
 

ETLĠK DAMIZLIKLARDA YAġ VE YUMURTA 

AĞIRLIĞININ YUMURTA KALĠTESĠ, SARI KESESĠ 

EMĠLĠMĠ, EMBRĠYO GELĠġĠMĠ VE KULUÇKA 

SONUÇLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

 

Arda SÖZCÜ 



 

ETLĠK DAMIZLIKLARDA YAġ VE YUMURTA 

AĞIRLIĞININ YUMURTA KALĠTESĠ, SARI KESESĠ 

EMĠLĠMĠ, EMBRĠYO GELĠġĠMĠ VE KULUÇKA 

SONUÇLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

 

Arda SÖZCÜ 



 

 

T.C. 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

ETLĠK DAMIZLIKLARDA YAġ VE YUMURTA AĞIRLIĞININ YUMURTA 

KALĠTESĠ, SARI KESESĠ EMĠLĠMĠ, EMBRĠYO GELĠġĠMĠ VE KULUÇKA 

SONUÇLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

 

Arda SÖZCÜ 

 

 

Prof. Dr. Ümran ġAHAN 

(DanıĢman) 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

BURSA – 2014 

Her Hakkı Saklıdır. 

 



 

TEZ ONAYI 

 

Arda SÖZCÜ tarafından hazırlanan “Etlik Damızlıklarda YaĢ Ve Yumurta Ağırlığının 

Yumurta Kalitesi, Sarı Kesesi Emilimi, Embriyo GeliĢimi Ve Kuluçka Sonuçları 

Üzerine Etkisi” adlı tez çalıĢması aĢağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile 

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı‟nda YÜKSEK 

LĠSANS TEZĠ olarak kabul edilmiĢtir. 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Ümran ġAHAN 

 

BaĢkan: 

 

 

 

Üye: 

 

 

 

Üye: 

 

 

 

Yukarıdaki sonucu onaylarım 

 

Prof. Dr. Ali Osman DEMĠR 

Enstitü Müdürü 

Tarih  

 

 

 

 

 

 

 



 

U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu 

tez çalıĢmasında; 

- tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurullar çerçevesinde elde ettiğimi, 

- görsel, iĢitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak 

sunduğumu, 

- baĢkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara 

uygun olarak atıfta bulunduğumu, 

- atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, 

- kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, 

- ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya baĢka bir üniversitede baĢka bir 

tez çalıĢması olarak sunmadığımı 

beyan ederim. 

 

…/…/2014 

 

Arda Sözcü 

 



i 

ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

ETLĠK DAMIZLIKLARDA YAġ VE YUMURTA AĞIRLIĞININ YUMURTA 

KALĠTESĠ, SARI KESESĠ EMĠLĠMĠ, EMBRĠYO GELĠġĠMĠ VE KULUÇKA 

SONUÇLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

Arda SÖZCÜ 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Zootekni Anabilim Dalı 

DanıĢman: Prof. Dr. Ümran ġAHAN 

Bu çalıĢma, etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının yumurta kalitesi, sarı kesesi emilimi, 

embriyo geliĢimi ve kuluçka sonuçları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada, 36 ve 52 haftalık yaĢtaki Ross 308 et tipi damızlık sürülerinden aynı zamanda elde 

edilen yumurtalar kullanılmıĢtır. Her iki sürüye ait yumurtalardan; 58-63 g (normal) ve 64-69 g 

(büyük) olmak üzere iki ağırlık grubu oluĢturulmuĢtur. Yumurta dıĢ ve iç kalite özelliklerinin 

belirlenmesi için her iki yaĢa ait iki ağırlık grubundan toplam 100 adet yumurta, kuluçka 

parametrelerinin belirlenmesi için ise toplam 3 000 adet yumurta kullanılmıĢtır. Kuluçka 

döneminin 14. ve 18. günlerinde yaĢ ve ağırlık gruplarından toplam 100 adet yumurta açılarak 

embriyonun sarı kesesi emilimi, embriyo ağırlığı, uzunluğu ve bacak uzunluğu belirlenmiĢtir. 

Elde edilen bu verilerden, sarı kesesi emilim oranı ve embriyo ağırlık oranı hesaplanmıĢtır. 

ÇıkıĢ günü, yaĢ ve ağırlık gruplarını temsil eden toplam 100 civcivde; civciv ağırlığı, uzunluğu, 

bacak uzunluğu, kalıntı sarı kesesi ağırlıkları belirlenmiĢtir. ÇıkıĢ sonrası 3.günde ise, yaĢ ve 

ağırlık gruplarından rastgele 100 civciv alınarak, civciv ağırlığı ve kalıntı sarı kesesi ağırlıkları 

belirlenmiĢ ve sarı kesesiz civciv ağırlığı ile sarı kesesiz civciv ağırlık oranı hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu; damızlık yaĢının artıĢıyla, kabuk 

oranı ve sarı oranının arttığı, ak oranının düĢtüğü belirlenmiĢtir (P<0,05). Yumurta ağırlığının 

artıĢıyla, kabuk oranı ve sarı oranın azaldığı, ak oranının arttığı saptanmıĢtır (P<0,01). 

Kuluçkanın 18.gününde, 52 haftalık sürünün embriyolarında sarı kesesi emilimi ve emilim 

oranının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (P<0,01). Yumurta büyüklüğüne göre yapılan 

değerlendirme sonucunda ise büyük yumurtalardaki embriyolarda sarı emilim oranı daha düĢük 

bulunmuĢtur (P<0,01). 52 haftalık sürünün büyük yumurtalarına ait embriyoların daha ağır ve 

daha uzun olduğu saptanmıĢtır (P<0,01). ÇıkıĢ günü ise, 36 haftalık sürünün civcivlerinde sarı 

kullanımının daha düĢük (P<0,01) ve civcivlerin daha hafif ve daha kısa olduğu belirlenmiĢtir. 

Yumurta büyüklüğünün etkisi incelendiğinde ise, büyük yumurtalardaki civcivlerin sarı 

kullanımının daha yüksek (P<0,01) ve bu yumurtalardan çıkan civcivlerin normal ağırlıktaki 

yumurtalardan çıkan civcivlere göre daha ağır ve daha uzun olduğu bulunmuĢtur (P<0,01). 

Döllülük oranı, çıkıĢ gücü ve kuluçka randımanının sürü yaĢının artıĢıyla azaldığı saptanmıĢtır 

(P<0,05). Erken ve orta dönem embriyo ölüm oranları, kontamine yumurta oranı ve ıskarta 

civciv oranının 52 haftalık sürüde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (P<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Damızlık yaĢı, yumurta ağırlığı, sarı kesesi emilimi, embriyo geliĢimi, 

civciv kalitesi 

2014, vii + 89 sayfa 
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ABSTRACT 

MSc Thesis  

EFFECT OF BROILER BREEDER AGE AND EGG WEIGHT ON EGG QUALITY, 

YOLK SAC ABSORPTION, EMBRYO DEVELOPMENT AND INCUBATION 

RESULTS 

Arda SÖZCÜ 

Uludağ University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Animal Science 

Supervisor: Prof. Dr. Ümran ġAHAN 

This study was carried out with the aim of determining the effects of breeder age and egg 

weight on egg quality, yolk sac absorption, embryo development and incubation results. 

In the study, eggs obtained at the same time from 36 and 52 week of age of Ross 308 broiler 

breeder flocks were used. The eggs of each flock were divided into two weight groups as 58-53 

g (normal) and 64-69 g (large). A total of 100 and 3000 eggs from each breeder age and egg 

weight were used for determination of external and internal egg quality and incubation 

parameters. On days 14 and 18 of incubation, a total of 100 eggs from each breeder age and egg 

weight were opened for determination of yolk sac absorption, embryo weight, length and leg 

length. Relative yolk sac absorption and relative embryo weight were calculated with the 

obtained datas. On hatching day, a total of 100 chicks representing the breeder age and egg 

weight groups were sampled to determine for chick weight, length, leg length and residual yolk 

sac weight. After hatching on day 3, a total of 100 chick from each breeder age and egg weight 

were sampled to determine chick weight and residual yolk sac weight and yolk-free chick 

weight and relative yolk-free chick weight were calculated. 

As a result of this study, as breeder age increased, shell ratio and yolk ratio increased, whileas 

albumen ratio decreased (P<0,05). Otherwise, as egg weight increased, the shell ratio and yolk 

ratio decreased but the albumen ratio increased (P<0,01).  

On day 18 of incubation, the higher yolk sac absorption and relative yolk sac absorption were in 

embryos from 52 wk of age flock (P<0,01). In the assessment of egg weight, the lower relative 

yolk sac absorption was in embryos from large eggs (P<0,01). The embriyo weight and longer 

embryo lenght were higher in embryos of large eggs from 52 wk of age flock (P<0,01). On 

hatching day, the lower yolk sac utilisation and chick weight and the shorter chick length were 

in chicks from 36 wk of age flock (P<0,01). In the investigation of the effect of egg weight, the 

highr yolk utilisation and the heavier chick weight and longer chick length were in chicks from 

large eggs compared to normal eggs (P<0,01). 

Fertility, hatchability of fertile eggs and hatchability of total eggs decreased as increasing of 

breeder age (P<0,05). The early and mid term embryonic mortalities, contaminated eggs ratio 

and cull chick ratio were higher in 52 wk of age breeder flock (P<0,05). 

Key words: Breeder age, egg weight, yolk sac absorption, embryo development, chick quality 

2014, vii + 89 pages 
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1. GĠRĠġ 

 

Dünya genelinde, son 40-50 yıl boyunca sürdürülen genetik ve çevresel ıslah 

çalıĢmalarının sonucunda, kanatlı sektöründe çok önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar sonucunda geliĢtirilen, hızlı canlı ağırlık artıĢı ve etkin yemden yararlanma 

oranı ile daha kısa sürede kesim ağırlığına ulaĢan hibrit hatların kullanılması sonucunda 

piliç eti üretiminde büyük artıĢlar kaydedilmesi, dünyada tavukçuluğu ayrı ve önemli 

bir konuma getirmiĢtir. Bununla beraber, hızla artan dünya nüfusunun sağlıklı ve 

dengeli beslenebilmesi için gereken hayvansal protein ihtiyacının karĢılanmasının yanı 

sıra ucuz olması nedeni ile de tavuk etinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle sığır 

etinin tüketilmediği Hindistan, domuz etinin tüketilmediği Müslüman ve Musevilerin 

yaĢadığı coğrafyalarda tavuk etinin üretimi ve tüketimi ayrı bir önem kazanmıĢtır. 

 

Modern kümeslerin kullanılması yanında bakım besleme koĢullarında sağlanan 

geliĢmeler sonucunda bu hibrit hatlar kısa zamanda daha hızlı büyümektedir. Bir etlik 

piliç 1980‟li yıllarda 2 000 gr canlı ağırlığa 50 günde ulaĢırken, 2004 yılında aynı canlı 

ağırlığın sağlanması için gereken süre 39 güne düĢmüĢtür. Ġlerleyen yıllarda bu rakamın 

giderek azalacağı ve 2014 yılında ise 32 güne düĢeceği ileri sürülmüĢtür (Kampschöer 

2007). Türkiye, diğer hayvancılık alanlarıyla karĢılaĢtırıldığında, tavukçuluk sektöründe 

dünyada sağlanan geliĢme ve ilerlemeleri daha hızlı ve etkin bir Ģekilde yakalamıĢtır. 

Piliç eti üretimi 1990 yılında 162 569 ton iken, 2002 yılında yaklaĢık 4 kat artıĢ 

göstererek 620 581 tona, 2012 yılında ise yaklaĢık 10,5 kat artıĢ göstererek 1 707 000 

tona ulaĢarak dünya piliç eti üretimi sıralamasında 8‟inci sıraya yükselmiĢtir (Anonim 

2013).  

 

Üretimin artıĢına paralel olarak, tavuk eti tüketiminde de hızlı bir artıĢ görülmüĢtür. 

Özellikle son yıllarda Türkiye‟de kırmızı et üretiminin giderek azalması ve fiyatların 

alım gücünü zorlayacak Ģekilde artması kırmızı et tüketimini düĢürmüĢ, bu durum 

kırmızı ete göre daha ekonomik olan tavuk etine mevcut talebin artmasını sağlamıĢtır. 

Türkiye‟de toplam piliç eti tüketimi önceki yıllara göre önemli derecede artıĢ 

göstermiĢtir. 2002 yılında toplam piliç eti tüketimi 614 329 ton civarında iken, 2012 

yılına gelindiğinde bu rakam hızlı bir artıĢ göstererek 1 442 234 ton seviyesine 
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yükselmiĢtir (Anonim 2013). Türkiye kiĢi baĢına piliç eti tüketimi 1990 yılında 3,8 kg, 

2002 yılında ise 9,3 kg iken, 2012 yılında bu rakam 19,5 kg ‟a yükselmiĢtir (Anonim 

2013). 

 

Tavuk etinin, kırmızı ete göre daha ekonomik olmasının yanı sıra, biyolojik değerinin 

yüksek, yağ ve enerji içeriğinin düĢük, protein içeriğinin yüksek olması, yeterli ve 

dengeli beslenme açısından önemli bir besin olma özelliği kazandırmaktadır. Ayrıca 

tavuk etinin daha düĢük kolesterol ve daha yüksek oranda doymamıĢ yağ asitleri 

içermesi, sindirilebilirliğinin yüksek olması, niasin ve vitamin A içeriğinin diğer hayvan 

türlerinin etlerine göre daha yüksek olması, sodyum içeriğinin daha düĢük, B2, B6, B12 

gibi vitaminler ve demir, çinko gibi mineraller ile triptofan, izolösin, lösin, metionin ve 

valin gibi esansiyel amino asitler bakımından zengin içeriğe sahip olması diğer önemli 

avantajlarıdır. 

 

Tavukçuluğun diğer hayvancılık dallarına göre sahip olduğu diğer avantajlar; 

tavukçulukta birim alandan daha fazla verim alınabilmesi, tavukların üreme gücünün 

daha yüksek ve generasyonlar arası sürenin daha kısa, verim güçlerinin ve yemi 

değerlendirme yeteneklerinin daha yüksek, iĢgücü gereksiniminin daha az olmasıdır. 

Bunlarla beraber kuluçkahane kapasitelerinde sağlanan artıĢ, kanatlı hayvan sağlığında 

sağlanan geliĢmeler, kesimhane kapasite ve modernizasyonlarının artıĢı ve tavuk etinin 

ileri iĢleme teknikleriyle çok değiĢik ürünlere iĢlenebilmesi ve sektörde örgütlenme 

tavukçuluğun endüstri haline gelmesini sağlamıĢtır. 

 

Türkiye‟de tavukçuluk 1970‟li yıllarda aile iĢletmeciliği Ģeklinde, pahalı ve sınırlı 

üretim kapasitesi Ģeklindeki faaliyetinden 1980‟li yıllarda piliç eti üretimi entegre 

tesislerin çoğalması ve sözleĢmeli üretim modelinin uygulanması ile önemli bir yapısal 

değiĢim göstermiĢtir. Sektörde 1990‟lı yıllardan itibaren yapılan büyük yatırımların 

baĢlaması ve 2000‟li yıllara gelindiğinde ise üretimle ilgili yatırımların hızla artıĢ 

göstermesiyle etlik piliç üretiminde Avrupa ve dünya standartları ile üretim sağlanmıĢtır 

(Anonim 2013). ĠĢletmelerde hukuki mevzuatın bütünü, Avrupa Birliği mevzuatı ile 

uyumlu hale getirilmiĢtir. Canlı üretim tesislerine biyogüvenlik yönünden hastalıklardan 

ari bölgelerde kurulma zorunluluğu getirilmiĢtir. Ülkemizdeki üretim tesislerinde en 
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geliĢmiĢ otomasyon sistemleri kullanılmakta olup, yetiĢtirme süreci 24 saat 

biyogüvenlik, havalandırma, ısı-nem ve sağlık yönlü etkin yönetim ve iç denetimler ile 

sağlanmaktadır. YetiĢtiricilikte ve kesimhanelerde hayvan refahına azami uyum 

gösterilmesine önem verilmekte olup, tesislerde HACCP sistemine dayalı kalite garanti 

sistemleri uygulanmaktadır (Anonim 2013). 

 

Ülkemiz 2012 yılı kanatlı sektörü verilerine göre 9 403 adet ticari etlik piliç 

yetiĢtiriciliği yapan iĢletme ve 12 852 adet etlik piliç kümesi bulunmaktadır. YaklaĢık 

2,4 milyon kiĢi geçimini kanatlı sektöründen temin etmektedir (üretici çiftçi, esnaf, 

yem, ilaç, yem sanayi, nakliye, pazarlama ve aileleri). Sektörün yıllık cirosu 2012 yılı 

itibariyle 4 milyar ABD dolarıdır (Anonim 2013).  

 

Ülkemiz tavukçuluk sektörü genetik materyal ihtiyacının çok büyük kısmını ithalat 

yoluyla karĢılamaktadır. Ortaya çıkan talebin karĢılanabilmesi için damızlık materyal 

ithalatı her yıl giderek artıĢ göstermektedir. Bu açıdan, büyük kaynaklar ayrılarak ithal 

edilen bu damızlıklardan bir verim dönemi boyunca maksimum sayıda sağlıklı ve 

kaliteli civciv üretiminin sonucunda sağlanacak et üretimi hem iĢletme hem de ülke 

ekonomisi açısından büyük önem taĢımaktadır. 

 

YetiĢtirme dönemi sonunda kesime gönderilen hayvan sayısının arttırılabilmesi için 

yetiĢtirmede bazı faktörler ayrıca önem kazanmaktadır. ÇıkıĢ gücü ve civciv kalitesine 

dolayısıyla et üretimine etki eden birçok genetik ve çevresel faktör bulunmaktadır 

(Wilson 1991). Bu faktörlerin en önemlilerinden biri damızlık sürü yaĢıdır. Damızlık 

sürülerde yaĢın ilerlemesiyle yumurta ağırlığı artmakta, yumurta kalitesi etkilenmekte 

ve çıkıĢ gücü düĢmektedir (Vieira ve Moran 1998a, Lapao ve ark. 1999). Genellikle 40 

haftalık yaĢ döneminden sonra yumurta ağırlığının kabul edilebilir ortalama değerlerin 

üzerine çıktığı bildirilmiĢtir (ġahan ve ark. 1996). Yumurta ağırlığında meydana gelen 

artıĢ doğrusal olup, verim döneminin sonuna doğru yumurta ağırlığı maksimum düzeye 

ulaĢma eğilimindedir.  

