı: M.Ö 3000’lerde Mısırlılar üzeri kubbe biçiminde kapalı tuğladan 

yapılmış silindir şeklindeki yapıların içinde ilk kuluçka makinesini yaptılar ısı yandaki 

odacıklara ortada baca şeklinde kalan aralıktan dağılıyordu. Bu silindirik yapılarda ısı saman, 

deve gübresi ve kömür yardımıyla sağlanıyordu. Bu silindirik yapının içerisinde birden çok 

kuluçka odaları yer alıyordu ve bu odalara giriş için küçük delikler vardı. Yüksek ısı gelmesi 

durumunda ısıyı dengelemek için küçük hava delikleri bırakılmıştı. İçerdeki ısı ayarı hayatını 

bu işe adamış termometre gibi çalışan insanlarca yapılıyordu. Bu kişiler ısının yeterliliğini 

göz kapaklarıyla dahi anlayabiliyorlardı. Mısırlılar o dönemde 90.000 kapasiteye sahip dev 

kuluçka makineleri inşa etmişlerdi. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 

 

4 

Çin Uygarlığı: Çinliler M.Ö 1000’li yıllarda iki farklı yöntem geliştirdiler. Bunlardan 

birincisi bugünkü biyogaz teknolojisine yakın bir çalışmaydı. Sönmemiş gübrenin çürümesi 

sırasında oluşan ısıyı kullanan Çinliler bu gübrelerin içine saman ve yumurta takviyesiyle 

üzerini pirinç kabuklarıyla kapattılar ve ısının dışarı çıkmasını engellemeye çalıştılar. Fakat 

bu yöntem başarılı olmasına karşın yüksek verim kazandırmamıştı. İkinci yöntem ise 

Mısırda uygulanan yönteme yakın bir teknikti silindir şeklinde ters bir huniyi andıran 

binanın bir katmanına saman, pirinç kabukları ve gübrelerden elde edilmiş küller 

doldurularak ısının yandaki odacıklara etki etmesi sağlanıyordu. Bu odacıklarda sepetlerde 

sallanan yumurtalar yer alıyordu ve bu sepetler sayesinde yumurtalar döndürülüyordu. 

 

Filipinler: Bu adada kullanılan yöntem ise çok ilginçti. İnsanın vücut sıcaklığından 

yararlanarak yumurtalar kuluçka yapılıyordu. Yumurtalar ağaç sopaların arasına sıralanıyor 

ve üzeri o dönemdeki battaniye benzeri örtülerle kapatılıyordu. Üzerine bu işler için parayla 

tutulmuş işçiler 21 gün boyunca yumurtanın ısısını korumak için yatıyordu. 

 

Afrika: Afrika’da da Filipin adalarındakine benzer bir yöntem kullanılıyordu. Deve 

kuşu tüyleriyle kaplanmış yumurtaların üzerine genç kızlar yatırılıyordu. Genç kızların 

yüksek vücut ısıları yumurtaların çıkımını sağlıyordu. 

 

Avrupa: Avrupa’da 1600 yıllarda Mısır’dan uzmanlar getirilerek oradaki düzeneğin 

aynısı uygulanmaya çalışıldı fakat Avrupa’nın sert ve çetin iklimi bu sisteme burada izin 

vermedi. Avrupa’da kuluçka makinasının gelişimi 1750 yılında Fransız bilim adamı 

Beaunur’un termometreyi kullanmasıyla başladı. İlk başlarda katı yakıtlarla direk ısıtma 

yöntemleri kullanıldı fakat bunda çok başarılı olunamadı. En önemli başarı 1881 yılında 

Hearson’un yaptığı sıcak su ile çalışan ilk ticari kuluçka makinası ile geldi. Daha sonraları 

bunu yenileri takip etti. Ancak ilk otomatik makine ancak 1922 yılında yapılabildi. 

 

Özet: İnsanoğlu her ne kadar akıl ve zekâsı sayesinde bilime sahip olsa da birçok 

insanın bugün dahi bazen küçümseyebildiği tavuk mucizesinin gerçekleştirdiği nem ve ısı 

kombinasyonu halen %100 olarak taklit edebilmiş değil. Zaten M.Ö 3000 yılından bu yana 

yapılan çalışmalar ve uygulanan tekniklere sadece aynı kombinasyonun geliştirilmişi. M.Ö 

3000’de ısı ve nem kombinasyonu sağlanıyordu. Geçmiş ve günümüz arasında sadece 

uygulama yöntemleri farklıdır. 

 

  

1.2.Kuluçkalığın Gelişimi 
 

         Kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik 

faaliyete kuluçka denir. Civcivlerin yumurtayı çatlatıp içerisinden canlı bir varlık olarak 

çıkması için geçen zamana da kuluçka süresi denir. Kuluçka faaliyeti doğal ve makine ile 

olmak üzere iki şekilde incelenir. 
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1.3.Doğal Kuluçka  
 

Yaban hayatında yaşayan ve çiftliklerde beslenen kanatlı türleri nesillerini devam 

ettirebilmek için kuluçkaya yatarlar. Doğal kuluçka, türlere göre farklılıklar gösterir. Bazı 

türlerde sadece dişiler kuluçkaya yatarken bazı türlerde ise dişi ve erkek beraber kuluçkaya 

yatarlar. Çiftlik hayvanlarında ise genellikle sadece dişiler kuluçkaya yatarlar. Doğal 

kuluçkada kuluçkaya yatacak olan kanatlı yumurtalarını kendince belli olan kalabalık ve 

gürültüsü olmayan rahatsız edilmeyeceği sessiz, sakin, gizli bir yere yumurtlayarak biriktirir 

ve kuluçkaya yatar veya sahibi tarafından uygun şartlar sağlanarak kuluçkaya yatırılır. 

 

Doğal kuluçkada kuluçkaya yatan kanatlı yumurtaları için gerekli olan ısı, nem, 

havalandırma ve çevirme işlemini şaşırtıcı bir şekilde yaratıcının kendisine verdiği 

kabiliyetlerle ayarlar. Mesela tavuk, kuluçkaya yatar ve 21 gün sonra yumurtalardan 

civcivler çıkar ancak doğal kuluçka ile elde edilebilecek civciv sayısı sınırlı olduğundan 

ticari amaçla bu yöntemin kullanılması mümkün değildir. Doğal kuluçka; ya küçük aile 

işletmelerinde ailenin ihtiyacını karşılamak için ya da civciv yumurtadan çıktıktan sonra 

kendisine bakamıyorsa ve mutlaka ebeveynleri tarafından beslenmesi gerekiyorsa 

kullanılmalıdır. Mesela muhabbet kuşu ve ev güvercinleri bu şekilde üretilmektedir. 

 

 Doğal kuluçka ile istenilen üretim düzeyine erişilemeyeceği için doğal kuluçka 

olayının nasıl gerçekleştiği incelenerek, kanatlıları istenilen amaca uygun olarak çoğaltma 

işlemini için kuluçka makineleri geliştirilmiştir. İnsanlar bu makineler ile üretim 

yapmaktadırlar. 
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Fotoğraf 1.1: Kuluçka Makinesi ve Çıkış ünitesi (makinesi) 

1.4.Makine ile Kuluçka 
 

Kuluçkalık yumurtalardan gerekli ısı, nem, havalandırma ve çevirme düzeni 

sağlanarak belirli sürede civciv çıkaran makinelere kuluçka makinesi denir. Kuluçka 

makineleri ile yapılan işleme kuluçkacılık, yumurtadan civciv çıkaran yerlere de 

kuluçkahane adı verilir. Kuluçka makinesine konulan yumurtalardan döllü olanların oranına 

döllük veya tohumluk oranı denir. 18. günde yapılan dölülük muayenesi sonucu döllü 

olduğu belirlenen yumurtalardan elde edilen civcivlerin oranına çıkış gücü denir. 

 

        Günümüzde elektrikle çalışan dijital paneller sayesinde sıcaklık, nem, 

havalandırma ve yumurta çevirme işlemini yapan tam otomatik makineler kullanılmakta ve 

gereken kullanım kurallarına uyulunca yüksek randımanda verim elde edilebilmektedir. 

Kuluçka makinelerine konan her yumurtadan civciv çıkmaz. Bu olayın çeşitli sebepleri 

vardır. Makineye konan her 100 yumurtadan çıkan civciv adedine Kuluçka randımanı denir 

ve şöyle hesaplanır; 
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Randıman = Çıkan civciv sayısı / kuluçkaya konan yumurta sayısı *100 

 

Örnek:  

Bir kuluçka makinesine bir partide 350 yumurta konulmuş ve 322 yumurta çıkmış ise 

randıman nedir?                                                             

 

  Randıman = (322/350) *100    

 

                                      = % 92  olur 

 

1.4.1. Kuluçka Randımanını Etkileyen Faktörler 
 

 Kuluçka makinelerindeki ısı nem ve çevirme fonksiyonlarının yanlış ayarlanmış 

olması, 

 Kuluçka odasındaki aşırı sıcaklık değişimleri, 

 Kuluçka odasının havasız oluşu,   

 Kuluçka odasının çok soğuk ya da çok sıcak olması, 

 Kuluçkalık yumurtaların uygun olamayan şartlarda uzun süre bekletilmesi, 

 Sık veya uzun süreli yaşanan elektrik kesintileri, 

 Kuluçka öncesi ve kuluçka esnasında hijyen şartlarına uyulmaması, 

 Kuluçkaya konulacak yumurtaların çok genç ya da çok ihtiyar damızlıklardan 

alınmış olması, 

 Damızlıklarda yetersiz ve dengesiz beslenme, 

 Damızlıklarda yetiştirme hataları, 

 Damızlıklardaki hastalıklar ve genetik bozukluklar, 

 Erkek/Dişi damızlık oranının yanlış oluşu gibi faktörler sayılabilir. 

 

1.4.2.  Makine İle Kuluçkanın Yararları 
 

 Temiz ve otomatik olarak çalışmaları ile külfetten insan gücünden tasarruf 

sağlarlar.  

 İyi damızlık ve kuluçkalık yumurtalardan çok yüksek randımanlı ve sağlıklı 

civciv üretimi almakla kazanç artar.  

 Özellikle damızlık ırk ve civcivler iklim ve yetiştirme ortamlarına en uygun 

olarak üretilir. Bütün yıl boyu civciv üretilebilir.  

 Yumurta veya etlik civciv üretimi ihtiyaç oranında 

yapılarak pazarlama zorunluluklarını, darlık veya aşırı bolluğu önlemek imkânı 

vardır. 

  Her türlü hastalık ve parazitlerden korunmuş civciv çıkarılmasını ve üretimini 

sağlar.  

 Birim alanda çok sayıda(binlerce) yumurtadan aynı anda civciv çıkarma imkânı 

vardır. 

 Kuluçkaya yatan hayvanın bakım beslenmesi gibi bir problem yoktur. 

 Kuluçka süresinde yumurtaların kontrolü kolaydır. 
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 Yumurtalar kuluçka sehpalarına yerleştirildiğinde toplu döl kontrolü kolayca 

yapılır. 

 Isı nem havalandırma ve çevirme işlemi otomatik yapıldığından dış ortam 

şartlarından etkilenmesi daha azdır. 

 Doğal kuluçkaya yatan bir tavuk kuluçka süresince ve civcivleri büyütürken 

yumurtlamaz. Bu nedenle bir tavuktan bir yılda alınması gereken yumurta sayısı 

düşer. Makinede kuluçka yapılınca bu problem ortadan kalkmış olur. 