 

Sürü yaĢının ilerlemesiyle yumurta iç ve dıĢ kalitesinde birtakım değiĢiklikler ortaya 

çıkmaktadır. Yumurta ağırlığında görülen artıĢın yanı sıra, ak, sarı ve kabuk oranları da 
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etkilenmektedir (O‟Sullivan ve ark. 1991). Sürünün yaĢlanmasıyla, sarı oranında artıĢ 

gözlenirken, ak ve kabuk oranında azalıĢ meydana gelmektedir (Suarez ve ark. 1997, 

Peebles ve ark. 2001).   

 

Yumurta akı geliĢen embriyoyu mikroorganizmalara karĢı korur ve embriyonun geliĢimi 

için gerekli besin maddelerini içermektedir. Damızlıklarda yaĢın ilerlemesiyle, ak 

kalitesinde bozulmalar görülür. Bu açıdan ak kalitesi ve miktarı, çıkıĢ gücü ve embriyo 

geliĢimi ile yakından ilgilidir (ġahan ve ark. 1996). YaĢlı sürülerden elde edilen büyük 

yumurtalarda düĢük kuluçka randımanı, yüksek oranda erken ve geç dönem embriyo 

ölümlerinin albümin kalitesinin bozulması ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Bennett 

1992, Lapao ve ark. 1999, Elibol ve Brake 2003). 

 

Tavuğun yaĢlanmasıyla beraber kabuk kalitesinde de bozulmalar görülmektedir (Bains 

1994, Peebles ve ark. 2000). Kabuk, embriyonun dıĢ çevre ile bağlantısını sağlamakta 

olup, kabuk kalitesi çıkıĢ gücü, embriyo geliĢimi ve civciv kalitesi açısından oldukça 

önem taĢımaktadır (Narushin ve Romanov 2002). Tavuklarda yaĢın ilerlemesiyle 

beraber, sürülerde kabuk incelmekte ve kabuk üzerine salgılanan kütikül miktarı 

azalmaktadır. Bu yumurtalarda su kaybı daha fazla olmakla beraber, bu yumurtaların 

mikroorganizmalar ile bulaĢma riski yükselmektedir (ġahan ve ark. 1996). 

 

BaĢarılı damızlık yetiĢtiriciliğinin göstergesi kuluçka sonuçlarıdır. Kanatlılarda kuluçka 

baĢarısı damızlık yaĢı, yumurta ağırlığı, kuluçka öncesi ve kuluçka süresinde sağlanan 

koĢullar gibi birçok faktör tarafından belirlenmektedir (Wilson 1991, 1997, Tona ve ark. 

2005). Damızlık yaĢına bağlı olarak yumurta büyüklüğü ve içeriğinde görülen 

değiĢimlerin embriyo geliĢimi ve civciv kalitesi üzerine olan etkileri hem kuluçka 

sonuçları hem de çıkıĢ sonrası performans açısından önemlidir. Bu nedenle, anaç 

yaĢının ve yumurta ağırlığının embriyo geliĢimi, embriyo ölümleri, kuluçka sonuçları ve 

civciv kalitesi üzerine etkileri birçok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir (Suarez ve ark. 

1997, Vieira ve Moran 1998b, Peebles ve ark. 2001, Sklan ve ark. 2003, Hamidu ve ark. 

2007, Gous 2010, Yadgary ve ark. 2010, Nangsuay ve ark. 2011).  
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Bu çalıĢmanın amacı, etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının yumurta kalitesi, 

sarı kesesi emilimi, embriyo geliĢimi ve kuluçka sonuçları üzerine etkilerini 

belirlemektir. AraĢtırmadan elde edilen verilerden yararlanılarak, hem damızlık sürü 

yönetimi, hem kuluçkahane uygulamaları hem de etlik piliç yetiĢtiriciliği açısından 

yararlı sonuçların elde edilmesi hedeflenmektedir.  
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

2.1. Yumurta Kalitesi  

 

Damızlıklarda yaĢın artıĢına paralel olarak yumurta veriminde azalma ve yumurta kalite 

özelliklerinde değiĢimler meydana gelir (O‟Sullivan ve ark. 1991, Hamidu ve ark. 

2007). Bununla beraber anaç yaĢının artması, yumurta ağırlığında artıĢa, yumurta 

bileĢiminin oransal içeriği ve yumurta iç kalitesinde değiĢime ve kabuk kalitesinde 

bozulmaya neden olduğu bildirilmiĢtir (Elibol ve Brake 2003, Tona ve ark. 2004, 

Joseph ve Moran 2005).  

 

Damızlık sürüler yumurtlama periyodunun son dönemlerine ulaĢtıklarında yumurta 

ağırlığının maksimum ağırlığa ulaĢma eğiliminde olduğu bilinmektedir (French ve 

Tullett 1991, Lourens ve ark. 2006). Etlik damızlıklar ile yapılan bir çalıĢmada, 26 

haftalık sürüde ortalama yumurta ağırlığının 58,2 g, 44 haftalık sürüde ise 72,8 g olduğu 

bulunmuĢtur (Abudabos 2010). Benzer Ģekilde, Ġpek ve ġahan (2001) yapmıĢ oldukları 

çalıĢmanın sonucunda 34 ve 59 haftalık sürülerde ortalama yumurta ağırlığını sırasıyla 

61,2 g ve 66,7 g olarak saptamıĢlardır.  

 

Damızlık yaĢının artıĢına bağlı olarak, yumurta Ģeklinde de değiĢiklik meydana 

gelmekte ve Ģekil indeksinde bozulma ortaya çıkmaktadır (Monira ve ark. 2003, Brand 

ve ark. 2004, Salahi ve ark. 2012). Rayan ve ark. (2010) çalıĢmalarının sonucunda 47 

haftalık yaĢtaki sürünün yumurtalarında Ģekil indeksini % 77,9, 61 haftalık yaĢtaki 

sürüde ise % 75,4 olarak saptamıĢlar ve sürü yaĢının artıĢına paralel olarak Ģekil 

indeksinde azalma meydana geldiğini bildirmiĢlerdir.  

 

Yumurtanın bileĢimi, yaklaĢık olarak % 58 albümin, % 31 sarı ve % 11 oranında 

kabuktan oluĢmaktadır (North, 1981). Kabuk haricinde yumurta içeriği baz alınarak 

hesaplandığında ise, yumurta içeriğinin % 65 oranında albümin ve % 35 oranında 

sarıdan oluĢtuğu bilinmektedir. Yumurtaların albümin, sarı ve kabuk ağırlığı ve oranını 

etkileyen faktörlerin baĢında damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığı gelmektedir (Vieira ve 

Moran 1998a, Hamidu ve ark. 2007, Nangsuay ve ark. 2011). Hem damızlık yaĢı hem 

de yumurta ağırlığının artıĢıyla sarı ve albümin ağırlığı artıĢ göstermektedir (Shanawany 
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1984, Ahn ve ark. 1997, Nangsuay ve ark. 2013). Bununla beraber, tavuk yaĢının artıĢı 

ile sarı oranında artıĢ gözlenirken, albümin ve kabuk oranında ise azalma meydana 

gelmektedir (O‟Sullivan ve ark. 1991, Peebles ve ark. 2000). Tavukların yaĢlanmasıyla 

birlikte, daha büyük sarılı ve daha büyük yumurta yumurtladıkları ve sarı ağırlığında 

görülen artıĢın albüminde görülen artıĢtan daha fazla olduğu birçok çalıĢma sonucunda 

bildirilmiĢtir (Shanawany 1984, French ve Tullett 1991). Artan yaĢla birlikte, yumurta 

ağırlığında görülen artıĢ yumurta veriminde azalmaya neden olur. Folikül sayısının 

azalması yumurta veriminin azalmasıyla sonuçlanır (Johnson 2000). YaĢın artıĢı daha az 

sayıda folikülün olgunlaĢmasına, fakat oran olarak daha büyük bir sarının oluĢmasına 

buna karĢılık, albüminin ise oran olarak azalmasına neden olmaktadır (Jhonston ve 

Gous 2007). Benzer Ģekilde, Nangsuay ve ark. (2013) 53 haftalık sürüden elde edilen 

yumurtalarda, 29 haftalık sürüden elde edilen yumurtalara göre sarı ağırlığının daha 

yüksek, ancak albümin ağırlığının ise daha düĢük olduğunu saptamıĢlardır. Almeida ve 

ark. (2008) damızlık yaĢının yumurta ağırlığını, ak, sarı ve kabuk oranlarını etkilediğini 

ve ak oranının 34 ve 44 haftalık yaĢtaki damızlıkların yumurtalarında % 57,2 ve % 57,3 

değerlerle bir farklılık olmadığını ancak 72 haftalık damızlıkların yumurtalarında % 

56,6 olduğunu saptanmıĢlar ve damızlık yaĢının artıĢıyla albümin oranının azalma 

gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Sarı oranın ise, damızlık yaĢının artıĢıyla arttığını, 34, 44 ve 

72 haftalık sürülerde sırasıyla % 28,8, % 29,8 ve % 31,6 olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Kabuk oranı ise, bu 3 farklı yaĢtaki sürülerde sırasıyla % 12,8, %12,4 ve %11,3 olarak 

hesaplanmıĢtır. Yumurta bileĢiminde gözlenen bu değiĢimler, benzer Ģekilde Gomes ve 

ark. (2005), Vieira ve ark. (2005) tarafından yapılan çalıĢmaların sonucunda da 

bildirilmiĢtir. 

 

Aynı yaĢtaki anaçlardan elde edilen yumurtalarda, yumurta ağırlığının artıĢıyla sarı ve 

albümin içeriğinin arttığı bildirilmiĢtir (Vieira ve Moran 1998a). Yumurta ağırlığının 

artıĢıyla birlikte, sarı ağırlığında görülen artıĢ albümin ve kabuk ağırlığında görülen 

artıĢa göre daha fazladır (Suarez ve ark. 1997). Nangsuay ve ark. (2011) 29 haftalık 

yaĢtaki damızlık sürünün 57 - 60 g ağırlığındaki küçük yumurtaları ile 66 - 70 g 

ağırlığındaki büyük yumurtalarını karĢılaĢtırmıĢlar ve küçük yumurtaların ortalama 

yumurta ağırlığını 58,3 g, büyük yumurtaların ise 65,6 g olduğunu ve büyük 

yumurtalarda sarı ve ak ağırlığının daha fazla olduğunu saptamıĢlardır. Sarı ağırlığının, 
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küçük ve büyük yumurtalarda sırasıyla 15,9 g ve 16,1 g; ak ağırlığının ise sırasıyla 35,9 

g ve 42,2 g olduğu bildirilmiĢtir. 

 

Damızlık yaĢı aynı zamanda, yumurta iç kalitesi ve kabuk kalitesi özelliklerini de 

etkilemektedir (O‟Sullivan ve ark. 1991, Benton ve Brake 1996, Latour ve ark. 1998, 

Peebles ve ark. 2001). YaĢın ilerlemesiyle, sarı indeksinde görülen düĢüĢ sarı 

kalitesinde bozulma olduğunun bir göstergesidir (Nigoka ve ark. 1983, Popova-

Ralcheva ve ark. 2009). Amem ve Al-Daraji (2011), 58 haftalık sürüden elde edilen 

yumurtalarda sarı kalitesinin 54 ve 62 haftalık sürülerden elde edilen yumurtalara göre 

daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde, Lapao ve ark. (1999) ve Tona ve 

ark. (2004) da sarı kalitesinin yaĢlanmayla beraber önemli derecede bozulduğu 

sonucuna varmıĢlardır. Curtis ve ark. (1985) sarı indeksinin tavuk yaĢı ile azalma 

eğiliminde olduğunu, ancak bu faktörün sarı indeksi üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığını bildirmiĢlerdir. Kontecka ve ark. (2012) çalıĢmalarında 36, 46 ve 56 haftalık 

damızlık sürülerde sarı indeksini sırasıyla % 42,6, % 40,8 ve % 38,5 olarak saptamıĢlar 

ve yaĢın artıĢıyla sarı indeksinde azalma olduğunu bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde, 

yumurta ak kalitesinde de anaç yaĢının artıĢına bağlı olarak bozulmalar meydana geldiği 

birçok çalıĢmada belirlenmiĢtir (Brand ve ark. 2004, Kontecka ve ark. 2012). Lapao ve 

ark. (1999), yaĢla beraber taze yumurtalarda albümin yüksekliğinin azaldığını 

belirlemiĢlerdir. 

 

Yapılan araĢtırmalarda kabuk kalitesi ve albümin kalitesinin, yaĢlı damızlıklardan elde 

edilen yumurtalarda genç damızlıklardan elde edilenlere göre farklılık gösterdiği 

saptanmıĢtır (Bains 1994, Ahn ve ark. 1997, Tona ve ark. 2001). Bains (1994)  albümin 

kalitesinin yumurta veriminin pike ulaĢtığı sürülerde (35 haftalık yaĢ) optimum düzeyde 

olduğunu bildirmiĢtir.  

 

Yumurta kabuk kalitesi, tavuk yaĢı ile iliĢkili olup (Peebles ve Brake 1987, Ġpek ve 

ġahan 2001), yumurtlama döneminin ilerlemesiyle kabuk kalınlığında azalma meydana 

gelmektedir (Roque ve Soares 1994,  Christensen ve ark. 1996, Peebles ve ark. 2000, 

Tona ve ark. 2001). YaĢla birlikte, tavukların kabuk üretme yeteneği azaldığından 

kabuk kalınlığı azalmakta ve kabuk kalitesi bozulmaktadır (Fletcher ve ark. 1981). Bu 
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sorun yumurta ağırlığında görülen artıĢın kabuk ağırlığında görülen artıĢtan daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır (Butcher ve ark. 1991). Roland (1979) yumurtlamanın 

ilk üç ayında depolanan kabuk miktarının yumurtlamanın daha sonraki aylarında 

azalmadığını, oldukça sabit kaldığını veya biraz arttığını bildirmiĢtir. Benzer Ģekilde, 

Yılmaz ve Bozkurt (2009) 28 haftalık sürüden elde edilen yumurtalara göre 80 haftalık 

sürüden elde edilen yumurtalarda kabuk kalınlığının ve kabuk mukavemetinin 

azaldığını bildirmiĢtir. Yapılan bir diğer çalıĢmada, 54, 58 ve 62 haftalık yaĢtaki 

sürülerden elde edilen yumurtalarda kabuk kalınlığı sırasıyla 375, 344 ve 320 μm olarak 

saptanmıĢtır (Amem ve Al-Daraji 2011). Benzer Ģekilde, Rayan ve ark. (2010) 25, 47 ve 

61 haftalık yaĢtaki kahverengi yumurtacı tavuklardan elde edilen yumurtalarda, kabuk 

kalınlığını sırasıyla 0,35, 0,34 ve 0,32 mm; aynı yaĢtaki beyaz yumurtacılarda ise 

sırasıyla, 0,33, 0,32 ve 0,31 mm olarak saptamıĢlardır. AraĢtırma sonucunda kahverengi 

yumurtacılarda kabuk kırılma mukavemeti sırasıyla 4,79, 3,65 ve 3,44 kg/cm
2
; beyaz 

yumurtacı tavukların yumurtalarında ise 4,35, 3,58 ve 3,37 kg/cm
2 

olarak saptanmıĢ ve 

araĢtırmacılar yaĢlanmayla beraber her iki genotipte de kabuk kalınlığı ve kabuk kırılma 

mukavemetinde azalma meydana geldiğini belirlemiĢlerdir. Diğer yandan, kabuk 

ağırlığının yumurtanın stabil bir öğesi olduğu ve bu özelliğin tavuk yaĢından 

etkilenmediği de bildirilmektedir (Hurnik ve ark. 1977). 

 

Luquetti ve ark. (2004) etlik damızlıklarda sürü yaĢının kabuk ağırlığı ve kabuk oranını 

etkilediğini, ancak kabuk kalınlığı üzerine bir etkisi olmadığını bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırma sonucunda yumurta kabuk ağırlığı 30, 45 ve 60 haftalık sürülerde sırasıyla 

5,8 g, 6,1 g ve 6,0 g; kabuk oranı % 10,0, % 9,5 ve % 8,9 ve kabuk kalınlığı ise 0,44 

mm, 0,44 mm ve 0,43 mm olarak bulunmuĢtur. 

   

2.2. Sarı Kesesi Emilimi ve Embriyo GeliĢimi  

 

Yumurta, embriyonun ihtiyacı olan gerekli besin maddelerinin tümüne sahiptir (Vleck 

ve Hoyt 2004, Nangsuay ve ark. 2011). Yumurta içeriğinde bulunan bu besin maddeleri 

yeni dokuların yapımında, var olan doku ve kas aktivitelerinin sağlanmasında ve çıkıĢa 

kadar geliĢimin devam ettirilmesinde kullanılır (Vleck 1991). Bu açıdan, yumurta 

kalitesi kuluçka dönemi süresince büyüyen embriyoya gerekli besin maddelerini 
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sağlaması ve geliĢen embriyoya fiziksel bir koruma ortamı yaratması bakımından çok 

büyük bir öneme sahiptir (Ulmer – Franco ve ark. 2010). Kuluçka süresince, embriyo 

ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sarı ve albüminden karĢılar (Yadgary ve ark. 2010). 

Bu sürede, embriyo enerji ihtiyaçlarının yaklaĢık % 90‟lık kısmını temel olarak sarı 

yağlarından (Noble ve Cocchi 1990), kalan % 10‟luk kısmını ise protein ve 

karbonhidratlardan sağlamaktadır (Fiske ve Boyden 1926). Bu açıdan, yumurta sarısı 

sahip olduğu yüksek lipit içeriğiyle geliĢen embriyo için temel enerji kaynağıdır 

(Speake ve ark. 1998).  

 

Yumurta sarısından besin maddeleri, sarı kesesi membranları ve çevresindeki vasküler 

sistem aracılığıyla embriyoya taĢınır (Noble ve Cocchi 1990). Sarı kesesinde bulunan 

bu besin maddelerinin embriyo tarafından kullanımı, inkübasyonun yaklaĢık 12. 

gününden sonra hızlanır (Speake ve ark. 1998). Sarı kesesi inkübasyonun 19. gününden 

itibaren embriyo tarafından karın boĢluğu içerisine çekilmeye baĢlar ve çıkıĢ anına 

kadar kalıntı sarının tamamı karın boĢluğuna çekilmiĢ olur. ÇıkıĢ anında, kalıntı sarı 

kesesinde baĢlangıç besin maddelerinin yaklaĢık % 30‟u bulunmaktadır. Kalıntı sarı 

kesesi, çıkıĢ sonrası yaĢamın ilk günlerinde civcive ihtiyaç duyduğu enerjiyi 

sağlamakta, ayrıca ince bağırsak geliĢiminde görev yapmaktadır (Noy ve Sklan 2001, 

Uni ve ark. 2003). ÇıkıĢ günü kalıntı sarı kesesinin ağırlığı civciv vücut ağırlığının 

yaklaĢık % 14‟ü kadardır (Mikec ve ark. 2006).  

 

Etlik damızlıklarda anaç yaĢı ve yumurta büyüklüğünün embriyo geliĢimi üzerine 

etkisinin olduğu birçok çalıĢma sonucunda bildirilmiĢtir (Mather ve Laughlin 1979, 

Noble ve ark. 1986, O‟Sullivan ve ark. 1991, Latour ve ark. 1996, Peebles ve ark. 2001, 

Nangsuay ve ark. 2011, 2013). Daha öncede belirtildiği üzere, anaç yaĢı ve yumurta 

büyüklüğü hem yumurta kalitesinde hem de yumurta bileĢiminde varyasyonların 

görülmesine neden olmaktadır. Mcloughlin ve Gous (1999) genç sürülerden elde edilen 

küçük yumurtaların besin madde içeriğinin ve kabuklarındaki por sayısının embriyo 

geliĢimi ile artan embriyo metabolizması için yeterli olmadığını ifade etmiĢlerdir. Bu 

yumurtalarda geliĢen embriyo besin maddelerinden daha düĢük oranda yararlanmaktadır 

(Benton ve Brake 1996, Brake ve ark. 1997, Peebles ve ark. 2000).  Bu durumun 
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olumsuz etkisi özellikle embriyonal geliĢimin erken ve orta dönemlerinde görülmekte 

ve bu yumurtalarda embriyo ölümleri artmaktadır (Benton ve Brake 1996).  

Kuluçka döneminde embriyo geliĢimi; embriyo ağırlığı, embriyo uzunluğu ve 

embriyoların sarı kesesiz vücut ağırlıklarının ölçülmesi ile belirlenir (Hill 2001, 

Molenaar ve ark. 2008). Yadgary ve ark. (2010) yaptıkları çalıĢmada, kuluçkanın 17. 

gününde embriyo ağırlıklarını 30 ve 50 haftalık yaĢtaki damızlıklar için sırasıyla 21,9 g 

ve 27,0 g, çıkıĢ günü ise 36,4 g ve 43,0 g olarak belirlemiĢ ve embriyolarda relatif sarı 

kesesi ağırlığını kuluçkanın 17.gününde, 30 ve 50 haftalık yaĢtaki damızlık sürüler için 

% 17,6 ve % 20,4, çıkıĢ gününde ise % 10,4 ve % 12,6 olarak tespit etmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmanın sonuçlarını destekler Ģekilde Latour ve ark. (1996) da kuluçkanın 18. 

gününde, 26 haftalık yaĢtaki damızlıkların embriyolarında relatif sarı kesesi ağırlığının 

36 haftalık yaĢtaki damızlık sürünün embriyolarından daha düĢük olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

Yumurta ağırlığı embriyonal geliĢim üzerine de etkilidir. Gous (2010) çalıĢmasında 

küçük yumurtalarda sarı kesesi kullanımının yetersiz olduğunu ve bunun embriyonal 

geliĢimi olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmüĢtür. Benzer sonuç Nangsuay ve ark. 

(2011) tarafından da belirlenmiĢ olup, yaĢlı damızlıkların büyük yumurtalarındaki 

embriyoların genç sürünün küçük yumurtalarındaki embriyolarına göre, kuluçkanın 7. 

gününde sarı kesesiz vücut ağırlığının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Aynı 

çalıĢmada, kuluçkanın 14. gününden çıkıĢ gününe kadar büyük yumurtalardaki 

embriyoların küçük yumurtalardaki embriyolara göre sürekli olarak daha fazla sarı 

kesesiz vücut ağırlığına sahip olduğu saptanmıĢtır. Kuluçkanın 18. gününde, sarı kesesiz 

embriyo ağırlığı 29 haftalık damızlık sürünün küçük yumurtalarında 31,4 g, büyük 

yumurtalarında 34,2 g; 53 haftalık damızlık sürünün küçük yumurtalarında 31,9 g, 

büyük yumurtalarında ise 34,3 g olarak belirlenmiĢtir. Kuluçkanın 18. gününde, küçük 

yumurtalardaki embriyoların sarı emilimi ve sarı emilim oranının büyük yumurtadaki 

embriyolara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Sarı emilim oranı ise, genç sürünün 

küçük ve büyük yumurtalarında sırasıyla % 38,5 ve % 31,3 olarak, yaĢlı sürüde ise 

sırasıyla % 46,6 ve % 40,4 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlara dayanılarak, kuluçkanın 

18. gününde, küçük yumurtalardaki embriyoların sarı kesesi ağırlıklarının büyük 

yumurtadaki embriyolara göre daha küçük olduğu bildirilmiĢtir. Mortola ve Al Awam 
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(2010) da benzer Ģekilde, küçük ve büyük yumurtalardaki embriyoların geliĢiminin 

kuluçkanın 11. gününden itibaren birbirinden farklılaĢtığını bildirmiĢtir.  

 

Kuluçka öncesi ve kuluçka döneminde sağlanan koĢullar, damızlık yaĢı, damızlık hattı 

gibi birtakım faktörler embriyonal geliĢimi, dolayısıyla bir günlük civciv kalitesini 

etkilemektedir (Deeming 1996, Christensen ve ark. 2001, Peebles ve ark. 2001, Tona ve 

ark. 2003, Willemsen ve ark. 2008). Damızlık yaĢının artıĢına paralel olarak, yumurta 

ağırlığında görülen artıĢ, civciv ağırlığını (Pearson ve ark. 1996, Tona ve ark. 2004), 

civciv uzunluğunu (Hill 2001) ve ıskarta civciv oranını (Tona ve ark. 2001, Boerjan 

2002, Tona ve ark. 2004) etkilemektedir. 

 

Civciv kalitesi, civcivin yetiĢtirme dönemine iyi bir baĢlangıç yapabilmesi ve baĢarılı 

bir etlik piliç yetiĢtiriciliğinin gerçekleĢtirilebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenlerle, 

civciv kalitesinin değerlendirilmesi son derece önemli bir konudur (Meijerhof 2009a). 

Ticari üretimde civciv kalitesi görsel puanlama, civciv geliĢim parametreleri gibi sayısal 

puanlama sistemleri olmak üzere farklı yöntemlerle ölçülür. Civciv kalitesinin 

değerlendirilmesinde yapılan ölçümlerin objektif olması, değerlendirmenin doğru ve 

güvenilir yapılabilmesi açısından önem taĢımaktadır. Bu yüzden, araĢtırmalarda 

genellikle kantitatif özellikler ölçülerek sayısal değerlendirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu amaçla, yaygın olarak civciv ağırlığı, sarı kesesiz civciv ağırlığı, 

civciv uzunluğu ölçülmekte ve bu parametreler kullanılarak, civciv kalite 

değerlendirmesi yapılabilmektedir (Willemsen ve ark. 2008).  

 

Bir günlük yaĢtaki civciv ağırlığı, civciv kalitesinin belirlenmesinde pratikte sıklıkla 

kullanılan bir kriterdir. Ancak, çıkıĢta civciv ağırlığı sarı kesesiz vücut ağırlığı ve kalıntı 

sarı ağırlığının toplamıdır. Kalıntı sarı kesesi miktarı fazla ise civciv geliĢiminin daha az 

ve kalitesinin optimum olmadığı kabul edilir. Bu yüzden, bazı araĢtırmacılar civciv 

kalitesinin değerlendirilebilmesi için civciv ağırlığının tek baĢına yeterli bir parametre 

olmadığını bildirmiĢlerdir (Meijerhof 2009a). 

 

Günlük civciv ağırlığı ile yumurta ağırlığı arasında önemli bir iliĢki bulunmaktadır 

(Wiley 1950, Wyatt ve ark. 1985, Suarez ve ark. 1997, Vieira ve Moran, 1998a, b). 
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Yumurta ağırlığı ile embriyo ağırlığı arasındaki korelasyonun kuluçka döneminin 

baĢlangıcında sıfıra yakın olduğu (Hassan ve Nordskog 1971, Al-Murrani 1978), ancak 

çıkıĢ gününde ise bu değerin maksimum değere yükseldiği bildirilmiĢtir (Bray ve Iton 

1962). Ayrıca yapılan araĢtırmalar, civciv ağırlığı ile kesim ağırlığı arasında da bir iliĢki 

olduğunu göstermektedir (Deeming 2000, Decuypere ve ark. 2002).  

 

Damızlık yaĢının artıĢının civciv çıkıĢ ağırlığında bir artıĢa neden olduğu saptanmıĢtır 

(Tufft ve Jensen 1991, Suarez ve ark. 1997, Vieira ve Moran 1998b). Suarez ve ark. 

(1997) çalıĢmalarında, 29, 47 ve 57 haftalık yaĢtaki damızlık sürülerden elde edilen 

civcivlerde çıkıĢ ağırlıklarının sırasıyla, 42,9 g, 46,4 g ve 48,8 g olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Bunun yanı sıra belirli bir sürü yaĢında elde edilen farklı ağırlıktaki 

yumurtalar civciv çıkıĢ ağırlığını etkilemektedir. Nangsuay ve ark. (2011) aynı yaĢtaki 

sürüden elde edilen büyük yumurtalardan çıkan civcivlerin küçük yumurtalardan çıkan 

civcivlere göre daha ağır ve daha uzun olduğunu saptamıĢlardır. 

 

Yumurta ağırlığının ne oranda civciv ağırlığına dönüĢtüğü, civciv ağırlığının baĢlangıç 

yumurta ağırlığına oranlanmasıyla belirlenmektedir. Civciv ağırlığının yumurta 

ağırlığına oranı ortalama olarak % 70 – 73 arasında değiĢmektedir (Vieira ve ark. 2005). 

Ayrıca, bu oranın genç damızlık sürülerden elde edilen civcivlerde yaĢlı damızlık 

sürülerden elde edilenlere göre daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Gomes ve ark. 2005). 

Ancak, Almeida ve ark. (2008) ise 34, 44 ve 72 haftalık yaĢtaki damızlık sürülerden 

elde edilen civcivlerde, relatif civciv ağırlığının sırasıyla % 72,1, % 70,8 ve % 72,5 

olduğunu belirlemiĢlerdir. 

 

Sarı kesesiz civciv ağırlığı, civciv geliĢimi ve civciv kalitesi için iyi bir gösterge olup, 

civciv ağırlığının ne kadarının kendi vücut ağırlığından ne kadarının kalıntı sarı 

kesesinden oluĢtuğunu ortaya koyar. Meijerhof (2006), sarı kesesini daha iyi kullanan 

civcivlerin kuluçka esnasında daha fazla ağırlık kazandığını belirtmiĢtir. Bununla 

beraber, sarı kesesiz vücut ağırlığını sahada pratik olarak kullanmak civcivin 

öldürülmesini gerektireceğinden zordur ve titiz bir çalıĢma gerektirir. 
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Kalıntı sarı kesesi ağırlığı damızlık yaĢı, yumurta büyüklüğü ve kuluçka koĢulları olmak 

üzere birtakım faktörlerden etkilenmektedir (Wolanski ve ark. 2006). Kalıntı sarı kesesi 

ağırlığının çıkıĢta farklılık gösterdiği birçok çalıĢma sonucunda bildirilmiĢtir. Kalıntı 

sarı kesesi ağırlığının, civciv vücut ağırlığının yaklaĢık 8 g‟ ını ya da % 20 – 25 ‟ini 

(Noy ve ark. 1996); 7,9 g ‟ını ya da % 16,8 ‟ini (Chamblee ve ark. 1992);  6,6 g ‟ını ya 

da %15,5 ‟ini (Murakami ve ark. 1992) oluĢturduğu belirlenmiĢtir.     

 

Civciv geliĢiminin belirlenmesi için, bir diğer pratik yöntem civciv uzunluğunun 

ölçülmesidir (Meijerhof 2009a). Bu özellik de damızlık yaĢına göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir (Anonim, 2010 - http://www.rossanadolu.com). Civciv 

uzunluğunun, 25 - 30 haftalık genç sürülerin civcivlerinde 18,5 – 19,5 cm, 31 – 45 

haftalık pik verimindeki sürülerin civcivlerinde 19,0 – 20,0 cm ve 46 haftalık yaĢ 

dönemini geçmiĢ sürülerin civcivlerinde ise 19,5 – 20,5 cm arasında olduğu 

bildirilmiĢtir (Anonim, 2010 - http://www.rossanadolu.com). Nangsuay ve ark. (2011) 

büyük yumurtalardan çıkan civcivlerde hem civciv ağırlığının hem de civciv 

uzunluğunun daha yüksek olduğunu, 29 haftalık sürünün küçük ve büyük yumurtaların 

civciv çıkıĢ ağırlıklarını sırasıyla 40,3 g, 45,6 g; civciv uzunluklarını ise 19,9 cm ve 

20,3 cm olarak belirlemiĢlerdir. 

 

Günlük civciv ağırlığı ile karĢılaĢtırıldığında, civciv uzunluğu ile broiler performansı 

arasında daha yüksek bir pozitif korelasyon bulunduğu çeĢitli araĢtırıcılar tarafından 

bildirilmiĢtir (Hill 2001, Wolanski ve ark. 2003, Meijerhof 2006, Molenaar ve ark. 

2007, Willemsen ve ark. 2008). Molenaar ve ark. (2007) aynı ağırlığa sahip 

yumurtalardan çıkan erkek civcivlerden çıkıĢta daha uzun olduğu saptananların kesim 

yaĢında da canlı ağırlıklarının da daha yüksek olduğunu bildirmiĢtir.  

 

Civciv kalitesinin özellikle ilk hafta ölümler ve dolayısıyla karlılık üzerine etkisi 

büyüktür (Meijerhof 2009a). Özellikle sarının tam olarak çekilmemesi, göbeğin 

kapanmaması göbek/sarı kesesi enfeksiyonları ve buna bağlı olarak ilk hafta civciv 

ölüm oranında artıĢa neden olduğu gibi, besi döneminde yem dönüĢümü, canlı ağırlık 

kazancı gibi birtakım performans parametrelerini de olumsuz yönde etkiler (Meijerhof 

2009b). Sahada yürütülen araĢtırmalarda, genellikle yaĢlı sürülerden elde edilen 

http://www.rossanadolu.com/
http://www.rossanadolu.com/
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civcivlerde kalıntı sarı kesesi miktarının daha fazla olduğu ve civciv kalite 

problemlerinin daha fazla görüldüğü bildirilmiĢtir (Fasenko ve ark. 2009).  

  

2.3. Kuluçka Sonuçları   

 

Kuluçkahane verimliliği genellikle kuluçka sonuçları ile değerlendirilmektedir.   

Kuluçka sonuçlarına etki eden birçok faktör bulunmakta ve bunların baĢında damızlık 

yaĢı ve yumurta ağırlığı gelmektedir (Wilson 1991, 1997, Tona ve ark. 2005, Meijerhof 

2009a). 

 

Kuluçkalık yumurtaları üreten damızlık sürüler genel olarak, 25 – 30 haftalık genç 

dönem, 31 – 45 haftalık pik verim dönemi, 46 – 50 haftalık yaĢ pik dönem sonrası ve 51 

– 60 haftalık dönemi ise yaĢlı sürüler olmak üzere dört yaĢ grubuna ayrılmaktadır 

(Anonim, 2010 - http://www.rossanadolu.com). Genellikle sürülerde 40 haftalık 

dönemden sonra, yumurta ağırlığının kabul edilebilir ortalama değerlerin üzerine çıktığı 

ve verim döneminin sonuna doğru maksimum düzeye ulaĢma eğiliminde olduğu 

bildirilmiĢtir (ġahan ve ark. 1996). Sürünün yaĢlanması ile yumurta ağırlığının arttığı, 

kabuk kalitesinin kötüleĢtiği, albümin kalitesinin bozulmasının yanı sıra erken ve geç 

dönem embriyo ölümlerinin artıĢıyla kuluçka randımanın da düĢtüğü birçok çalıĢma 

sonucunda bildirilmektedir (Bennett 1992, Lapao ve ark. 1999, Elibol ve Brake 2003, 

Tona ve ark. 2004). 

 

Kuluçka süresince yumurta kabuğu aracılığıyla su ve gaz alıĢveriĢi yapılmakta olup, 

bunların miktarı kabuk özelliklerine ve yumurta ile yumurtanın bulunduğu çevre 

arasındaki basınç farkına bağlıdır (Vleck 1991). Kuluçka süresince, yumurtanın ağırlık 

kaybetmesi yumurta içerisinde yeterli büyüklükte hava boĢluğunun oluĢması için 

gereklidir. Bu hava boĢluğu pip döneminde civcivin akciğer solunumuna baĢlaması için 

uygun ortamı oluĢturur. Ar (1991), baĢarılı bir çıkıĢ için iç pip döneminden önce 

yumurtalarda ortalama % 10 oranında ağırlık kaybının olması gerektiğini bildirmiĢtir. 

En yüksek kuluçka randımanının sağlanması için, tüm kuluçka dönemi boyunca 

optimum ağırlık kaybının % 12 – 14 arasında olması gerekir (Ar ve Rahn 1980). Ağırlık 

kaybının düĢük ya da yüksek oranda gerçekleĢmesi, embriyo ölümlerini artırarak çıkıĢ 

http://www.rossanadolu.com/
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gücünün düĢmesine neden olur (Robertson 1961). Yumurta ağırlık kaybı, aynı zamanda 

bir günlük civciv kalitesini de etkilemekte olup (Tona ve ark. 2001), civciv çıkıĢ 

ağırlığında görülen farklılıkların kısmen yumurta ağırlık kaybından kaynaklandığı 

bildirilmiĢtir (Tullett ve Burton 1986).  