 

1.4.3. Makine İle Kuluçkanın Zararları  
 

Makine ayarlarında tespit edilemeyen arızalar olduğunda ve makine ile kuluçkada 

telafisi uzun süren aksaklıklar çıktığı zaman toplu yumurta zayiatları olabilir. Bu durum 

işletmeyi önemli zarara uğratabilir. Mesela; göstergelerde sıcaklık normal görünmesine 

rağmen gerçekte farklı bir değerde olabilir. 

 

1.5.Kuluçka Makinelerinin Sınıflandırılması 
 

 Kuluçka makinelerini yapılışlarına, sıcak havanın dolaşım şekillerine, çalışma 

prensiplerine 

göre üç grup altında inceleyebiliriz: 

 

1.5.1.  Yapılışlarına Göre Kuluçka Makineleri 
 

1.5.1.1.Masa Tipi Kuluçka Makineleri 

 

Bu tip makineler küçük kapasitede olanlardır. Daha ziyade sıcak su dolaşımlı olarak 

yapılır. Bu tip makineler % 65’ten yukarı randıman vermez. Bu tip makineler genelde amatör 

olarak kullanılmaktadır. 

 

1.5.1.2.Dolap Tipi Kuluçka Makineleri 

 

Daha büyük kapasitede ve dolap tarzında makinelerdir. Genellikle 5.000 - 20.000 

yumurta kapasitelidir.   

 

1.5.1.3.Oda Tipi Kuluçka Makineleri 

 

Sabit odalar halinde yapılmıştır. Kapasiteleri 50.000’ in üzerindedir. Tek parti olarak 

çalışır. 

 

1.5.2.Sıcak Havanın Dolaşım Şekillerine Göre 
 

Bu tip makinelerde ısınan hava bir gereç ile makine içerisinde  dolaşım yapar. Bu tip 

makinelere sıcak hava dolaşımlı (Forect - Draft) makineler denir. Genellikle iki tiptir: 
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 Dolap Pervaneliler (Sky -Line) 

 Kanat pervaneliler (Pulsator)  

 

1.5.3.Çalışma Prensiplerine Göre 
 

Isıtıcı düzeneklerinin otomatiklik durumuna göre adlandırılır. 
 

 Eter -kapsüllü, gaz elektrot tüplü veya cıva tüp regülatörlüler. 

 Kontak termometreli (set kontrol sistem) ile çalışanlar.  
 Elektrik ile çalışan her iki otomatik düzen çalışmalarını bünyesinde 

bulunduranlar. 

 

1.6.  Kuluçka Makinelerinin Ayarlanması 
 

1.6.1.Isı 
 

Kuluçkalık döllü bir yumurtanın canlı varlık haline dönüşümünde en etkili faktör 

ısıdır. Makinenin ısıtılma sistemi ne olursa olsun değişmeyen ve uyulması gereken tek esas, 

ortalama ısının düzenli olarak yumurtadaki embriyoya iletilmesidir. İletilecek ortalama ısı 

tavuk yumurtası için 37,7ºC’dir. Normalin üstündeki yüksek ısı 42ºC, normalin altındaki ısı 

35ºC olarak kabul edilir. Bu durumlarda uzun süre kalan yumurtalarda embriyo ölümleri 

fazla olur.  

Kuluçkanın en nazik devresi embriyonun en genç ve körpe devreleridir. Bu devredeki 

yüksek ısı çok tehlikelidir. 

 

 Sıcaklığın etkisi aşağıdaki faktörlere bağlıdır; 

 Yumurta büyüklüğü, 

 Kabuk kalitesi,  

 Genetik faktörler,  

 Kuluçkaya konan yumurtaların yaşı, 

 Depolanma süresi,  

 Gelişim dönemlerindeki havanın nemi.  

 Embriyonik gelişme her biri farklı bir sıcaklığa ihtiyaç duyan 3 safhaya 

ayrılabilir;  

 Yumurta yumurtlanmadan önceki sıcaklık, 

 Gelişim dönemindeki sıcaklık, 

 Çıkış dönemindeki sıcaklık. 

1.6.2.  Nem 
 

Belirli sıcaklıktaki havada bulunan belirli miktardaki sudur. Doğal kuluçkada kanatlı 

altındaki yumurtada bu olay yaratıcı tarafından düzenlenir, ancak makinelerdeki ortamın çok 

farklı olması nem düzenlemesini gerekli kılmaktadır. Yumurtada ki suyun fazla buharlaşması 
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civcivin normalden küçük olmasına; yeterli bir hızda buharlaşmadığında da civcivin 

normalden büyük olmasına neden olur. Her iki durumda da embriyo zarar görür.  

 

Makinelerde sıcak hava bir akım yaptığından yumurta yüzeylerini yalayarak geçerken 

yumurta bünyesindeki suyu buharlaştırarak emer ve yumurtaların kurumasına yol açar. 

Dokularda azalmış olan su embriyonun ölümüne neden olur. Makinelerde yumurta 

bünyesindeki suyun buharlaşmasına meydan vermemek için makine içindeki ısınmış kuru 

havanın su ile nemini yükseltilip homojen halde dağılmasını sağlamak gerekir. Tavuklar için 

gelişim bölümünde % 50-55 bağıl nemin olması istenir. Çıkış devresinde bu nem % 65-70 

bağıl nem seviyesine çıkarılmış olması gerekir.  

 

1.6.3.Çevrilme 
 

Yumurtaların çevrilmesi en temel prensiplerden birisidir. Çevirmenin kuluçka üzerine 

olumlu etkileri aşağıdaki gibidir: 

 

 Çevirmek suretiyle yumurta yüzeyindeki ısı farkı giderilir. 

 Embriyonun ilk gelişme döneminde ruşeym torbasının (disk) daha sonralarında 

embriyonik zarların kabuk zarlarına veya bu zarların birbirlerine yapışmaları 

önlenir. 