 

Ağırlık kaybında görülen farklılıklar, yumurta ağırlığı (Christensen ve McCorkle 1982, 

Reis ve ark. 1997), kabuk iletkenliği, yumurta kabuk alanı ve kabuk gözenekliliği gibi 

yumurta kabuk kalite özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır (Vick ve ark. 

1993, Raque ve Soares 1994).  

 

Yumurta kabuk kalitesinin tavuk yaĢı ile iliĢkili olduğu, yumurtanın mutlak ve relatif 

ağırlık kaybını etkilediği bildirilmiĢtir (Bains 1994, Christensen ve ark. 1996). Genç 

damızlık sürülerden elde edilen yumurtaların kabuk iletkenliğinin düĢük olması, 

kuluçka döneminde su buharı ve solunum gazlarının daha az atılmasına neden 

olmaktadır (Christensen ve ark. 2005). Bunun yanı sıra sürünün yaĢlanması ile bozulan 

kabuk kalitesi yumurtadan daha yüksek oranda su kaybedilmesine (Peebles ve Brake 

1987, Reis ve ark. 1997, Peebles ve ark. 2001) ve kuluçka randımanının düĢmesine 

neden olur (Narushin ve Romanov 2002, Ulmer-Franco ve ark. 2010). Çünkü yaĢın 

ilerlemesiyle yumurta kabuğu incelmekte ve kabuk üzerine salgılanan kütikül miktarı 

azalmaktadır. Bu yumurtalarda su kaybı daha fazla olmakta ve ayrıca yumurtanın 

mikroorganizma ile bulaĢma riski yükselmektedir (ġahan ve ark. 1996).  

 

Ġpek ve ġahan (2001), 34 ve 59 haftalık damızlık sürülerde ortalama yumurta ağırlığını 

sırasıyla 61,2 g ve 66,7 g olarak belirledikleri çalıĢmada yumurta ağırlık kaybının 

damızlık yaĢından etkilendiğini ve 34 ve 59 haftalık sürülerin yumurtalarında ağırlık 

kayıp oranının sırasıyla % 11,3 ve %12,0 olduğunu saptamıĢlardır.   

 

Etlik damızlıklarda anaç yaĢının  (Mather ve Laughlin 1979, Noble ve ark. 1986, 

O‟Sullivan ve ark. 1991, Latour ve ark. 1996, Peebles ve ark. 2001) kuluçka 

randımanını etkilediği ve maksimum kuluçka randımanının 35 haftalık yaĢtaki damızlık 

sürülerden elde edildiği bildirilmiĢtir (Bains 1994). Özellikle 40 haftalık yaĢtan daha 

genç damızlıkların yumurtalarında düĢük kuluçka randımanı ve yüksek embriyo 
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ölümlerinin bu yumurtaların daha küçük olması ile iliĢkili olabileceği bildirilmiĢtir 

(Tona ve ark. 2001). ġahan ve Ġpek (2000), 37 ve 66 haftalık etlik damızlıklarla 

yürüttükleri çalıĢmada sürü yaĢının artıĢı ile birlikte kuluçka randımanı ve çıkıĢ 

gücünün düĢtüğünü bildirmiĢlerdir. Elibol ve ark. (2002), Zakaria ve ark. (2005), 

Ulmer-Franco ve ark. (2010) sürü yaĢının artıĢıyla döllülük oranı ve çıkıĢ gücünün 

düĢtüğünü vurgulamıĢlardır. ġahan ve ark. (1996) 35 ve 56 haftalık yaĢtaki etlik 

damızlık sürülerden elde edilen 60 – 64 g (orta), 65 – 69 g (iri) aralığında ve 70 g ‟dan 

büyük (çok iri) yumurtalarda döllülük oranı, çıkıĢ gücü ve kuluçka randımanını 

incelemiĢler ve genç damızlıklardan daha yüksek sonuçlar elde edildiğini 

bildirmiĢlerdir. Aynı yaĢ dönemi içerisinde yumurta ağırlığının etkisi incelendiğinde, 

döllülük oranı orta ağırlıktaki yumurtalarda % 95 iken, iri yumurtalarda % 93; çıkıĢ 

gücü orta ve iri yumurtalarda ise sırasıyla % 88 ve % 85 olarak saptanmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonunda, yumurta ağırlık artıĢının döllülük oranı üzerine etkisinin olmadığı, ancak 

yumurta ağırlık artıĢıyla çıkıĢ gücü ve kuluçka randımanında azalma meydana geldiği 

ifade edilmiĢtir. 

 

YaĢlanmayla beraber çıkıĢ gücünde görülen düĢüĢün embriyo ölümlerindeki artıĢlardan 

kaynaklanabileceği ileri sürülmüĢtür (Wilson 1991, Reis ve ark. 1997, Lapao ve ark. 

1999, Tona ve ark. 2001, Hudson ve ark. 2004). Reinhert ve Hurnik (1984) yaĢlı 

sürülerde görülen düĢük çıkıĢ gücünün kısmen geç dönem embriyo ölüm, kabuk altı 

ölüm ve malpozisyon oranındaki artıĢtan kaynaklanabileceğini bildirmiĢtir. 

  

Erken dönem embriyo ölümleri genç sürülerde, geç dönem embriyo ölümleri ise 

çoğunlukla yaĢlı sürülerin yumurtalarında daha fazla görülmektedir (Bruzual ve ark. 

2000). Genç sürülerin yumurtalarının daha kalın kabuklu oluĢu ve daha yoğun albümin 

içermesi daha düĢük nem kaybı, gaz değiĢimi ve embriyo için daha az besin maddesi 

kullanılabilirliğine neden olmaktadır (Benton ve Brake 1996, Brake ve ark. 1997, 

Peebles ve ark. 2000). Bu durum, embriyonal geliĢimin erken döneminde embriyo 

yaĢama gücünü olumsuz yönde etkilemektedir (Benton ve Brake 1996). YaĢlı 

sürülerden elde edilen ağır yumurtalarda özellikle kuluçka döneminin sonuna doğru 

embriyoların metabolik ısı üretiminde artıĢ gözlenir ve kuluçka makinesi içerisinde 
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yetersiz havalandırma da mevcut ise bu sorun geç dönem embriyo ölümlerinin 

artmasına neden olur (Deeming 1996).  

 

Ġpek ve ġahan (2001) yaĢın erken, orta, geç dönem ölümler ile çıkıĢ gücü üzerine 

etkisinin önemli olduğunu, genç ve yaĢlı sürülerin yumurtalarında erken dönem embriyo 

ölümlerinin sırasıyla % 2,5 ve % 4,7 orta dönem embriyo ölümlerinin % 0,7 ve % 1,0, 

geç dönem embriyo ölümlerinin % 2,1 ve % 3,7 çıkıĢ gücünün ise % 93,0 ve % 88,3 

olduğunu saptamıĢlardır.  

 

YaĢlı damızlık sürülerden elde edilen civcivlerde ıskarta civciv oranının daha yüksek 

olduğu (Tona ve ark. 2001, Boerjan 2002, Tona ve ark. 2004) ve bu durumun 

yaĢlanmayla artan yumurta ağırlığı ve bozulan albümin kalitesi ile iliĢkili olabileceği 

bildirilmiĢtir (Lawrence ve ark. 2004, Tona ve ark. 2004). Diğer yandan, Ġpek ve ġahan 

(2001) çalıĢmalarında damızlık yaĢının ıskarta civciv oranı üzerine etkisi olmadığını 

bildirmiĢlerdir.  

 

Civciv çıkıĢ ağırlığı, damızlık yaĢı, yumurta ağırlığının yanı sıra; yumurta besin madde 

içeriği, kabuk ağırlığı ve kabuk kalitesi, yumurtanın bulunduğu ortam koĢulları, 

kuluçkada yumurta ağırlık kaybı ve çıkıĢta diğer kalıntılar (Tullett ve Burton 1982) ve 

kuluçka makinesi koĢulları (Peebles ve Brake 1987) olmak üzere birçok faktörden 

etkilenmektedir. Noble ve ark. (1986) yaĢlı sürülerin yumurtalarının genç sürülerden 

elde edilenlere göre daha yüksek oranda sarı içerdiği ve bu yumurtalardaki embriyoların 

daha yüksek miktarda lipid kullanabilme avantajına sahip olduklarını bildirmiĢtir. 

Willemsen ve ark. (2008) sürü yaĢının civciv çıkıĢ ağırlığı üzerine etkisinin önemli 

olduğunu ve 39 haftalık yaĢtaki genç sürünün civciv ağırlığın 43,0 g, 53 haftalık yaĢtaki 

sürünün civcivlerinin 47,4 g olduğunu saptamıĢlardır.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

AraĢtırma materyali damızlık yumurtalar Bursa ilinde faaliyet gösteren Hastavuk A.ġ. 

ticari entegre tavukçuluk iĢletmesinde yetiĢtirilen 36 ve 52 haftalık yaĢtaki Ross 308 et 

tipi damızlık sürülerinden elde edilmiĢtir. Denemede, her iki yaĢ grubunda 58-63 g 

(normal) ve 64-69 g (büyük) ağırlığa sahip toplam 3 100 adet yumurta kullanılmıĢtır. 

 

36 ve 52 haftalık yaĢtaki  damızlık sürülerin  barındırıldığı kümesler sırasıyla; 86 x 12 

m; 90 x 15 m boyutlarında olup, 6 200; 7 500 adet tavuk kapasitesine sahiptir. Derin 

altlık sistemine sahip olan bu kümeslerde; tünel fan havalandırma sistemi, kanal tipi 

yemlik ve nipel suluk sistemi bulunmaktadır. Kümeslerde, tavuk baĢına 14 cm yemlik 

yüzeyi ve 10 – 11 tavuk için 1 nipel suluk sağlanmıĢtır. Altlık materyali olarak tavuk 

yetiĢtiriciliğinde yaygın olarak kullanılan talaĢ kullanılmıĢ olup, her iki kümes 

içerisinde 15 – 20 cm kalınlığında zemine dağıtılmıĢtır. Benzer çevre koĢullarının 

sağlandığı bu kümeslerde 5,5 tavuğa 1 adet folluk düĢecek Ģekilde düzenleme 

yapılmıĢtır. Galveniz sactan yapılmıĢ follukların iç derinliği 30 cm, dıĢ derinliği 15 cm, 

yüksekliği 35 cm ve geniĢliği 29 cm‟dir. 

 

Kümeslerde aydınlatma süresi ve ıĢık entansitesi, dönemsel olarak etlik damızlıklara 

uygulanan  standartlara göre sağlanmıĢtır (Çizelge 3.1).  Aydınlatma süresi; 1 – 2 

günlük yaĢ döneminde 24 saat, 2 – 16. günler arasında kademeli Ģekilde azaltılarak 9 

saat ve 17.günden 20. hafta baĢına kadar günde sabit olacak Ģekilde 8 saat süreyle 

uygulanmıĢtır. 20 – 25 haftalar arasında aydınlatma süresi kademeli Ģekilde artırılarak 

13 saate yükseltilmiĢ ve 26 haftalık yaĢ dönemi sonrasında ise 14 saat olacak Ģekilde 

sabit aydınlatma uygulaması devam ettirilmiĢtir. Kümeslerde  civciv çıkıĢında itibaren 

uygulanan ıĢık entansiteleri çizelge 1‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.1. YaĢ dönemlerine göre uygulanan ıĢık entansitesi  

 

YaĢ IĢık Entansitesi (lux) 

0 – 2 hafta 80 lux 

2 – 20 hafta 10 lux 

20 – 65 hafta 60 lux 

  

Çizelge 3.2. Damızlık sürülere verilen karma yemlerin besin ve ham madde içerikleri 

 

Besin Maddesi  

(%) 

Civciv 

BaĢlangıç  

(0-3 Hafta) 

Civciv 

Büyütme 

(4-6 Hafta) 

Damızlık 

BaĢlangıç  

(7-15 Hafta) 

Yumurta  

1. Dönem 

(16-21 Hafta) 

Yumurta 

2. Dönem 

(22-65 Hafta) 

Ham protein (%) 20,0 14,1 15,5 18,0 14,5 

Metabolik enerji  

(kcal/ME) 
2 750 2 601 2 770 2 750 2 750 

Linoleik asit (%) 1,157 1,083 1,278 1,680 1,313 

Ham yağ (%) 1,88 1,94 2,18 2,86 2,27 

Ham selüloz (%) 4,50 7,27 4,80 3,39 3,29 

Ham kül (%)   1,88 4,20 5,45 9,50 10,22 

Lisin (%) 1,13 0,64 0,71 0,94 0,69 

Methionin (%) 0,46 0,27 0,31 0,32 0,30 

Kalsiyum (%) 1,00 1,05 1,50 2,80 3,20 

Toplam fosfor (%) 0,75 0,68 0,69 0,63 0,61 

NiĢasta (%) 39,83 - - - - 

ġeker (%) 3,52 - - - - 

D-Methionin 0,43 0,26 0,30 0,30 0,29 

D-Lisin 1,04 0,58 0,64 0,86 0,62 

Na+K-Cl(meq/kg) 20,96 - - 20,49 15,86 

Kuru madde (%) 87,47 87,45 87,59 88,02 87,90 

Ham Maddeler (g/kg) 

Mısır 50,00 40,55 50,00 50,00 50,00 

Buğday 9,96 25,12 20,14 10,67 20,70 

Soya Küspesi 28,93 6,11 14,70 22,54 15,16 

Mermer Tozu 1,35 1,85 2,87 6,60 7,76 

SFK36 - - 1,50 5,95 2,27 

ATK28 6,96 16,00 8,35 2,00 2,00 

Razmol - 8,00 - - - 

MDCP %22 1,51 1,05 1,38 1,18 0,72 

Tuz 0,25 0,28 0,25 0,26 0,30 

Vitamin Premiks
1
 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Cholin Chloride 

%70 
0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 

Sodyum bikarbonat 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 

Mineral Premiks
2
 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

DL-Methionin 0,12 0,20 0,03 0,02 0,06 

Lysin HCL 0,12 0,15 - - - 

Toksin bağlayıcı 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 

Buğday enzimi 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1: her 2 kg ‟lık karıĢımda 12 000 000 IU vitamin A, 3 500 000 IU vitamin D3, 100 g vitamin E, 3 g vitamin K3, 2,5 g 

vitamin B1, 6 g vitamin B2, 25 g niasin, 12 g Ca-D-Pantotenat, 4 g vitamin B6, 15 mg vitamin B12, 1,5 g folik Asit, 

150 mg D-Biotin, 100 g vitamin C, 450 g kolin Klorid. 
2: her 1,5 kg‟lık 100 mg mangan, 25 g demir, 65 g çinko, 15 g bakır, 0,25 g kobalt, 1 g iyot, 0,2 g selenyum. 
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36 ve 52 haftalık yaĢtaki sürüler büyütme döneminde (20 haftalık yaĢa kadar) erkek ve 

diĢiler ayrı olacak Ģekilde büyütülmüĢtür. Bu dönemde diĢiler 9 adet / m
2
, erkekler ise 

4,5 adet / m
2
 olacak Ģekilde barındırılmıĢtır. Yumurtlama döneminde ise erkek ve diĢiler 

karıĢık olarak 4 adet / m
2
 olacak Ģekilde barındırılmıĢtır. Verim dönemi baĢlangıcında 

ise kümeste horoz / tavuk oranı % 10 „dur. 36 haftalık yaĢtaki sürüde horoz / tavuk oranı 

% 8,5, 52 haftalık yaĢtaki sürüde ise horoz / tavuk oranı % 7,2 olacak Ģekilde  yetiĢtirme 

yapılmıĢtır. 

 

Damızlık sürüler, iĢletmenin bünyesindeki yem fabrikası tarafından hazırlanmıĢ olan; 

etlik damızlık civciv, büyütme, yumurta baĢlangıç, tavuk yemi (1 ve 2) ile 

yemlenmiĢlerdir (Çizelge 3.2). Etlik damızlık civciv yemi 0 – 21. günler; civciv 

büyütme yemi 22 – 42. günler; baĢlangıç yemi 43 – 105. günler; yumurta – 1 yemi 106 

– 154. günler; yumurta – 2 yemi ise 155. gün ve sonrasında verilmiĢtir. Yumurtaların 

elde edildiği damızlık sürülerde 2. haftanın sonunda yem kısıtlaması uygulamasına 

baĢlanmıĢ olup, verim dönemi baĢlayana kadar sürdürülmüĢtür. Düzenli olarak yapılan 

tartımların sonucuna göre uygulanacak yem kısıtlama yöntemleri iĢletme tarafından 

belirlenmektedir. Beslemede kullanılan rasyonların besin madde içerikleri ve ham 

madde içerikleri Çizelge 3.2 ‟de verilmiĢtir.  

 

Damızlık sürülere uygulanan aĢı programı Çizelge 3.3‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.3. Damızlık sürülere uygulanan aĢı programı ve yapılan uygulamalar 

 

YaĢ AĢı Uygulama ġekli 

1. gün 
Ġnfeksiyöz BronĢitis (IB), 

Newcastle (ND) 
Sprey 

3. gün Koksidiyoz Ġçme suyu 

7. gün Gaga dağlama  

14. gün Ġnfeksiyöz BronĢitis (IB) Sprey 

20. gün Ġnfeksiyöz Bursa (IBD) Ġçme suyu 

24. gün Newcastle (ND) Sprey 

28. gün Ġnfeksiyöz Bursa (IBD) Ġçme suyu 

49. gün Swollen Head Syndrom (SHS)  Sprey 

56. gün Stafilokok Enfeksiyonu (SE) Ġntra muscular (kas içi) 

56. gün 
Avian ensefalomiyelitis (AE), 

Tavuk çiçeği (Fowl Pox, POX) 
Kanat batırma 

58. gün 
Ġnfeksiyöz BronĢitis (IB), 

Newcastle (ND) 
Sprey 

98. gün 
Ġnfeksiyöz BronĢitis (IB), 

Newcastle (ND) 
Sprey 

126. gün 

Ġnfeksiyöz BronĢitis (IB), 

Newcastle (ND), Ġnfeksiyöz 

Bursa (IBD), Turkey 

rhinotracheitis (TRT).  

Ġntra muscular (kas içi) 

126. gün Stafilokok Enfeksiyonu (SE) Ġntra muscular (kas içi) 
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3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Denemenin Yürütülmesi ve Verilerin Alınması 

 

3.2.1.1. Kuluçkalık Yumurtalarda Kalite Özelliklerinin Ġncelenmesi 

 

Yumurta dıĢ ve iç kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 36 ve 52 haftalık yaĢtaki 

sürülerden aynı gün toplanan yumurtalar her iki sürü yaĢı için beklenen ağırlık sınırları 

dikkate alınarak, normal ağırlıktaki yumurtalar ve büyük yumurtalar olmak üzere iki 

gruba ayrılmıĢtır (Çizelge 3.4). Her bir sürü yaĢı ve her bir ağırlık grubu için 25 

yumurta olmak üzere toplam 100 adet yumurtada kalite özellikleri incelenmiĢtir. 

 

Çizelge 3.4. Yumurta kalite özelliklerinin ölçümü için incelenen yumurtaların ağırlık 

grupları 

 

YaĢ Normal Ağırlık Grubu Büyük Ağırlık Grup 

36 hafta 58 – 63 g 64 – 69 g 

52 hafta 58 – 63 g 64 – 69 g 

 

Yumurtalar damızlık kümeslerden toplandıklarının bir gün sonrasında dıĢ ve iç kalite 

özelliklerinin belirlenebilmesi için incelemeye tabi tutulmuĢtur. DıĢ kalite özelliklerinin 

belirlenmesi için yumurta ağırlığı, Ģekil indeksi, kırılma direnci, kabuk ağırlığı ve kabuk 

kalınlığı ölçülmüĢtür. Ġç kalite özelliklerinin belirlenmesi için ise ak ağırlığı, ak indeksi, 

sarı ağırlığı ve sarı indeksi belirlenmiĢtir. Sarı ve ak indeksinin belirlenebilmesi için sarı 

yüksekliği, sarı çapı, ak yüksekliği, ak geniĢliği ve ak uzunluğu ölçümleri yapılmıĢtır. 

Ayrıca elde edilen verilerden yararlanılarak kabuk oranı, ak oranı ve sarı oranı 

hesaplanmıĢtır.  

 

DıĢ ve iç kalite özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili kullanılan yöntemler aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 
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1- DıĢ Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

a- Yumurta ağırlığı (g): ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılarak yumurta 

ağırlıkları belirlenmiĢtir. 

 

b- ġekil Ġndeksi (%): Yumurta Ģeklinin belirlenmesi için yumurta geniĢliği ve 

yumurta uzunluğu kullanılarak hesaplanmıĢtır (Reddy ve ark. 1979). 

              ( )  
                  (  )

                 (  )
     

 

c- Kabuk Kırılma Direnci (kg / cm
2
): Kabuk kırılma direnci, 1958 yılında Rauch 

tarafından geliĢtirilmiĢ olan kırılma direnci ölçüm aleti ile kg / cm
2 

cinsinden 

belirlenmiĢtir (AkbaĢ ve ark. 1996). 

 

d- Kabuk Ağırlığı (g): Yumurtalar kırıldıktan sonra kabuk zarı çıkarılmadan her 

bir yumurtanın kabuğu dikkatlice yıkanarak kalıntılardan temizlenmiĢ ve 

numaralandırılmıĢtır. Ardından kabuklar etüvde 105 ˚C ‟de 24 saat süreyle 

kurutulmuĢ ve bu sürenin sonunda ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile 

tartılmıĢtır. 

 

e- Kabuk Kalınlığı (mm): Yumurtaların kabuk kalınlığı yumurtaların sivri, orta 

ve küt uçlarından olmak üzere 3 kısımdan alınan zarlı kabuk örneklerinden ± 

0,01 mm duyarlı mikrometre kullanılarak ölçülmüĢtür (Ehtesham ve Chowdhury 

2002). 

 

f- Kabuk Oranı (%): Kabuk oranı Ģu formül kullanılarak hesaplanmıĢtır 

(Chowdhury ve Smith 2001): 

            ( )   
               ( )

                 ( )
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2- Ġç Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

a- Sarı ve Ak Ağırlığı (g): Yumurtalar kırıldıktan sonra yumurta sarıları yumurta 

akı ve Ģalaz bağdan ayrıldıktan sonra ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile 

tartılmıĢtır. Yumurta ak ağırlığı ise yumurta ağırlığından sarı ve kabuk 

ağırlığının çıkarılmasıyla hesaplanmıĢtır. 

 

b- Sarı Oranı (%): Sarı oranı Ģu formül kullanılarak hesaplanmıĢtır: 

           ( )   
              ( )

                 ( )
      

 

c- Ak Oranı (%): Ak oranı Ģu formül kullanılarak hesaplanmıĢtır: 

         ( )   
            ( )

                 ( )
      

 

d- Sarı çapı (mm): ± 0,01 mm duyarlılıkta dijital kumpas yardımıyla ölçülmüĢtür. 

 

e- Ak Uzunluğu ve GeniĢliği (mm): ± 0,01 mm duyarlılıkta dijital kumpas 

yardımıyla ölçülmüĢtür. 

 

f- Sarı ve Ak Yüksekliği: ± 0,01 mm duyarlılıkta üç ayaklı mikrometre ile 

ölçülmüĢtür (Froning ve Fank 1958). 

 

g- Sarı Ġndeksi (%): 1930 yılında Sharp ve Powell isimli araĢtırıcılar tarafından 

geliĢtirilen sarı indeksi, yumurta sarısının yayılmadan dik durma özelliğinin 

ölçümü Ģeklinde belirlenmiĢtir (Erensayın 2000). Sarı indeksi Ģu formül ile 

hesaplanmıĢtır:  

             ( )   
                (  )

          (  )
      

 



26 

h- Ak Ġndeksi (%): 1936 yılında Wilhelm ve Heimen tarafından geliĢtirilen ve ak 

yüksekliği, uzunluğu ve geniĢliğini kullanılarak ak indeksi Ģu formül ile 

hesaplanmıĢtır (Erensayın 2000).  

           ( )   
              (  )

            (  )               (  )
      

 

3.2.1.2. Kuluçka Ġle Ġlgili Parametrelerin Ġncelenmesi 

 

Kuluçka dönemi ile ilgili parametrelerin belirlenmesi amacıyla 36 ve 52 haftalık yaĢtaki 

sürülerden toplanan yumurtalar kuluçkahanenin yumurta depolama biriminde 16 – 18 

˚C sıcaklık ve % 60 – 65 bağıl nem koĢullarında 3 gün süreyle depolanmıĢtır. Her iki 

yaĢ grubunda normal (58 – 63 g) ve büyük (64 – 69 g) yumurta gruplarının 

oluĢturulması için toplanan yumurtalar ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile teker teker 

tartılmıĢtır. Tartım iĢleminin sonucunda her bir damızlık yaĢı (36 ve 52 haftalık) ve 

yumurta ağırlık grubu (normal ve büyük) için 750 adet yumurta olacak Ģekilde toplam 

3000 adet yumurta kuluçka tepsilerine yerleĢtirilmiĢtir.  

 

Yumurtaların kuluçka makinesine basımı:  

 

Her bir damızlık yaĢında normal ve büyük yumurta ağırlık gruplarına ait yumurtalar, her 

biri 150 adet yumurta alan toplam 20 adet tepsiye yerleĢtirilmiĢtir (n=5 tepsi / damızlık 

yaĢı ve yumurta ağırlık grubu). Deneme gruplarına ait tepsiler baĢlangıç tepsi 

ağırlıklarının belirlenmesi için tartılmıĢ ve ardından dezenfeksiyon iĢlemine tabi 

tutulmuĢtur. Tepsiler 24 ˚C sıcaklık ve % 55 – 60 bağıl nem koĢullarında 8 – 12 saat 

süreyle ön ısıtma iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Bu iĢlemlerden sonra yumurtalar 37,2 ˚C 

sıcaklık ve % 54 bağıl nem koĢullarında Chickmaster marka programlanabilir, 87 400 

adet kapasiteli tam otomatik kuluçka geliĢim makinesine yerleĢtirilmiĢlerdir. 

Kuluçkanın 18. gününde ağırlık kaybının belirlenmesi için tepsiler tartılmıĢ ve 36,8 ˚C 

sıcaklık ve % 60 bağıl nem koĢullarında Chickmaster marka çıkım makinelerine transfer 

edilmiĢlerdir.   
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Yumurtalarda ağırlık kaybı Ģu Ģekilde hesaplanmıĢtır (Willemsen ve ark. 2010):  

 

              ( )   
                                               

                        
      

 

ÇıkıĢ günü, tepsilerde çıkmayan yumurtalar ve çıkan civcivler sayılmıĢ, ardından çıkan 

civcivler satılabilir ve ıskarta civciv olarak ayrılmıĢtır. Civcivler sayıldıktan sonra, ± 0,1 

g hassasiyette hassas terazi ile tartılarak her grup için civciv çıkıĢ ağırlığı belirlenmiĢtir. 

Satılabilir civciv seçiminde civcivlerin temiz, kuru ve herhangi bir deformitesi 

bulunmamasına (cilt lezyonu olmayan, düzgün gaga yapısı, bacakların sağlam ve 

kusursuz yapısı), göbeğin tam bir Ģekilde kapanmıĢ olmasına, sarı kesesinin tamamen 

karın boĢluğuna çekilmiĢ olmasına ve göbek bölgesinde kalıntı membranlar 

bulunmamasına dikkat edilmiĢtir (Decuypere ve ark. 2002, Tona ve ark. 2003, 2004). 

Yapılan seçim sonrası ıskarta civciv oranı Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 

                     ( )   
                     

                    
      

 

ÇıkıĢ günü çıkmayan yumurtalar kırılarak, yapılan gözlemler sonucu dölsüz yumurta 

sayısı, kontamine ve embriyo ölümü gerçekleĢen yumurta sayısı belirlenmiĢtir. Yapılan 

kontrolde embriyo ölümleri 3 grup altında sınıflandırılmıĢtır: erken dönem embriyo 

ölümleri (0 – 7 gün), orta dönem embriyo ölümleri (8 – 18 gün), geç dönem embriyo 

ölümleri (19 – 21 gün).  

 

Elde edilen veriler kullanılarak her bir damızlık yaĢına ait normal ve büyük yumurta 

ağırlık grupları için döllülük oranı, çıkıĢ gücü, kuluçka randımanı, erken dönem 

embriyo ölüm oranı, orta dönem embriyo ölüm oranı, geç dönem embriyo ölüm oranı ve 

kontamine yumurta oranı Ģu formüller ile hesaplanmıĢtır (Willemsen ve ark. 2010): 

 

               ( )   
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           ( )   
                   

                    
      

                  ( )   
                   

                            
      

                                  ( )   
                   

                    
      

                                 ( )   
                   

                    
      

                                ( )   
                   

                    
      

                        ( )   
                        

                    
      

 

3.2.1.3. Sarı Kesesi Emilimi ve Embriyo GeliĢimi Ġle Ġlgili Verilerin Alınması 

 

Sarı kesesi emilimi ve embriyo geliĢimi ile ilgili parametrelerin saptanması için 

kuluçkanın 14. ve 18. günlerinde her bir damızlık yaĢında normal ve büyük yumurta 

ağırlık gruplarına ait tepsilerin her birinden rastgele beĢer adet yumurta olmak üzere her 

gruptan 25 adet yumurta olmak üzere toplam 100 adet yumurta rastgele alınmıĢtır. 

Ayrılan yumurtalar teker teker düz bir zemin üzerine dikkatli bir Ģekilde kırılarak, 

yumurta içeriğinin kabuklardan ayrılması sağlanmıĢtır. Embriyonik zar ve keselerin 

alınarak, embriyonik sıvının akması sağlanmıĢtır. Ardından embriyolar servikal 

dislokasyon ile öldürülmüĢtür (Yalçın ve ark. 2008). Embriyo dikkatli bir Ģekilde sarı 

kesesinden ayrıldıktan sonra, sarı kesesi ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılmıĢ ve 

sarı kesesi ağırlığı belirlenmiĢtir. Embriyo ise embriyonik sıvının kurulanmasının 

ardından ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılmıĢtır. Düz bir zemin üzerinde 

embriyo gerdirilerek gaga ucu baĢlangıç noktası ve sağ ayağının üçüncü parmağının 

tırnak ucu bitiĢ noktası kabul edilerek embriyo uzunluğu ± 0,1 cm duyarlılıkta dijital 

kumpas ile ölçülmüĢtür (Hill 2001, Molenaar ve ark. 2008). Embriyo bacak uzunluğu 

ise diz ekleminden aynı ayağın üçüncü parmak ucuna kadar ± 0,1 cm duyarlılıkta dijital 

kumpas kullanılarak ölçülmüĢtür (Willemsen ve ark. 2008).  
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Denemede elde edilen veriler kullanılarak embriyo ağırlık oranı Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir 

(Willemsen ve ark. 2010, Yadgary ve ark. 2010): 

 

                      ( )   
                

                          
      

 

ÇıkıĢ günü çıkıĢın tamamlanmasının ardından her bir damızlık yaĢının normal ve büyük 

yumurta ağırlık gruplarına ait her bir çıkıĢ tepsisinden rastgele beĢer adet olmak üzere 

her gruptan 25 adet civciv alınarak toplam 100 adet civcivde; civciv ağırlığı, civciv 

uzunluğu ve bacak uzunluğu, kalıntı sarı kesesi ağırlığı belirlenmiĢtir. Civciv ağırlığı ± 

0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılarak belirlenmiĢtir. Civciv uzunluğu ve civciv 

bacak uzunluğu embriyoda kullanılan yöntem ile ölçülmüĢtür. Ardından civcivler 

servikal dislokasyon ile öldürülmüĢ ve karınları kesilerek kalıntı sarı keseleri 

çıkarılmıĢtır (Yalçın ve ark. 2008). Sarı kesesi emiliminin saptanabilmesi için, çıkartılan 

sarı keseleri ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılarak kalıntı sarı kesesi ağırlıkları 

belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler kullanılarak sarı kesesiz civciv ağırlığı ve sarı kesesiz 

civciv ağırlık oranı hesaplanmıĢtır.  

 

ÇıkıĢ sonrası 3. günde, her bir damızlık yaĢının normal ve büyük yumurta ağırlık 

gruplarına ait civcivlerden rastgele alınan 25 adet civciv olmak üzere toplam 100 adet 

civciv, ± 0,1 g duyarlılıkta hassas terazi ile tartılarak civciv ağırlıkları belirlenmiĢ ve 

ardından servikal dislokasyon ile öldürülmüĢlerdir (Yalçın ve ark. 2008). Daha sonra, 

karınları kesilerek kalıntı sarı keseleri çıkartılmıĢ ve kalıntı sarı kesesi ağırlıkları 

belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler kullanılarak sarı kesesiz civciv ağırlığı ve sarı kesesiz 

civciv ağırlık oranı hesaplanmıĢtır. 

 

Sarı kesesi emilim miktarı (g) ve sarı kesesi emilim oranı (%), kuluçka öncesi her grup 

için saptanan ortalama sarı ağırlığı ve inceleme yapılan günlerde belirlenen sarı kesesi 

ve kalıntı sarı kesesi ağırlıkları kullanılarak Ģu Ģekilde hesaplanmıĢtır (Nangsuay ve ark. 

2011): 

 

                    ( )                         ( )                      ( )  
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                         ( )   
                     ( )

                        ( )
      

                                          ( )                          ( )  

                             ( )  

                                               ( )  
                             ( )

                        ( )
      

 

Sarı kesesiz civciv ağırlığı (g) ve sarı kesesiz civciv ağırlığı oranı (%) ise Ģu Ģekilde 

hesaplanmıĢtır (Molenaar ve ark. 2011): 

 

                             ( )                  ( )                       ( ) 

                                  ( )   
                             ( )

               ( )
      

 

3.2.1.4. Deneme Verilerinin Ġstatistiksel Analizleri 

 

Deneme 2 (damızlık yaĢı) x 2 (yumurta ağırlığı) faktöriyel deneme deseninde tesadüf 

parsellerine göre yürütülmüĢtür. Denemede farklı damızlık yaĢı ve yumurta büyüklüğü 

gruplarının yumurta dıĢ ve iç kalite özellikleri, kuluçka sonuçları, sarı kesesi emilimi ve 

embriyo geliĢimi üzerine etkileri varyans analizi ile Minitab 16 (2010) paket programı 

kullanılarak belirlenmiĢtir. Denemede elde edilen yüzde değerler açı transfarmosyonu 

(arc-sin) uygulandıktan sonra varyans analizi yapılmıĢtır. Deneme gruplarının 

ortalamaları arasındaki farklılıkların karĢılaĢtırılması için Tukey testi uygulanmıĢtır. 

Verilerin istatistiksel analizleri P<0,05 ve P<0,01 olasılık düzeyinde yapılmıĢtır. 

Ġncelenen özelliklere ait verilerin analizlerinin yapılabilmesi için kullanılan istatistiksel 

model aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Yijl=μ + ai + bj + (ab)ij + eijl 

Yijl= μ‟inci gözlem değeri 

μ=populasyonun beklenen ortalaması 
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ai =i.damızlık yaĢının etkisi (i=1,2) 

bj = j.yumurta ağırlığının etkisi (j=1,2) 

(ab)ij = i.damızlık yaĢının ve j.yumurta ağırlığı interaksiyonunun etkisi 

eijl =Ģansa bağlı hatanın tesadüfi çevre faktörlerinin etkisi  
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4. BULGULAR 

 

4.1. Damızlık YaĢı ve Yumurta Ağırlığının Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri 

 

4.1.1. Yumurta DıĢ Kalite Özellikleri  

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının Ģekil indeksi, kırılma direnci, kabuk 

kalınlığı, kabuk ağırlığı ve kabuk oranı üzerine etkileri Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada, 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtaların ağırlık 

ortalamaları sırasıyla 62,5 g ve 63,1 g olarak saptanmıĢtır (P<0,05). Bununla birlikte, 

ana faktör olarak incelenen yumurta ağırlığına göre normal ve büyük yumurta 

gruplarında ortalama yumurta ağırlığı sırasıyla 60,5 g ve 65,1 g olarak belirlenmiĢtir 

(P<0,01). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun yumurta ağırlık ortalaması 

üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). 

 

ġekil Ġndeksi: Damızlık yaĢının Ģekil indeksi üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur 

(P<0,01). 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında Ģekil indeksi sırasıyla, %79,5 ve %77,5 

olarak saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının Ģekil indeksi üzerine etkisi ise önemsiz 

bulunmuĢ olup (P>0,05), incelenen bu özelliğin normal ve büyük yumurtalarda eĢit ve 

%78,5 olduğu belirlenmiĢtir. 