 Döllü yumurtaların yaklaşık %25' inde kuluçkaya konulduklarında ruşeym 

ekseni yanlış durumda bulunmaktadır. Bu hatalar çevrilme ile düzeltilir. 

 Yumurtada oluşan civciv, kuluçkanın 12-13'üncü gününe kadar yumurtanın 

büyük çapına dik olarak bulunur. Bundan sonraki gelişmede büyük çapına 

paralel bir doğrultu alır, kafası hava boşluğu tarafına döner. Aksi halde ölümüne 

neden olur. Bu olay çevrilme ile sağlanır. 

 

1.6.4.Havalandırma 
 

Makineler her ne şekil ve tipte yapılmış olursa olsun kuluçkanın ve kuluçka 

makinelerinin temel prensiplerinden biride havalandırmadır. Bütün canlılar gibi kuluçkaya 

konulmuş ve yumurta içinde gelişmekte olan embriyonunda taze havaya ihtiyacı vardır. 

Kuluçka makinelerinin havalandırılması, embriyonun gelişmesine lüzumlu havadaki oksijen 

ile beraber, embriyonun solunumu sonucu oluşan karbondioksitin zararlı duruma gelmemesi 

için gereklidir. Solunum bir gaz değişimidir, yumurta kabuğundaki gözenekler ile bu gaz 

değişimini yumurtadaki hava boşluğu ve allantois yapar. Havalandırmada güvence sınırı 

1000 kısım havada 3 kısım karbondioksittir.  

 

Türlere göre kuluçka süreleri farlılıklar arz eder. Aşağıdaki tabloda ekonomik değeri 

olan çiftlik hayvanlarından bazılarının kuluçka süreleri ve gereken ısı ve nem ihtiyaçları 

verilmiştir.  
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Kanatlı Cinsi Kuluçka 

Süresi 

 (Gün) 

Gelişim 

sıcaklığı 

( °C ) 

Çıkım 

Sıcaklığı 

(°C ) 

Gelişim Nemi 

(%RH) 

Çıkım Nemi 

 (%RH) 

Tavuk 21 37,7 37,5 %RH  50-55 %RH  65-70 

Hindi 28 37,5 37,2 %RH  50-55   %RH  65-70  

Bıldırcın 17 37,7 37,5 %RH  50-55 %RH  65-70 

Keklik 24 37,5 37,0 %RH  50-55 %RH  65-70 

Sülün 24 37,7 37,5 %RH  55-60 %RH  70-75 

Ördek 28 37,5 37,2 %RH  55-60 %RH  75-80 

Kaz 30–32 37,7 37,5 %RH  55-60 %RH  75-80 

Tavus Kuşu 28 37,5 37,2 %RH  55-60 %RH  75-80 

Deve Kuşu 42 36,2 35,7 %RH  22-25 %RH  30-50 

Tablo 1.1: Bazı çiftlik hayvanlarının kuluçka süreleri ile ısı ve nem ihtiyaçları (Bir türün ırkları 

arasında kuluçka sürelerinde farklılıklar gözlenebilir.) 

 

1.7.  Kuluçka Makinesinin Çalıştırılması 
 

1.7.1.  Yumurta Tablalarının Yerleştirilmesi 
 

 Öncelikle tablaların dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır. 

 Kanatlıların yumurtaları farklı büyüklükte olduğu için tablalara konacak 

yumurtaların büyüklüğüne göre tablalar seçilmelidir. 

 Şayet tablaların çıtalar vasıtası ayarlanma özelliği varsa yumurtaların 

büyüklüğüne göre çıta aralıkları ayarlanmalıdır. Bu durum farklı türe ait 

yumurtaların aynı tablaya yüklenmesine imkân sağlar. 
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Fotoğraf 1.2: Kuluçka makinesi tablalarının da çıta aralarının ayarlanması 

Yumurtalar çıtalarla oluşturulan kanallara sivri uçları aşağıya küt uçları yukarıya 

gelecek şekilde tablalara yerleştirilir. 

      

Fotoğraf 1.3: Yumurtaların tablalara dizilmesi 

 

Bu durumda 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 ekseriye 

kuluçkadan çıkamazlar ve kuluçka randımanı ile civciv kalitesi düşer.  

 Yumurtaların yatık vaziyette yerleştirilmesi de mümkündür ancak bu şekilde 

birim alana yerleştirilecek yumurta sayısı düşer. Kaz yumurtaları mutlaka yatık 

vaziyette olmalıdır. 

 Yumurtalar çıkışa üç gün kalıncaya kadar bu şekilde ana makinede kalacağı için 

fiziki muayenesi yapılmalıdır. Kuluçkalık yumurta özelliği taşıyıp 

taşımadıklarına ve özellikle çatlak olup olmadıklarına titizlikle dikkat 

edilmelidir. Çünkü çatlak yumurtalar kuluçka süresince bakteri gelişimi için 

uygun sıcaklıkta kalacağı için hemen bozulur ve diğer yumurtalarında 

bozulmasına sebebiyet verir. 

 Aynı gün toplanan yumurtalar kuluçkaya konulmaz ve en az bir gün süre ile 

bekletilmelidir. 

 Kesinlikle buzdolabında bekletilen yumurtalarda yüklenmemelidir. 

 Kirli yumurtaların uygun olamayan yöntemlerle yıkanması da yumurta çıkışına 

olumsuz etki eder. 
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1.7.2.  Makinenin Çalıştırılması 
 

 Makine çalıştırılmadan önce kuluçka odasındaki konumu çok önemlidir ve 

makinenin dört bir tarafında en az 40 cm boşluk olmalıdır. 

 Kuluçka odası aydınlatılabilir olmalıdır. 

 Makine üzerine direkt olarak güneş ışığı düşmemelidir. 

 Pencereler dışarıdan haşere girmeyecek şekilde tellenmelidir. 

 Kuluçka odasında kesinlikle hayvan yerleştirmesi yapılmamalıdır. 

 Makine içerisindeki havanın kuluçka odası havası ile fiziki değişmenin yeterli 

ve uygun olması için kuluçka odası sürekli havalandırılmalıdır. 

 Kuluçka odasında 20–25 °C düzeyinde bir sıcaklık sağlanmalıdır. 

 Gün içinde oda sıcaklığındaki aşırı değişmeler olmamalıdır. Bu durum 

kuluçkayı olumsuz etkiler. 

 Oda sıcaklığının 15 °C’nin altına düşmemesine ve 30 °C’nin üzerine 

çıkmamasına dikkat edilmelidir. 

 Makinenin sıcaklık ve nem ayarları yüklenilen kanatlı türü yumurtasına göre 

tabloda verilen değerler dikkate alınarak ayarlanmalıdır. 

 Makinenin havalandırma sisteminin çalışması kontrol edilir. 

 Makinenin çevirme sisteminin de çalışması kontrol edilir. 

 Makine boş olarak çalıştırılır. 

 Makine çalışınca hemen tablalar yerleştirilmez. Arzu edilen değerlere 

ulaşıldıktan sonra tablalar yerleştirmelidir.  

 Tablalar ana makinede kalacakları süre ile çıkış ünitesine alınacakları süre tespit 

edilip kayıt altına alındıktan sonra ana makineye yerleştirilir. Böylece 

makinenin çalışması başlamış olur. 

 En önemli konulardan biriside elektrik kesilmelerinde alternatif enerji 

sağlayacak otomatik ateşlemeli jeneratörler makineye bağlı bir şekilde hazır 

olmalıdır.  

 

1.7.3.Kuluçka Kaydının Tutulması 
 

 Makineye yüklenen yumurta adedi, 

 Kuluçka edilen yumurtaların konulduğu tarih, 

 Kuluçka edilen yumurtaların çıkış bölmelerine aktarılacağı tarih, 

 Çıkışın bittiği tarih, 

 Konulan yumurta adedi, 

 Döllü yumurta adedi, 

 Çıkan civciv sayısı, 

 Kuluçka randımanı kaydedilmelidir. 
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ÖRNEK KAYIT :   

 

Cinsi 
Yükleme 

Tarihi 

Çıkıma 

aktarma 

Tarihi 

Çıkış 

Tarihi 

Yüklenen 

yumurta 

Adedi 

Döllü 

yumurta 

Adedi 

Çıkan 

Civciv 

Sayısı 

Randıman  % 

 

Bıldırcın 01.07.2013 15.07.2013 18.07.2013 1000 950 930 930/950x100=97,8 

Tavuk 05.07.2013 23.07.2013 26.01.2013 350 340 330 330/340x100=97 

(Bıldırcın için kuluçka süresi 17 gün tavuk için kuluçka süresi 21 gündür.) 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kuluçka makinelerini 

üretime hazırlayınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Kuluçkahane, yumurta dizim kasaları, 

gelişim makinesi, ısıölçer, nemölçer, havalandırma fanları, iş elbisesi, maske, galoş, eldiven, 

bone, ışıklı sehpalar. 

 

 İşlem Basamakları  Öneriler 

 Kuluçka makinesini temizleyiniz. 

 

 Kullandığınız temizlik 

maddelerinin makinenin yapı 

elemanlarına zarar 

vermeyeceğinden emin olunuz. 

 

 

 

 

 

 Isıtıcıları çalıştırınız. 
 Isıtıcıların çalıştığından emin 

olunuz. 

 Makinenin ısı ve nem değerlerini ayarlayınız.  

 

 Makineye koyacağınız 

yumurtalarınızın ısı 

  ve nem değerlerini tablodan 

bakarak ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Nem haznesini kontrol ediniz. 

 

 Nem haznenizin su durumunu 

kontrol ediniz. eksiklik varsa 

tamamlayınız. 

 Kireçlenmeyi önlemek için saf 

su kullanınız. 

 Havalandırma sistemini kontrol ediniz. 

 

 Havalandırma bölümünden 

içeriye hava girişini sağlayan 

kısımların açık olup olmadığına 

dikkat ediniz 

 Yumurtaları tablalarını yerleştiriniz. 

 

 Yumurtaları tablaya sivri uçları 

aşağıya gelecek şekilde 

koyunuz. Sivri ucu tespit 

edilemeyen yumurtaları 

makinenize koymayınız. 
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 Nemlendirme aracını çalıştırınız. 

 

 Nem aracınızın düzenli olarak 

nem üretip üretmediğini kontrol 

ediniz. 

 Havalandırma fanını çalıştırınız. 

 

 Fanların çalıştığından emin 

olunuz.  

 Yumurtaları makineye yerleştirmek. 

 

 Yumurta tablalarının 

makinedeki yerlerine tam olarak 

yerleştiğinden emin olunuz. 
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 Kapağı kapatmak 

 

 

  

 Kapağın tam olarak kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

ULAMA FAALİYE 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik üreme 

faaliyetine ……………………denir.   

2. ilk kuluçka faaliyeti MÖ 3000 yıllarında …………………….da yapılmıştır. 

3. Kuluçka  ………………………kuluçka ve ……………………..ile kuluçka olmak 

üzere iki bölümde incelenir.  

4. Civcivlerin yumurtayı çatlatıp içerisinden canlı bir varlık olarak çıkması için geçen 

zamana ………………………denir. 

5. Kuluçkalık yumurtalardan gerekli ısı, nem, havalandırma ve çevirme düzeni 

sağlanarak belirli sürede civciv çıkaran makinelere 

………………………………denir. 

6. Kuluçka makineleri ile yapılan işleme………………………, yumurtadan civciv 

çıkaran yerlere de………………….. adı verilir.    