 

ġekil indeksi üzerine damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun etkisi önemli 

bulunmuĢtur (P<0,05). Ġncelenen bu özelliğin hata kareleri ortalamasının düĢük çıkması 

gruplar arasında en düĢük farklılıkların bile önemli bulunmasına neden olmuĢ ve bu 

sonuç damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun istatistiksel açıdan önemli 

olmasına neden olmuĢtur.  

 

Kırılma Direnci: ÇalıĢmada kırılma direnci 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında sırasıyla 

1,708 kg / cm
2 

ve 1,482 kg / cm
2
 olarak belirlenmiĢtir(P<0,01). Benzer Ģekilde yumurta 

ağırlığının da kırılma direnci üzerine etkisinin önemli olduğu, normal ve büyük 

yumurtalarda bu değerin sırasıyla 1,760 kg / cm
2 

ve 1,430 kg / cm
2 

olduğu saptanmıĢtır 
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(P<0,01). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun kırılma direnci üzerine 

etkisi ise önemsizdir (P>0,05) ve değerlendirmede sadece ana etkiler üzerinde 

durulmuĢtur. 

 

Kabuk Kalınlığı: Yumurta kabuk kalınlığı damızlık yaĢından etkilenmiĢ (P<0,01) ve 

36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtaların kabuk kalınlığı 

sırasıyla 0,378 mm ve 0,360 mm olarak saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının ise kabuk 

kalınlığı üzerine etkisinin olmadığı saptanmıĢ, kabuk kalınlığı normal yumurtalarda 

0,370 mm, büyük yumurtalarda ise 0,368 mm olarak belirlenmiĢtir. (P>0,05). Damızlık 

yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun yumurta kabuk kalınlığı üzerine etkisi 

önemsizdir (P>0,05), çalıĢmada sadece ana etkiler üzerinde durulmuĢtur. 

 

Kabuk Ağırlığı: 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda 

sırasıyla, 5,6 g ve 5,7 g olarak belirlenmiĢtir. YaĢ grupları arasındaki farklılık çok az 

olmakla birlikte, farklılık istatistiksel açıdan önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Yumurta 

ağırlığının kabuk ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğu saptanmıĢ (P<0,05), normal 

ve büyük yumurtalarda kabuk ağırlığı sırasıyla 5,6 g ve 5,7 g olarak belirlenmiĢtir. 

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun kabuk ağırlığı üzerine etkisi 

önemlidir (P<0,05). 52 haftalık yaĢtaki damızlıkların normal ve büyük yumurtalarında 

kabuk ağırlığı bakımından farklılık saptanmamıĢtır, ancak 36 haftalık damızlıklardan 

elde edilen büyük yumurtaların da kabuk ağırlığının normal yumurtalara göre daha 

yüksek olması damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun incelenen özellik 

bakımından istatistiksel olarak önemli bulunmasına neden olmuĢtur. 

 

Kabuk Oranı: Damızlık yaĢının kabuk oranı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur 

(P<0,05). 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda kabuk oranı 

sırasıyla % 9,0 ve % 9,1 olarak saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde, yumurta ağırlığının 

etkisinin de önemli olduğu  (P<0,01),  normal ve büyük yumurtalarda kabuk oranının 

sırasıyla % 9,3 ve % 8,8 olduğu belirlenmiĢtir. 
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ÇalıĢmada damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun kabuk oranı üzerine 

etkisinin önemli olduğu (P<0,01) ve bu özelliğin hata kareleri ortalamasının düĢük 

çıkmasının, gruplar arasındaki düĢük farklılıkların bile önemli olmasına ve sonuç olarak 

interaksiyonun istatistiksel açıdan önemli bulunmasına neden olmuĢtur. 

 

4.1.2. Yumurta Ġç Kalite Özellikleri  

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının ak ağırlığı, ak oranı, ak indeksi, sarı 

ağırlığı, sarı oranı, sarı indeksi, üzerine etkileri Çizelge 4.2‟de verilmiĢtir. 

 

Ak Ağırlığı: Damızlık yaĢının ak ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). 

36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarından elde edilen yumurtalarda ak ağırlığının sırasıyla 37,0 

g ve 36,0 g olduğu saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının da ak ağırlığı üzerine etkisi 

önemlidir (P<0,01); ak ağırlığı normal ve büyük yumurtalarda sırasıyla 34,7 g ve 38,3 g 

olarak belirlenmiĢtir. Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun ak ağırlığı 

üzerine etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05).  

 

Ak Oranı: 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda sırasıyla 

% 59,2 ve % 57,0 olarak saptanmıĢtır (P<0,01). Yumurta ağırlığının da ak oranı üzerine 

etkisi önemli olup (P<0,01), normal büyüklükteki yumurtalarda % 57,4 iken, büyük 

yumurtalarda ise % 58,8 olduğu belirlenmiĢtir. Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı 

interaksiyonunun etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05).  

 

Ak Ġndeksi: 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda ak 

indeksi, sırasıyla % 8,3 ve % 8,2 olarak belirlenmiĢ ve damızlık yaĢının ak indeksi 

üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Benzer Ģekilde yumurta ağırlığının 

etkisinin de önemli olduğu, normal ve büyük yumurtalarda ak indeksinin sırasıyla % 8,4
 

ve % 8,0
 

olduğu saptanmıĢtır (P<0,01). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı 

interaksiyonunun ak indeksi üzerine etkisi önemsizdir (P>0,05), ve değerlendirmede 

sadece ana etkiler üzerinde durulmuĢtur. 
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Sarı Ağırlığı: 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda 

sırasıyla 19,9 g ve 21,4 g olarak belirlenmiĢ olup bu farklılık önemli bulunmuĢtur 

(P<0,01).Yumurta ağırlığının da sarı ağırlığı üzerine etkisi önemlidir (P<0,01). Normal 

ve büyük yumurtalarda sarı ağırlığı sırasıyla 20,2 g ve 21,1 g olarak belirlenmiĢtir. 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur 

(P>0,05).  

 

Sarı Oranı: Damızlık yaĢının sarı oranına etkisi önemli bulunmuĢ olup (P<0,01), 36 ve 

52 haftalık yaĢtaki damızlıkların yumurtalarında sarı oranının sırasıyla % 31,8 ve % 

33,9 olduğu saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının da sarı oranı üzerine etkisi önemli olup 

(P<0,01), normal büyüklükteki yumurtalarda % 33,3 büyük yumurtalarda ise % 32,4 

olduğu saptanmıĢtır. Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun sarı oranı 

üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05).  

 

Sarı Ġndeksi: Damızlık yaĢının sarı indeksi üzerine etkisinin önemsiz olduğu  (P>0,05) 

ve 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtalarda bu değerin 

sırasıyla % 45,7 ve % 45,6 olduğu saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının sarı indeksi üzerine 

etkisi ise önemlidir (P<0,01). Normal ve büyük yumurtalarda sarı indeksi sırasıyla % 

45,5 ve % 45,8 olarak belirlenmiĢtir. Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 

etkisi önemsiz bulunmuĢ (P>0,05) ve çalıĢmada sadece ana etkiler üzerinde 

durulmuĢtur. 
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Çizelge 4.1. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının yumurta dıĢ kalite özellikleri üzerine etkisi ( X ± s X )  

 

 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b,c: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n: yumurta adet 

 

 n 
Yumurta Ağırlığı 

(g) 

ġekil Ġndeksi  

(%) 

Kırılma Direnci 

(kg/cm
2
) 

Kabuk Kalınlığı 

(mm) 

Kabuk Ağırlığı 

(g) 

Kabuk Oranı 

(%) 

Damızlık YaĢı  

(hafta) 
* ** ** **  **    * 

36 50 62,5 ± 0,20 
b
 79,5 ± 0,21 

a
 1,708 ± 0,02 

a
 0,378 ± 0,003 

a
 5,6 ± 0,05 

b
 9,0 ± 0,07 

b
 

52 50 63,1 ± 0,20 
a
 77,5 ± 0,21 

b
 1,482 ± 0,02 

b
 0,360 ± 0,003 

b
 5,7 ± 0,05 

a
 9,1 ± 0,07 

a
 

Yumurta Ağırlığı  

(g) 
**   ÖD     **        ÖD            *           ** 

58 – 63 (1) 50 60,5 ± 0,20 
b
 78,5 ± 0,21 1,760 ± 0,02 

a
 0,370 ± 0,003 5,6 ± 0,05 

b
 9,3 ± 0,07 

a
 

64 – 69 (2) 50 65,1 ± 0,20 
a
 78,5 ± 0,21 1,430 ± 0,02 

b
 0,368 ± 0,003 5,7 ± 0,05 

a
 8,8 ± 0,07 

b
 

YaĢ x Ağırlık   

Grupları 
ÖD     *     ÖD        ÖD            *           ** 

36 x 1 25 60,3 ± 0,29 79,3 ± 0,30 
a
 1,867 ± 0,04 0,380 ± 0,004 5,5 ± 0,07 

b
 9,1 ± 0,09 

b
 

36 x 2 25 64,7 ± 0,29 79,7 ± 0,30 
a
 1,548 ± 0,04 0,375 ± 0,004 5,7 ± 0,07 

a
 8,8 ± 0,09 

c
 

52 x 1 25 60,7 ± 0,29 77,7 ± 0,30 
b
 1,652 ± 0,04 0,360 ± 0,004 5,7 ± 0,07 

a
 9,4 ± 0,09 

a
 

52 x 2 25 65,5 ± 0,29 77,2 ± 0,30 
b
 1,311 ± 0,04 0,360 ± 0,004 5,7 ± 0,07 

a
 8,7 ± 0,09 

c
 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,85 0,00 0,27 0,02 0,00 

Yaş x Ağırlık 0,43 0,04 0,71  0,34 0,02 0,00 
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Çizelge 4.2. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının yumurta iç kalite özellikleri üzerine etkisi ( X ± S X )  

 

 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n: yumurta adet 

 

 n 
Yumurta 

Ağırlığı (g) 

Ak Ağırlığı  

(g) 

Ak Oranı  

(%) 

Ak Ġndeksi  

(%) 

Sarı Ağırlığı  

(g) 

Sarı Oranı  

(%) 

Sarı Ġndeksi  

(%) 

Damızlık YaĢı   

(hafta) 
* ** ** ** ** ** (ÖD) 

36 50 62,5 ± 0,20 
b
 37,0 ± 0,16 

a
 59,2 ± 0,17 

a
 8,3 ± 0,06 

a
 19,9 ± 0,12 

b
 31,8 ± 0,15 

b
 45,7 ± 0,10 

52 50 63,1 ± 0,20 
a
 36,0 ± 0,16 

b
 57,0 ± 0,17 

b
 8,2 ± 0,06 

b
 21,4 ± 0,12 

a
 33,9 ± 0,15 

a
 45,6 ± 0,10 

Yumurta Ağırlığı  

(g) 
** ** ** ** ** ** ** 

58 – 63 (1) 50 60,5 ± 0,20 
b
 34,7 ± 0,16 

b
 57,4 ± 0,17 

b
 8,4 ± 0,06 

a
 20,2 ± 0,12 

b
 33,3 ± 0,15 

a
 45,5 ± 0,10 

b
 

64 – 69 (2) 50 65,1 ± 0,20 
a
 38,3 ± 0,16 

a
 58,8 ± 0,17 

a
 8,0 ± 0,06 

b
 21,1 ± 0,12 

a
 32,4 ± 0,15 

b
 45,8 ± 0,10 

a
 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) 

36 x 1 25 60,3 ± 0,29 35,3 ± 0,22  58,6 ± 0,25  8,5 ± 0,08 19,5 ± 0,17 32,3 ± 0,21  45,5 ± 0,15 

36 x 2 25 64,7 ± 0,29 38,7 ± 0,22  59,8 ± 0,25  8,0 ± 0,08 20,3 ± 0,17 31,4 ± 0,21  45,9 ± 0,15 

52 x 1 25 60,7 ± 0,29 34,1 ± 0,22  56,2 ± 0,25  8,3 ± 0,08 20,9 ± 0,17 34,4 ± 0,21  45,5 ± 0,15 

52 x 2 25 65,5 ± 0,29 37,9 ± 0,22  57,9 ± 0,25  8,0 ± 0,08  21,9 ± 0,17 33,4 ± 0,21  45,7 ± 0,15 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yaş x Ağırlık 0,43 0,25 0,25 0,10  0,43 0,97 0,28 
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4.2. Kuluçka Süresince ve ÇıkıĢ Sonrasında Sarı Kesesi Emilimi  

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyonik dönemde (kuluçkanın 14 ve 

18. günlerinde) sarı kesesi emilimi üzerine etkileri Çizelge 4.3‟te verilmiĢtir.  

 

14. Gün Sarı Kesesi Emilimi ve Emilim Oranı: Damızlık yaĢının 14. gün sarı kesesi 

emilimi ve emilim oranı üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). 36 ve 52 haftalık 

yaĢtaki damızlıklardan elde edilen embriyoların sarı kesesi emiliminin 3,8 g ve 4,1 g; 

sarı kesesi emilim oranının ise % 19,1 ve % 19,2 olduğu saptanmıĢtır. Yumurta 

ağırlığının 14. gün sarı kesesi emilimi ve emilim oranı üzerine etkisi ise önemli 

bulunmuĢtur (P<0,05; P<0,01). Normal ve büyük yumurtalardaki embriyoların sarı 

kesesi emilimi 4,2 g ve 3,7 g; emilim oranı ise % 20,8 ve % 17,5 olduğu saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmada damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun kuluçkanın 14.gününde 

hem sarı kesesi emilimi hem de emilim oranı üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur 

(P>0,05).  

 

18. Gün Sarı Kesesi Emilimi ve Emilim Oranı: Damızlık yaĢının 18. gün sarı kesesi 

emilimi ve emilim oranı üzerine etkisi önemlidir (P<0,01). 36 ve 52 haftalık yaĢtaki 

damızlıklardan elde edilen yumurtalardaki embriyoların sarı kesesi emilimi, sırasıyla 

7,8 g ve 9,2 g, sarı emilim oranı ise sırasıyla % 39,2 ve % 43,0 olarak bulunmuĢtur. 

(P<0,01). Yumurta ağırlığının 18. gün sarı kesesi emilimi üzerine etkisi önemsiz 

(P>0,05); ancak emilim oranı üzerine etkisi ise önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Normal 

ve büyük yumurtalardaki embriyoların sarı kesesi emiliminin, sırasıyla 8,7 g ve 8,3 g; 

emilim oranının ise % 43,0 ve % 39,3 olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmada damızlık yaĢı x 

yumurta ağırlığı interaksiyonunun kuluçkanın 18.gününde hem sarı kesesi emilimi hem 

de emilim oranı üzerine etkisi önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). 

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının çıkıĢ günü ve çıkıĢ sonrası 3. gün 

sonunda sarı kesesi kullanımı üzerine etkileri Çizelge 4.4 ‟te verilmiĢtir.  
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ÇıkıĢ Günü Sarı Kesesi Kullanımı ve Kullanım Oranı: Damızlık yaĢının çıkıĢ günü 

sarı kesesi kullanımı üzerine etkisi önemli (P<0,01); sarı kesesi kullanım oranı üzerine 

etkisinin ise önemsiz olduğu bulunmuĢtur (P>0,05). 36 ve 52 haftalık yaĢtaki 

damızlıkların civcivlerinde sarı kesesi kullanımı sırasıyla 15,9 g ve 16,9 g olarak 

saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının ise çıkıĢ günü sarı kesesi kullanımı ve kullanım oranı 

üzerine etkisi önemli bulunmuĢ (P<0,01), normal ve büyük yumurtalardan çıkan 

civcivlerde sarı kesesi kullanımının sırasıyla 16,2 g ve 16,6 g; kullanım oranının ise % 

80,2 ve % 78,7 olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmada damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı 

interaksiyonunun çıkıĢ günü incelenen özelliklere etkisi önemsizdir (P>0,05).  