  

7. 18. günde yapılan dölülük muayenesi sonucu döllü olduğu belirlenen yumurtalardan 

elde edilen civcivler in oranına ………………………. denir. 

 

 

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  
 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kuluçkalık yumurtaları kuluçka 

makinesine kabul ederek kuluçka makinesinin çalışmasını takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 Bölgenizde kuluçka faaliyeti yürüten işletmeleri araştırınız. 

 Çevrenizdeki kuluçkahanelerde kullanılan makineler hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. KULUÇKA MAKİNESİNİN ÇALIŞMASI 

VE TAKİBİ 
 

2.1. Kuluçkada Yumurtanın Gelişim Evreleri 
 

Embriyonik gelişmenin ilk safhası 40,6 – 41,7 
o
C arasında değişen vücut sıcaklığında, 

tavuk  vücudunda olmaktadır. Bu safha döllenme ile başlar. Embriyonik gelişmenin toplam 

süresinin yaklaşık %4.5’i yumurta kanalında olmaktadır. Ortalama olarak kuluçka süresi 22 

gün  olup, bunun bir günü tavuk vücudunda 21 günü de tavuk dışında, genellikle kuluçka 

makinesinde geçecektir. Ancak tavuklarda kuluçka dönemi denildiğinde kuluçka 

makinesinde veya gurk tavuğun altında geçen 21 günlük süre anlaşılır.  

 

Tavuk yumurtası kuluçka makinesine konuncaya kadar embriyo bir uyku 

devresindedir. Embriyonik gelişmenin kuluçka makinesinde ihtiyaç duyduğu uygun sıcaklık 

değeri 37.7°C’dir. Ancak 24°C üzerindeki sıcaklıklarda da embriyo gelişebilecektir. 

Yumurtlama sonrasında embriyonik gelişmeyi tam olarak durdurmak için 15–18°C’ler 

arasında bir çevre sıcaklığı sağlanmalıdır. Bu amaçla kuluçkalık yumurtaların kuluçka 

makinesine konmadan önce muhafaza edildikleri yerin sıcaklığının bu optimum sınırlar 

içerisinde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

       Kuluçkanın birinci gününde embriyonun uzun ekseni boyunca oluşan yapılardan 

endoderm, ektoderm ve mezoderm adı verilen hücre tabakaları farklılaşarak gelişmeye 

başlar. Vücudun bütün organ ve kısımları bu üç hücre tabakasından meydana gelir. Bu üç 

tabakanın her birinden oluşan organ ve kısımlar şöyledir: 

 Ektoderm deri, tüyler, gaga, tırnaklar, sinir sistemi, gözün mercek ve retina 

tabakası, 

 ağız mukozası ve geri gibi vücudun dış kısımları;  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Mezodermden iskelet, kaslar, dolaşım sistemi, üreme, boşaltım organları gibi 

vücudun orta dokuları; 

 Endoderm ise sindirim kanalının mukozası, solunum ve salgı sistemleri gibi 

vücudun iç kısımları meydana gelir. 

 

2.2. Embriyonik Zarlar 
 

Civciv embriyosunun ananın vücudu ile herhangi bir anatomik-organik bağlılığı 

olmadığından doğal olarak yumurtanın kapsadığı besin maddelerini kullanabilmek için bazı 

membranlara (zar, kese) sahiptir. Embriyonun büyümesinde fonksiyonel olan 4 embriyonik 

zar veya kese vardır. 

 Amnion Kesesi: Kuluçkanın ikinci gününde oluşmaya başlar. Ektoderm 

tabakasının altında, mezoderm tabakasından ibaret kan damarları olmayan, içi 

saydam bir sıvı ile dolu bir kesedir. Embriyonun gelişmesine yardım eder ve 

onu mekanik şoklardan korur.  

 Allantois Kesesi: Kuluçkanın ikinci gününde, ektoderm ve mesoderm 

tabakasından ibaret bir kıvrımdan chorion ile amnion oluşur. Kuluçkanın 

üçüncü gününde chorion ve amnion arasında kan damarları ile kaplı allantois 

kesesi gelişir. Allantoisin şu önemli fonksiyonları vardır. 

 

 Fonksiyonel akciğer gelişinceye kadar allantois geçici embriyonik 

solunum organıdır. Allantois, chorion vasıtasıyla oksijeni absorbe eder ve 

karbondioksiti vererek gaz değişimini sağlar. 

 Boşaltım görevini görür. Allantois böbreklerde oluşan metabolizma 

artıklarını alarak onları allantoik boşlukta depolar. 

 Allantoic membran, yumurta akınının sindirilmesini sağlayan enzimleri 

salgılar. Yumurta akından sindirilen besinler ve yumurta kabuğundan da 

kalsiyum, allantois tarafından absorbe edilir ve gelişen embriyoya 

transfer edilir.  

 Chorion: Bu membran veya kese, allantois ile birlikte kabuk altı zarları ile 

kaynaşır ve metabolik fonksiyonların tamamlanmasında rol oynar.  

 Yumurta Sarısı Kesesi: Endoderm tabakası üzerinde bir mesoderm 

tabakasından ibaret ve vitellin zarı ile temas ederek bütün sarıyı çevreleyen, kan 

damarlarıyla kaplanmış bir kesedir. Yumurta sarısı kesesi civciv kuluçkadan 

çıktıktan sonra besin kaynağı olarak kullanılmak üzere karın boşluğuna çekilir.  

 

 

 

  

 2.3.Embriyonik Gelişme Döneminde Meydana Gelen Değişmeler 
 

Hava Boşluğu: Kuluçka döneminde kabuk yüzeyindeki gözenekler vasıtasıyla su 

kaybı olur. Bu su kaybı, yumurta içeriğinin büyüklüğünün azalmasına ve hava boşluğunun 
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büyümesine neden olur. Kuluçkanın 19. gününden sonra hava boşluğu genellikle yumurtanın 

1/3’ünü kaplamaktadır. 

 

Civcivin Yumurta İçindeki Konumu: Embriyo yaklaşık 17. günde yumurta içinde 

çıkış pozisyonunu alır. Bu durumda, boyun hava boşluğuna yönelir ve baş öne doğru, gaga 

sağ kanadın altında, ayaklar vücudun iki yanındadır ve çoğu kez ayaklar başa değerler. 

 

Embriyonun Ağırlığı: Kuluçka döneminde embriyonun ağırlığında değişme görülür. 

Kanatlı türüne göre kuluçka sırasında bir yumurta %13-15 ağırlık kaybına uğrar. 

 

Tavuk Yumurtasında Civciv Embriyosunun Gelişme Dönemleri:  

 

Yumurta yumurtlandıktan sonra kuluçka devresinde embriyonik gelişme 4 dönemde 

tamamlanır. 

 Birinci Dönem: 1-5. günler (İç organların gelişmeye başlaması).  

 İkinci Dönem: 6-14. günler (Dış organların gelişmeye başlaması).  

 Üçüncü dönem: 15-20. günler (Embriyonun büyümesi)  

 Dördüncü dönem: 21. gün (Civcivin çıkışı).  

 

Bu dönemlerin dışında embriyo gelişiminde önemli dört safha ve kritik iki dönem 

vardır. 

 

1. kritik dönem. Kalp atışlarının başladığı ve kan dolaşım sisteminin yeterli 

düzeye ulaştığı 1. gün ile 3. günler arasındaki dönem.  

2.  

2. kritik dönem. Civciv kabuğu delmeden önce kabuk altı zarını delerek gagasını 

hava boşluğuna uzatır ve akciğer solunumu başlar  

 16-18. günler: Amnion sıvısı ve amnion tamamen biter.  

 19. gün: Yumurta sarısı kesesi, göbekten vücut boşluğuna çekilir.  

 19-21. günler: Civciv, üst gagasında bulunan ve daha sonra düşen yumurta dişi 

denen sert bir oluşumla yumurta kabuğunu kırmaya başlar. Bu işlem bir saat 

sürer. Bu işlemin tamamlanmasıyla yaklaşık 20+1/2 günlük kuluçka dönemi 

sona erer. Ancak yarım gün de civcivin, kuluçkahane şartlarında kuruma 

ihtiyacı göz önüne alınırsa kuluçka süresi 21 gün olur. Gaganın yumurtayı ilk 

kırdığı dönemden civcivin tamamen yumurtadan çıkışına kadar yaklaşık 10-12 

saatlik bir süre geçmektedir.  

 Kuluçka sürelerinde yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle farklılıklar olmasına 

rağmen, kuluçka makinesi içerisinde embriyolar arası ses yoluyla gerçekleşen 

haberleşme nedeniyle civcivler aynı sürelerde kuluçkadan çıkma eğilimi 

gösterirler. Sesin hızı embriyo gelişmesini yavaşlatmak veya hızlandırmak 

içindir. Sesin yavaş olması gelişmeyi hızlandırırken, hızlı olması gelişmeyi 

yavaşlatmaktadır. 
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Fotoğraf 2.1: Tavuk yumurtasının kuluçkadaki gelişimi sırası 

Kuluçka makinesinde gelişmesini normal olarak tamamlayan yumurtalardan sağlıklı 

civcivler çıkar. Yumurta kabuklarıda temizdir. Ancak geç kalan yumurtalardan çıkan 

civcivlerin yaşama şansı daha azdır ve yumurta kabuklarıda kirlidir. 
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Resim 2.1:  Normal çıkım-temiz yumurta kabukları             Resim 2.2: Geç çıkım-kirli yumurta 

kabukları  

                                                                                                     

2.4.  Kuluçka Makinesi Kontrol Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 
 

 Sıcaklığının istenilen değerlerde olup olmadığına, 

 Makineye nem veren sistemin çalışıp çalışmadığına, 

 Su haznesinde yeterli su olup olmadığına, 

 Hava giriş kısımlarının yeterli oranda açık olup olmadığına, 

 Çevirme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığına,  

 Makine içerisindeki yumurtalarda herhangi bir problem olup olmadığı gibi 

konulara dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kuluçkalık yumurtaları 

kuluçka makinesine kabul ederek kuluçka makinesinin çalışmasını takip edebileceksiniz. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Kuluçka makinesi, ışıklı sehpa, döl kontrol 

lambası, çıkış ünitesi ekipmanları. 

 

 İşlem Basamakları  Öneriler 

 Kuluçka makinesinin kapağını açmadan 

termometreyi okumak, 

 

          

 Makinenizin ayarlanan sıcaklık ve nem 

değerlerinde olduğundan emin olunuz. 

 Yumurtaların çevrilmelerini takip etmek, 

        

  

 Makinenizin çevirme sisteminin her bir 

saatte 45 derecelik açı yapacak şekilde 

sağa ve sola dönüp dönmediğini 

kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Nem durumunu kontrol etmek, 

 

 Nem ölçeri kontrol ediniz. 

 Havalandırma fanlarının çalışmasını 

kontrol etmek, 

         

 Havalandırma fanlarının kontrol ediniz. 

 

 5.Gün muayenesi için yumurta tablalarını 

ışıklı sehpaya getirmek,  

 

 Işık kaynağının yeterli olduğundan 

emin olunuz. 
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 Işığı açarak, ışık geçiren yumurtaları 

ayırınız. 

      

 Açık renkli olanlar boş koyu renkli 

olanlar dolu yumurtadır. Boş olanları 

ayırınız.  