 

ÇıkıĢ Sonrası 3. Gün Sonunda Sarı Kesesi Kullanımı ve Kullanım Oranı: Damızlık 

yaĢının çıkıĢ sonrası 3. gün sonunda sarı kesesi kullanımı üzerine etkisi önemli 

(P<0,01), kullanım oranı üzerine etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). 36 ve 52 

haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen civcivlerde, sarı kesesi kullanımı sırasıyla 

18,8 g ve 20,3 g olarak saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının incelenen özellikler üzerine 

etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Normal ve büyük yumurtalardan elde edilen 

civcivlerde sarı kesesi kullanımı, sırasıyla 19,3 g ve 19,8 g; kullanım oranı ise % 95,6 

ve % 93,8 olarak saptanmıĢtır. Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 

incelenen özelliklere etkisinin ise önemli olmadığı belirlenmiĢtir.(P>0,05).  
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Çizelge 4.3. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyonik dönemde (14 ve 18. günlerde) sarı kesesi emilimi üzerine    

 etkisi ( X ± S X ) 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 
a,b: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n: yumurta adet 

  
BaĢlangıç Sarı 

Ağırlığı (g) 

14. Gün Sarı Kesesi 18. Gün Sarı Kesesi 

 n Emilimi (g) Emilim Oranı (%) Emilimi (g) Emilim Oranı (%) 

Damızlık YaĢı   

(hafta) 
**  (ÖD)  (ÖD) ** ** 

36 50 19,9 ± 0,12 
b
 3,8 ± 0,19 19,1 ± 0,93 7,8 ± 0,20 

b
 39,2 ± 1,08 

b
 

52 50 21,4 ± 0,12 
a
 4,1 ± 0,19 19,2 ± 0,93 9,2 ± 0,20 

a
 43,0 ± 1,08 

a
 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 ** * **  (ÖD) ** 

58 – 63 (1) 50 20,2 ± 0,12 
b
 4,2 ± 0,19 

a
 20,8 ± 0,93 

a
 8,7 ± 0,20  43,0 ± 1,08 

a
 

64 – 69 (2) 50 21,1 ± 0,12 
a
 3,7 ± 0,19 

b
 17,5 ± 0,93 

b
 8,3 ± 0,20 39,3 ± 1,08 

b
 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) 

36 x 1 25 19,5 ± 0,17 4,0 ± 0,28 20,5 ± 1,32 8,1 ± 0,29 41,5 ± 1,53 

36 x 2 25 20,3 ± 0,17 3,6 ± 0,28 17,7 ± 1,32 7,5 ± 0,29 36,9 ± 1,53 

52 x 1 25 20,9 ± 0,17 4,4 ± 0,28 21,1 ± 1,32 9,3 ± 0,29 44,5 ± 1,53 

52 x 2 25 21,9 ± 0,17 3,8 ± 0,28 17,4 ± 1,32 9,1 ± 0,29 41,6 ± 1,53 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,00 0,08 0,83 0,00 0,00 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,02 0,00 0,09 0,00 

Yaş x Ağırlık 0,43 0,52  0,48 0,42 0,59 
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Çizelge 4.4. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının çıkıĢ günü ve 3. gün sonunda sarı kesesi kullanımı üzerine  

etkisi ( X ± s X ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n:civciv adet 

 

n 
BaĢlangıç Sarı 

Ağırlığı (g) 

ÇıkıĢ Günü Sarı Kesesi ÇıkıĢ Sonrası 3. Gün Sarı Kesesi 

 Kullanımı (g)          Kullanım Oranı (%) Kullanımı (g)     Kullanım Oranı (%) 

Damızlık YaĢı 

(hafta) 
 ** **  (ÖD) **  (ÖD) 

36 50 19,9 ± 0,12 
b
 15,9 ± 0,13 

b
 79,9 ± 0,76 18,8 ± 0,18 

b
 94,5 ± 0,55 

52 50 21,4 ± 0,12 
a
 16,9 ± 0,13 

a
 79,0 ± 0,76 20,3 ± 0,18 

a
 94,9 ± 0,55 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 ** * ** ** ** 

58 – 63 (1) 50 20,2 ± 0,12 
b
 16,2 ± 0,13 

b
 80,2 ± 0,76 

a
 19,3 ± 0,18 

b
 95,6 ± 0,55 

a
 

64 – 69 (2) 50 21,1 ± 0,12 
a
 16,6 ± 0,13 

a
 78,7 ± 0,76 

b
 19,8 ± 0,18 

a
 93,8 ± 0,55 

b
 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) 

36 x 1 25 19,5 ± 0,17 15,8 ± 0,19 81,0 ± 1,08 18,6 ± 0,26 95,4 ± 0,78 

36 x 2 25 20,3 ± 0,17 16,0 ± 0,19 78,8 ± 1,08 19,0 ± 0,26 93,6 ± 0,78 

52 x 1 25 20,9 ± 0,17 16,6 ± 0,19 79,4 ± 1,08 20,0 ± 0,26 95,7 ± 0,78 

52 x 2 25 21,9 ± 0,17 17,2 ± 0,19 78,5 ± 1,08 20,6 ± 0,26 94,0 ± 0,78 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,00 0,00 0,13        0,00  0,44 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,01 0,01        0,00      0,00 

Yaş x Ağırlık 0,43 0,44 0,78       0,46              0,57 
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4.3. Kuluçka Süresince ve ÇıkıĢ Sonrasında Embriyo ve Civciv GeliĢimi 

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyo geliĢimi üzerine etkileri Çizelge 

4.5‟te verilmiĢtir.  

 

14. Gün Embriyo Ağırlığı ve Ağırlık Oranı: Damızlık yaĢının 14. gün embriyo 

ağırlığı ve ağırlık oranı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). En yüksek embriyo 

ağırlığı ve ağırlık oranı; 52 haftalık yaĢtaki damızlıkların embriyolarında saptanmıĢ ve 

bu değerler sırasıyla 11,9 g ve % 18,8 olarak belirlenmiĢtir. Yumurta ağırlığı da 

kuluçkanın 14. gününde embriyo ağırlığı ve ağırlık oranını etkilemiĢ (P<0,01) ve 

embriyo ağırlığı ve ağırlık oranı; normal ve büyük yumurtaların embriyoları için 

sırasıyla 11,5 g ve 11,8 g; ve % 19,0 ve % 18,1 olarak bulunmuĢtur.  

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 14. gün embriyo ağırlığı ve ağırlık 

oranı üzerine etkisi önemlidir (P<0,01). 36 haftalık damızlıkların normal ve büyük 

yumurtalarının embriyo ağırlıkları arasında farklılık gözlenmez iken; 52 haftalık 

damızlıkların büyük yumurtalarındaki embriyo ağırlığı, hafif yumurta grubuna göre 

daha yüksek bulunması damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 14. gün 

embriyo ağırlığı bakımından önemli bulunmasına neden olmuĢtur. Embriyo ağırlık 

oranı 52 haftalık damızlıkların normal ve büyük yumurtaların embriyolarında benzer 

olması, bunun yanı sıra bu oranın 36 haftalık damızlıkların büyük yumurtalarındaki 

embriyolarda daha düĢük olması interaksiyon görülmesine neden olmuĢtur. 

 

14. Gün Embriyo Uzunluğu ve Bacak Uzunluğu: Damızlık yaĢının 14. gün embriyo 

uzunluğu ve bacak uzunluğu üzerine etkisi önemli olduğu (P<0,01) ve bu özelliklerin 52 

haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen embriyolarda daha yüksek olduğu ve bu 

değerlerin sırasıyla 10,7 cm ve 2,5 cm olduğu belirlenmiĢtir. Yumurta ağırlığının 14. 

gün embriyo uzunluğu üzerine etkisi önemsiz (P>0,05); bacak uzunluğu üzerine etkisi 

ise önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Normal ve büyük yumurtalardan elde edilen 

embriyolarda bacak uzunluğu, sırasıyla 2,4 ve 2,5 cm olarak saptanmıĢtır.  
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Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 14. gün embriyo uzunluğu üzerine 

etkisi önemsiz (P>0,05), bacak uzunluğu üzerine etkisi ise önemlidir (P<0,01). 36 

haftalık damızlıkların normal ağırlığındaki yumurtaların embriyolarında bacak 

uzunluğunun daha kısa olmasına karĢılık 52 yaĢtaki damızlıkların normal ve büyük 

yumurtalarındaki embriyolar arasında ise incelenen bu özellik bakımından bir farklılık 

olmaması damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında embriyo bacak uzunluğu 

bakımından interaksiyon görülmesine neden olmuĢtur.  

 

18. Gün Embriyo Ağırlığı ve Ağırlık Oranı: Damızlık yaĢının 18. gün embriyo 

ağırlığı ve ağırlık oranı üzerine etkisi önemlidir (P<0,01). Her iki özelliğin de 52 

haftalık yaĢtaki damızlıkların embriyolarında daha yüksek olduğu belirlenmiĢ olup, bu 

değerler sırasıyla 32,1 g ve % 50,9 olarak belirlenmiĢtir. Yumurta ağırlığının 18. gün 

embriyo ağırlığı üzerine etkisi önemli (P<0,01), embriyo ağırlık oranı üzerine etkisi ise 

önemsiz olup (P>0,05), normal ve büyük yumurtalarda embriyo ağırlığı sırasıyla 30,2 g 

ve 32,0 g olarak saptanmıĢtır.  

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonunun 18. gün embriyo ağırlığı ve ağırlık 

oranı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Embriyo ağırlığına ait hata kareleri 

ortalamasının düĢük çıkması, gruplar arasında en düĢük farklılıkların bile önemli 

bulunmasına ve incelenen bu özellik bakımından interaksiyonun istatistiksel açıdan 

önemli bulunmasına yol açmıĢtır. Embriyo ağırlık oranının, 52 haftalık yaĢtaki 

damızlıkların normal yumurtalarında daha yüksek bulunması damızlık yaĢı x yumurta 

ağırlık grupları arasında 18. gün embriyo ağırlığı ve ağırlık oranı bakımından 

interaksiyon görülmesine neden olmuĢtur.  

 

18. Gün Embriyo Uzunluğu ve Bacak Uzunluğu: Damızlık yaĢının 18. gün embriyo 

ve bacak uzunluğu üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Ġncelenen her iki özellik 

52 haftalık yaĢtaki damızlıkların embriyolarında daha yüksek olduğu ve sırasıyla 17,0 

cm ve 4,9 cm olarak belirlenmiĢtir. Yumurta ağırlığı da embriyo uzunluğu (P<0,05) ve 

bacak uzunluğunu (P<0,01) etkilemiĢtir. Normal ve büyük yumurtaların embriyo 

uzunluğu 16,6 cm ve 16,7 cm;  bacak uzunluğu ise 4,7 cm ve 4,9 cm olarak 

saptanmıĢtır.  
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Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları interaksiyonunun 18. gün embriyo uzunluğu 

üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur (P<0,01). 52 haftalık yaĢtaki damızlıkların büyük 

yumurtalarından elde edilen embriyoların daha uzun olması damızlık yaĢı x yumurta 

ağırlığı grupları arasında interaksiyonun önemli çıkmasına neden olmuĢtur. Bunun yanı 

sıra embriyo bacak uzunluğuna ait hata kareleri ortalamasının düĢük çıkması gruplar 

arasında en düĢük farklılıkların bile önemli bulunmasına neden olmuĢtur.  

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının çıkıĢ günü ve çıkıĢ sonrası 3. gün 

sonunda civciv geliĢimi üzerine etkileri Çizelge 4.6‟da verilmiĢtir. 

 

ÇıkıĢ Günü Civciv Ağırlığı ve Ağırlık Oranı: ÇıkıĢ günü civciv ağırlığı üzerine 

damızlık yaĢının etkisi önemli bulunmuĢ olup (P<0,01), 36 ve 52 haftalık yaĢtaki 

damızlıklardan elde edilen civcivlerde ağırlık sırasıyla 43,0 g ve 45,1 g bulunmuĢtur. 

Yumurta ağırlığı civciv çıkıĢ ağırlığını etkilemiĢ (P<0,01), normal ve büyük 

yumurtalardan elde edilen civcivlerde çıkıĢ ağırlıkları sırasıyla 41,5 g ve 46,8 g 

bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde hem yaĢın, hem de yumurta ağırlığının civciv ağırlık oranı 

üzerine etkisi önemli olup  (P<0,01), 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıkların 

civcivlerinde bu oran sırasıyla % 68,8 ve % 71,5 olarak; normal ve büyük 

yumurtalardan elde edilen civcivlerde ise % 68,5 ve % 71,8 olarak saptanmıĢtır.  

 

ÇıkıĢ Günü Sarı Kesesiz Civciv Ağırlığı ve Ağırlık Oranı: Damızlık yaĢının çıkıĢ 

günü sarı kesesiz civciv ağırlığı üzerine etkisi önemli (P<0,01), sarı kesesiz civciv 

ağırlık oranı üzerine etkisi ise önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). Sarı kesesiz civciv 

ağırlığının, 52 haftalık damızlıkların civcivlerinde 36 haftalık damızlıkların civcivlerine 

göre daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının ise çıkıĢ günü sarı kesesiz 

civciv ağırlığı üzerine etkisi önemli (P<0,01), sarı kesesiz civciv ağırlık oranı üzerine 

etkisi ise önemsizdir (P>0,05). Sarı kesesiz civciv ağırlığı büyük yumurtalardan çıkan 

civcivlerde 42,3 g olup normal yumurtalardan çıkan civcivlere göre daha yüksektir.           

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında çıkıĢ günü her iki özellik bakımından 

interaksiyon ortaya çıkmamıĢtır (P>0,05).  
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ÇıkıĢ Günü Civciv Uzunluğu ve Bacak Uzunluğu: Damızlık yaĢının civciv uzunluğu 

ve bacak uzunluğu üzerine etkisi önemli olup  (P<0,01), incelenen iki özelliğinde 52 

haftalık yaĢtaki damızlıkların civcivlerinde daha yüksek olduğu bu değerlerin sırasıyla 

20,7 cm ve 5,3 cm olarak ölçüldüğü belirlenmiĢtir. Yumurta ağırlığı da civciv boy ve 

bacak uzunluğunu önemli olarak etkilemiĢ (P<0,01), büyük yumurtalardan çıkan 

civcivlerde bu iki özelliğin daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığın grup ortalamalarına ait hata kareleri ortalamalarının 

düĢük bulunması, farklılıkların önemli çıkmasına neden olarak, civciv uzunluğu 

bakımından interaksiyonun önemli olmasına neden olmuĢtur (P<0.01). ÇıkıĢ günü 

civciv bacak uzunluğu bakımından damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonu ise 

önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). 

 

ÇıkıĢ Sonrası 3. Gün Sonunda Civciv Ağırlığı: Damızlık yaĢının çıkıĢ sonrası 3. 

günde civciv ağırlığı üzerine etkisi önemsiz (P>0,05), yumurta ağırlığının ise etkisinin 

önemli olduğu (P<0,01) belirlenmiĢtir. Normal ve büyük yumurtalardan çıkan 

civcivlerin sırasıyla 44,5 g ve 50,6 g olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında çıkıĢ sonrası 3. günde civciv ağırlığı 

bakımından gözlenen interaksiyonun önemlidir (P<0,01). Değerlendirmede grupların 

hata kareleri ortalamalarının düĢük olmasından kaynaklanan farklılıkların önemli 

bulunması interaksiyonunun ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

 

ÇıkıĢ Sonrası 3. Gün Sarı Kesesiz Civciv Ağırlığı ve Oranı: Damızlık yaĢının çıkıĢ 

sonrası 3. gün sonunda sarı kesesiz civciv ağırlığı ve ağırlık oranı üzerine etkisi önemsiz 

bulunmuĢtur (P>0,05). Yumurta ağırlığı ise çıkıĢ sonrası 3.gün sonunda sarı kesesiz 

civciv ağırlığını etkilemiĢ (P<0,01) ancak sarı kesesiz civciv ağırlık oranı üzerine etkisi 

ise etkisi önemsiz bulunmuĢtur (P>0,05). Normal ve büyük yumurtalardan elde edilen 

civcivlerde, sarı kesesiz civciv ağırlığı 43,6 g ve 49,3 g olarak belirlenmiĢtir.   

 

Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında çıkıĢ sonrası 3. günde sarı kesesiz 

civciv ağırlığı bakımından gözlenen interaksiyonun önemli olduğu saptanmıĢtır 
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(P<0,01). Bu duruma, 36 haftalık yaĢtaki damızlık sürünün civcivlerinin sarı kesesiz 

ağırlıkları benzer, ancak, 52 haftalık sürünün büyük yumurtalarının civcivlerin sarı 

kesesiz ağırlıklarının daha yüksek olması neden olmuĢtur. 
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Çizelge 4.5. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyo geliĢimi üzerine etkisi ( X ± s X ) 

 
 

 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b,c: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n:yumurta, embriyo adet 

 

 

  
BaĢlangıç 

Ağırlık (g) 

14. Gün Embriyo                                            18. Gün Embriyo 

 n 
Ağırlığı 

(g) 

Ağırlık  

Oranı (%) 

   Uzunluğu  

(cm) 

Bacak  

Uzunluğu (cm) 

Ağırlığı  

(g) 

Ağırlık  

Oranı (%) 

Uzunluğu 

(cm) 

Bacak 

Uzunluğu (cm) 

Damızlık 

YaĢı (hafta) 
 * ** ** * ** ** ** ** ** 

36 50 62,5 ± 0,20 
b
 11,4 ± 0,09 

b
 18,2 ± 0,15 

b
 10,5 ± 0,06 

b
 2,3 ± 0,01 

b
 30,2 ± 0,26 

b
 48,3 ± 0,50 

b
 16,3 ± 0,06 

b
 4,7 ± 0,02 

b
 

52 50 63,1 ± 0,20 
a
 11,9 ± 0,09 

a
 18,8 ± 0,15 

a
 10,7 ± 0,06 

a
 2,5 ± 0,01 

a
 32,1 ± 0,26 

a
 50,9 ± 0,50 

a
 17,0 ± 0,06 

a
 4,9 ± 0,02 

a
 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 ** ** **  (ÖD) ** ** (ÖD) * ** 

58 – 63 (1) 50 60,5 ± 0,20 
b
 11,5 ± 0,09 

b
 19,0 ± 0,15 

a
 10,6 ± 0,06 2,4 ± 0,01 

b
 30,2 ± 0,26 

b
 49,9 ± 0,50 16,6 ± 0,06 

b
 4,7 ± 0,02 

b
 

64 – 69 (2) 50 65,1 ± 0,20 
a
 11,8 ± 0,09 

a
 18,1 ± 0,15 

b 
10,5 ± 0,06 2,5 ± 0,01 

a
 32,0 ± 0,26 

a
 49,2 ± 0,50 16,7 ± 0,06 

a
 4,9 ± 0,02 

a
 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
 (ÖD) ** **  (ÖD) ** ** ** ** ** 

36 x 1 25 60,3 ± 0,29 11,5 ± 0,13 
b
 19,0 ± 0,22 

a
 10,5 ± 0,09 2,2 ± 0,02 

c
 28,8 ± 0,36 

c
 47,8 ± 0,70 

b
 16,4 ± 0,09 

b
    4,6 ± 0,03 

c
 

36 x 2 25 64,7 ± 0,29 11,3 ± 0,13 
b
 17,5 ± 0,22 

b
 10,4 ± 0,09 2,4 ± 0,02 

b
 31,5 ± 0,36 

b
 48,7 ± 0,70 

b
 16,1 ± 0,09 

c
    4,8 ± 0,03 

ab
 

52 x 1 25 60,7 ± 0,29 11,5 ± 0,13 
b
 18,9 ± 0,22 

a
 10,7 ± 0,09 2,5 ± 0,02 

a
  31,6 ± 0,36 

ab
 52,1 ± 0,70 

a
 16,7 ± 0,09 

b
    4,8 ± 0,03 

ab
 

52 x 2 25 65,5 ± 0,29 12,2 ± 0,13 
a
 18,6 ± 0,22 

a
 10,6 ± 0,09 2,5 ± 0,02 

a
 32,5 ± 0,36 

a
 49,6 ± 0,70 

b
 17,3 ± 0,09 

a
         4,9 ± 0,03 

a
 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yumurta 

Ağırlığı 
0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,08 0,04 0,00 

Yaş x Ağırlık 0,43 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Çizelge 4.6. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının çıkıĢ ve 3. günün sonunda civciv geliĢimi ile ilgili özellikler üzerine  

etkisi ( X ± s X ) 

 