 

 Boşalan yerlere döllülüğü kesin olan 

yumurtalar koymak, 

 Tablalardaki boşalan yerleri aynı 

makinedeki diğer boşalan tablalardaki 

kalan döllü yumurtalardan 

tamamlayarak tablalarda boş yer 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 18.gün muayenesin yaparak boş ve ya ölü 

olanları ayırmak, 

      

 Döl kontrolünü lamba ile de 

yapabilirsiniz. Ancak çok hızlı hareket 

etmelisiniz. Aksi halde Yumurta 

içerisindeki sıvılar soğuma nedeni ile 

yapışkan hale dönüşecek ve embriyo 

yapışıp hareket edemeyecek ve 

muhtemelen ölecektir. 
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 Döllü yumurtaları çıkış selelerine almak, 

          

 

 

 Selelere kapasitesi üzerinde yükleme 

yapmayınız. 

 Selenin ağzını kapatarak çıkış ünitesine 

yerleştirmek, 

      

  Sele içerisinde çıkan civcivlerin aşağı 

düşmemesi için ağzını kapatınız.     

 Çıkım bölümüne sağlam yumurtaları sevk 

etmek, 

 

 

 Raflara dikkatlice yerleştiriniz. Düzgün 

yerleştiğinden emin olunuz. 
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 Çıkış tamamlandığında civcivleri 

makineden almak, 

 

 

 Çıkışın tamamlandığından ve 

yumurtadan çıkan civcivlerin tamamen 

kuruduğundan emin olunuz. 

 Makineden çıkan civcivleri büyütme 

kafeslerine koymak,   

 

 Büyütme kafesinde civcivler için en 

uygun ortamın hazırlandığından emin 

olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

  
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yumurtlama sonrasında embriyonik gelişmeyi tam olarak durdurmak için 

…………………°C’ler arasında bir çevre sıcaklığı sağlanmalıdır. 

2. Endoderm tabakası üzerinde bir mezoderm tabakasından ibaret ve vitellin zarı ile 

temas ederek bütün sarıyı çevreleyen, kan damarlarıyla kaplanmış keseye 

………………...……denir 

3. ………………………..: deri, tüyler, gaga, tırnaklar, sinir sistemi, gözün mercek ve 

retina tabakası, ağız  mukozası ve geri gibi vücudun dış kısımlarıdır.  

4. Gaganın yumurtayı ilk kırdığı dönemden civcivin tamamen yumurtadan çıkışına 

kadar yaklaşık …………………. saatlik bir süre geçmektedir. 

5. Embriyonik gelişmenin toplam süresinin yaklaşık …………………….’i yumurta 

kanalında olmaktadır. 

6. Embriyonik gelişmenin kuluçka makinesinde ihtiyaç duyduğu optimum sıcaklık 

………°C’ dir.  

7. Embriyo  …………….°C’. üzerindeki sıcaklıklarda gelişebilmektedir. 

 

 

 

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 Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Kuluçka makinesine konulan yumurtalardan döllü olanların oranına 

………………..denir 

2. Makineye konan her 100 yumurtadan çıkan civciv adedine 

…………………………..denir  

3. Tavuklar için gelişim bölümünde % …………….bağıl nemin olması istenir. Çıkış 

devresinde nem % …………….bağıl nemin sağlanması gerekir. 

4. Yumurtada oluşan civciv, kuluçkanın 12-13'üncü gününe kadar yumurtanın büyük 

çapına ………………olarak bulunur. 

5. Kaz yumurtaları kuluçka konulurken tablaya mutlaka ………………………. 

olmalıdır. 

 

6. Normalin üstündeki yüksek ısı  ……………ºC, normalin altındaki ısı ………….ºC 

olarak kabul edilir. Bu durumlarda uzun süre kalan yumurtalarda embriyo ölümleri 

fazla olur. 

7. Yumurtalar çıtalarla oluşturulan kanallara ………………..aşağıya ……..…….ucu 

yukarıya gelecek şekilde tablalara yerleştirilir. 

8. Hangi türün yumurtaları olursa olsun çıkışa üç gün kala 

………………………………alınır. 

9. Işıklı sehpada döl kontrolü yapılırken açık renkli olanlar …….… koyu renkli olanlar 

…………yumurtadır.  

10. Oda sıcaklığının …… °C nin altına düşmemesine ve ….. °C nin üzerine 

çıkmamasına dikkat edilmelidir. 

11. Gaganın yumurtayı ilk kırdığı dönemden civcivin tamamen yumurtadan çıkışına 

kadar yaklaşık ……………saatlik bir süre geçmektedir.  

12. Keklik ve sülünlerde kuluçka süresi aynı olup ………… gündür. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Kuluçka makinelerinde kireçlenmeyi önlemek için ………….kullanılmalıdır. 

14. Kanatlı türüne göre kuluçka sırasında bir yumurta …………………ağırlık kaybına 

uğrar. 

15. Tavuklarda kuluçka süresi ……gün ördek ve kazlarda …… gündür. 

 

 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kuluçka 

2 Mısır 

3 Doğal-Makine 

4 Kuluçka Süresi 

5 Kuluçka Makinesi 

6 Kuluçkacılık-Kuluçkahane 

7 Çıkış Gücü 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 15–18°C 

2 Yumurta Sarısı Kesesi 

3 Ektoderm 

4 10-12 saat 

5 %4.5’i 

6 37.7°C’ 

7 24°C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Döllük veya tohumluk oranı 

2 Kuluçka randımanı 

3 50-55 - 65-70 

4 Dik 

5 Yatık vaziyette 

6 42ºC - 35ºC 

7 Sivri ucu- küt ucu 

8 Çıkış ünitesine 

9 Boş -Dolu 

10 15 - 30 

11 10-12 

12 24 

13 Saf su 

14 % 13-15 

15 21-28 
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KAYNAKÇA 
 http://www.tarim.gov.tr 

 

KAYNAKÇA 

http://www.tarim.gov.tr/