 
*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b,c,d: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n: civciv adet 

 

 

 

n 

 
ÇıkıĢ Günü ÇıkıĢ Sonrası 3. Gün 

 
Civciv 

Ağırlığı (g) 

Civciv 

Ağırlık 

Oranı (%) 

Sarı Kesesiz 

Civciv 

Ağırlığı (g) 

Sarı Kesesiz 

Civciv 

Ağırlık 

Oranı (%) 

Civciv 

uzunluğu 

(cm) 

Bacak 

uzunluğu 

(cm) 

Civciv 

Ağırlığı (g) 

Sarı Kesesiz 

Civciv 

Ağırlığı (g) 

Sarı Kesesiz 

Civciv 

Ağırlık Oranı 

(%) 

Damızlık 

YaĢı (hafta) 
 ** ** **  (ÖD) ** ** (ÖD) (ÖD) (ÖD) 

36 50 43,0 ± 0,34 
b
 68,8 ± 0,63 

b
 39,0 ± 0,38 

b
 90,7 ± 0,39  20,2 ± 0,05 

b
 5,1 ± 0,04 

b
 47,5 ± 0,41 46,4 ± 0,43 97,7 ± 0,24 

52 50 45,1 ± 0,34 
a
 71,5 ± 0,63 

a
 40,6 ± 0,38 

a
 90,0 ± 0,39  20,7 ± 0,05 

a
 5,3 ± 0,04 

a
 47,6 ± 0,41 46,5 ± 0,43 97,7 ± 0,24 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 ** ** **  (ÖD) ** ** ** **  (ÖD) 

58 – 63 (1) 50 41,5 ± 0,34 
b
 68,5 ± 0,63 

b
 37,5 ± 0,38 

b
 90,4 ± 0,39 20,0 ± 0,05 

b
 5,0 ± 0,04 

b
 44,5 ± 0,41 

b
 43,6 ± 0,43 

b
 98,0 ± 0,24  

64 – 69 (2) 50 46,8 ± 0,34 
a
 71,8 ± 0,63 

a
 42,3 ± 0,38 

a
 90,2 ± 0,39 20,9 ± 0,05 

a
 5,4 ± 0,04 

a
 50,6 ± 0,41 

a
 49,3 ± 0,43 

a
 97,2 ± 0,24 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
 (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) **  (ÖD) ** **  (ÖD) 

36 x 1 25 40,4 ± 0,48 67,0 ± 0,89 36,8 ± 0,51 90,8 ± 0,56 19,6 ± 0,07 
d
 4,9 ± 0,07 46,7 ± 0,58 

c
 45,8 ± 0,61 

b
 98,1 ± 0,35  

36 x 2 25 45,7 ± 0,48 70,6 ± 0,89 41,4 ± 0,51 90,6 ± 0,56 20,7 ± 0,07 
b
 5,2 ± 0,07 48,4 ± 0,58 

b
 47,1 ± 0,61 

b
 97,3 ± 0,35 

52 x 1 25 42,5 ± 0,48 70,0 ± 0,89 38,3 ± 0,51 89,9 ± 0,56 20,3 ± 0,07 
c
 5,1 ± 0,07 42,2 ± 0,58 

d
 41,3 ± 0,61 

c
 97,9 ± 0,35 

52 x 2 25 47,8 ± 0,48 73,0 ± 0,89 42,9 ± 0,51 90,0 ± 0,56 21,0 ± 0,07 
a
 5,5 ± 0,07 52,9 ± 0,58 

a
 51,6 ± 0,61 

a
 97,5 ± 0,35 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,98 0,99 0,07 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Yaş x Ağırlık            0,96 0,67   0,95 0,89 0,00 0,93 0,00 0,00 0,16 
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4.4. Kuluçka Parametreleri 

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları üzerine etkileri Çizelge 

4.7 ‟de verilmiĢtir. 

 

36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen yumurtaların ağırlık ortalamaları 

sırasıyla 63,6 g ve 63,9 g ‟dır. ÇalıĢmada,  gruplar arasında yumurta ağırlık 

ortalamalarına ait standart hataların çok küçük olmasına rağmen, yumurta ağırlığı 

arasındaki farklılıklar önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Normal ve büyük yumurta 

gruplarında ise ortalama yumurta ağırlığı, sırasıyla 61,1 g ve 66,4 g olarak saptanmıĢtır 

(P<0,01). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında yumurta ağırlığı 

bakımından interaksiyon saptanmamıĢtır (P>0,05). 

 

Ağırlık Kaybı: ÇalıĢmada ağırlık kaybı, 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde 

edilen yumurtalarda, sırasıyla % 10,9
 
ve % 11,1 olarak belirlenmiĢ ve ağırlık kaybı 

üzerine damızlık yaĢının etkisinin önemli olmadığı bulunmuĢtur (P>0,05). Yumurta 

ağırlığının ise ağırlık kaybı üzerine etkisi önemli olup, normal ve büyük yumurtalarda, 

sırasıyla % 11,4 ve % 10,6 olarak belirlenmiĢtir (P<0,01). 

 

Ġncelenen bu özellik bakımından, damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasındaki 

interaksiyon önemli bulunmuĢtur (P<0,01). ÇalıĢmada incelenen özellik bakımından 

grup ortalamalarına ait standart hataların düĢük olması farklılıkların önemli çıkmasına 

neden oluĢturmuĢ ve interaksiyon istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur.  

 

Döllülük Oranı: Damızlık yaĢının döllülük oranı üzerine etkisinin önemli olduğu 

saptanmıĢtır (P<0,01). 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen 

yumurtalarda, döllülük oranının sırasıyla % 96,9 ve % 90,6 olduğu belirlenmiĢ,  yaĢın 

artıĢına bağlı olarak döllülük oranının düĢtüğü görülmüĢtür. Yumurta ağırlığının 

döllülük oranına etkisi ise önemli değildir. Döllülük oranı üzerine damızlık yaĢı x 

yumurta ağırlık grupları arasında interaksiyon saptanmamıĢtır (P>0,05). 
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ÇıkıĢ Gücü: 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında, sırasıyla % 90,0 ve % 88,1 olarak 

belirlenmiĢ olup, gözlenen bu farklılığın önemli olduğu bulunmuĢtur (P<0,05). Yumurta 

ağırlığının ise çıkıĢ gücüne etkisi önemli bulunmamıĢtır (P>0,05). Damızlık yaĢı x 

yumurta ağırlık grupları arasında interaksiyon saptanmamıĢ (P>0,05), bu nedenle 

değerlendirme sadece ana etkiler üzerinden yapılmıĢtır. 

 

Kuluçka Randımanı: Damızlık yaĢının kuluçka randımanı üzerine etkisi önemli olup 

(P<0,01) bu değer ve 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklarda sırasıyla % 87,1 ve % 79,8 

olarak saptanmıĢtır. Yumurta ağırlığının ise kuluçka randımanı üzerine etkisinin önemli 

olmadığı belirlenmiĢtir (P>0,05). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlık grupları arasında 

incelenen bu özellik bakımından interaksiyon görülmediğinden (P>0,05), sadece ana 

etkiler üzerinde durulmuĢtur. 

 

Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyo ölümleri, ıskarta civciv oranı ve 

civciv çıkıĢ ağırlığı üzerine etkileri Çizelge 4.8‟de verilmiĢtir. 

 

Erken Dönem Embriyo Ölüm Oranı: 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında bu değer 

sırasıyla % 2,7 ve % 5,1 olarak belirlenmiĢ ve her iki yaĢ grubu arasındaki farklılık 

önemli bulunmuĢtur (P<0,01). Benzer Ģekilde, yumurta ağırlığının da erken dönem 

embriyo ölüm oranı üzerine etkisi önemli olmuĢ  (P<0,05) ve normal ve büyük yumurta 

gruplarında sırasıyla % 4,4 ve % 3,3 olarak belirlenmiĢtir. Damızlık yaĢı x yumurta 

ağırlık grupları interaksiyonunu önemli bulunmadığından  (P>0,05), değerlendirmede 

sadece ana etkiler üzerinde durulmuĢtur. 

 

Orta Dönem Embriyo Ölüm Oranı: ÇalıĢmada damızlık yaĢının orta dönem embriyo 

ölüm oranını etkilediği; 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında bu özelliğin sırasıyla % 0,5 ve 

% 1,2 olduğu saptanmıĢtır (P<0,01). Orta dönem embriyo ölüm oranı üzerine yumurta 

ağırlığının etkisi ise önemli bulunmamıĢtır (P>0,05). Ayrıca incelenen bu özellik 

bakımından damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı grupları arasında interaksiyon 

görülmemiĢtir (P>0,05).  
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Geç Dönem Embriyo Ölüm Oranı: Damızlık yaĢ grupları arasında incelenen bu 

özellik bakımından istatistiki olarak bir farklılık gözlenmemiĢ (P>0,05) ve 36 haftalık 

damızlıkların yumurtalarında bu değer  % 3,1, 52 haftalık damızlıklardan elde edilen 

yumurtalarda ise % 2,8 olarak belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde, yumurta ağırlığının da geç 

dönem embriyo ölüm oranı üzerine etkisi saptanmamıĢtır (P>0,05). Damızlık yaĢı x 

yumurta ağırlık grupları arasında geç dönem embriyo ölüm oranı bakımından 

interaksiyonun da önemsiz olduğu belirlenmiĢtir (P>0,05).  

 

Kontamine Yumurta Oranı: ÇalıĢmada damızlık yaĢının kontamine yumurta oranı 

üzerine etkisinin önemli olduğu ve 36 ve 52 haftalık yaĢ gruplarında bu oran sırasıyla % 

0,1 ve % 0,7 bulunmuĢtur (P<0,05). Yumurta ağırlığının ise incelenen bu özellik 

üzerine etkisi önemli değildir (P>0,05). Kontamine yumurta oranı bakımından damızlık 

yaĢı x yumurta ağırlığı grupları arasında interaksiyonunda önemli olmadığı 

belirlenmiĢtir (P>0,05).  

 

Iskarta Civciv Oranı: 36 haftalık damızlıklardan elde edilen civcivler için % 3,6, 52 

haftalık damızlıklardan elde edilen civcivler için ise % 2,1 olarak belirlenmiĢtir. 

Damızlık yaĢ grupları arasında incelenen bu özellik bakımından gözlenen farklılık 

önemli bulunmuĢtur (P<0,05). Yumurta ağırlığının ise ıskarta civciv oranı üzerine 

etkisinin önemsiz olduğu saptanmıĢtır (P>0,05). Damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı 

grupları arasında ıskarta civciv oranı bakımından interaksiyonunun önemsiz olduğu 

belirlenmiĢtir (P>0,05).  

 

Civciv ÇıkıĢ Ağırlığı: Damızlık yaĢının civciv çıkıĢ ağırlığı üzerine etkisi önemli 

bulunmuĢ (P<0,01) ve 36 ve 52 haftalık yaĢtaki damızlıklardan elde edilen civcivlerde 

42,6 g ve 43,2 g olarak saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde, yumurta ağırlığının da civciv çıkıĢ 

ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir (P<0,01). Normal yumurtalardan 

çıkan civcivlerde çıkıĢ ağırlığı 41,1 g iken, büyük yumurtalardan çıkan civcivlerde çıkıĢ 

ağırlığı 44,7 g olarak tespit edilmiĢtir. 
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Civciv çıkıĢ ağırlığı bakımından damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı grupları arasında 

görülen interaksiyon istatistiksel açıdan önemli bulunmuĢtur (P<0,05). Ġncelenen bu 

özelliğin hata kareleri ortalamasının düĢük çıkması gruplar arasında en düĢük 

farklılıkların bile önemli bulunmasına neden yaratmıĢ, bu sonuç damızlık yaĢı x 

yumurta ağırlığı interaksiyonunun istatistiksel açıdan önemli bulunmasına neden 

olmuĢtur.  
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Çizelge 4.7. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları üzerine etkisi ( X ± s X )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 

a,b,c: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  
n: tepsi 

 

 

 n 
BaĢlangıç Yumurta 

Ağırlığı (g) 

         Ağırlık Kaybı  

(%) 

Döllülük Oranı 

(%) 

     ÇıkıĢ Gücü  

     (%) 

Kuluçka Randımanı  

(%) 

Damızlık YaĢı  

(hafta) 
 **  (ÖD) ** * ** 

36 10 63,6 ± 0,08 
b
 10,9 ± 0,10 96,9 ± 0,59 

a
 90,0 ± 0,78 

a
 87,1 ± 0,97 

a
 

52 10 63,9 ± 0,08 
a
 11,1 ± 0,10 90,6 ± 0,59 

b
 88,1 ± 0,78 

b
 79,8 ± 0,97 

b
 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 ** **  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) 

58 – 63 (1) 10 61,1 ± 0,08 
b
 11,4 ± 0,10 

a
 93,6 ± 0,59 88,6 ± 0,78 82,8 ± 0,97 

64 – 69 (2) 10 66,4 ± 0,08 
a
 10,6 ± 0,10 

b
 93,9 ± 0,59 89,6 ± 0,78 84,0 ± 0,97 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
  (ÖD) **  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) 

36 x 1 5 60,9 ± 0,11 11,1 ± 0,15 
b
 96,7 ± 0,84 89,4 ± 1,11 86,3 ± 1,37 

36 x 2 5 66,3 ± 0,11  10,7 ± 0,15 
bc

 97,0 ± 0,84 90,6 ± 1,11 87,8 ± 1,37 

52 x 1 5 61,2 ± 0,11 11,7 ± 0,15 
a
 90,5 ± 0,84 87,7 ± 1,11 79,3 ± 1,37 

52 x 2 5 66,5 ± 0,11 10,5 ± 0,15 
c
 90,7 ± 0,84 88,5 ± 1,11 80,2 ± 1,37 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 

Yumurta Ağırlığı 0,00 0,00 0,68 0,22 0,24 

Yaş x Ağırlık 0,79 0,00 0,89 0,76 0,73 
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Çizelge 4.8. Etlik damızlıklarda yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyo ölümleri ve civciv çıkıĢ ağırlığı üzerine etkisi ( X ± s X )  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*,**: (P<0,05, P<0,01); ÖD: Önemli değil 
a,b,c: Farklı harfler taĢıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0,05 ve P<0,01 düzeyinde önemlidir.  

n: tepsi adet (her bir tepsi 150 adet yumurta almaktadır) 

 

 

 n 
Erken Dönem 

Ölüm Oranı (%) 

Orta Dönem Ölüm 

Oranı (%) 

Geç Dönem Ölüm 

Oranı (%) 

Kontamine Yumurta 

Oranı (%) 

Iskarta 

Civciv Oranı 

(%) 

Civciv ÇıkıĢ 

Ağırlığı (g) 

Damızlık YaĢı  

(hafta) 
 ** **  (ÖD) * * ** 

36 10 2,7 ± 0,45 
b
 0,5 ± 0,21 

b
 3,1 ± 0,59 0,1 ± 0,21 

b
 3,6 ± 0,53 

a
 42,6 ± 0,11 

b
 

52 10 5,1 ± 0,45 
a
 1,2 ± 0,21 

a
 2,8 ± 0,59 0,7 ± 0,21 

a
 2,1 ± 0,53 

b
 43,2 ± 0,11 

a
 

Yumurta 

Ağırlığı (g) 
 *  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) ** 

58 – 63 (1) 10 4,4 ± 0,45 
a
 0,9 ± 0,21 3,1 ± 0,59 0,3 ± 0,21 2,7 ± 0,53 41,1 ± 0,11 

b
 

64 – 69 (2) 10 3,3 ± 0,45 
b
 0,8 ± 0,21 2,8 ± 0,59 0,5 ± 0,21 3,0 ± 0,53 44,7 ± 0,11 

a
 

YaĢ x Ağırlık 

Grupları 
  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD)  (ÖD) * 

36 x 1 5 3,1 ± 0,63 0,5 ± 0,30 2,9 ± 0,84 0,2 ± 0,29 3,9 ± 0,75 40,9 ± 0,16 
c
 

36 x 2 5 2,3 ± 0,63 0,5 ± 0,30 3,3 ± 0,84 0,0 ± 0,00 3,3 ± 0,75 44,3 ± 0,16 
b
 

52 x 1 5 5,8 ± 0,63 1,3 ± 0,30 3,3 ± 0,84 0,4 ± 0,29 1,5 ± 0,75 41,2 ± 0,16 
c
 

52 x 2 5 4,4 ± 0,63 1,1 ± 0,30 2,3 ± 0,84 1,0 ± 0,29 2,7 ± 0,75 45,2 ± 0,16 
a
 

Önemlilik Düzeyi (P Değeri) 

Damızlık Yaşı 0,00 0,00 0,58 0,02 0,02 0,00 

Yumurta Ağırlığı 0,02 0,68 0,53 0,38 0,54 0,00 

Yaş x Ağırlık 0,64 0,69 0,24 0,10 0,13 0,02 
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5. TARTIġMA ve SONUÇ 

 

5.1. Yumurta Kalitesi 

 

Etlik damızlıklarda anaç yaĢı, üreme performansı ve yumurta verimini etkileyen en 

önemli faktörlerden birisidir. Damızlıklarda yaĢın artıĢına bağlı olarak, yumurta 

ağırlığında artıĢın yanında yumurta kalite özelliklerinde de değiĢimler görülmektedir 

(French ve Tullett 1991, Ġpek ve ġahan 2001, Lourens ve ark. 2006). Peebles ve ark. 

(2000) 26 ve 47 haftalık damızlık sürülerden elde edilen yumurtaların ortalama 

ağırlıklarını 52,3 g ve 67,3 g olarak saptamıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda her iki yaĢta 

benzer ağırlık grupları kullanılmasına rağmen, sürü yaĢıyla beraber yumurta ağırlığının 

arttığı ve 52 haftalık sürünün yumurtalarının 36 haftalık sürünün yumurtalarından daha 

ağır olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Damızlık sürülerde yaĢ döneminin ilerlemesiyle, elde edilen yumurtaların Ģekil 

indeksinde de azalma meydana gelmektedir (Brand ve ark. 2004, Rayan ve ark. 2010). 

Kontecka ve ark. (2012) 36 ve 56 haftalık yaĢtaki etlik damızlık sürülerden elde edilen 

yumurtalarda Ģekil indeksinin yaĢlanmayla beraber, % 75,8‟ den % 72,9‟ a düĢtüğünü 

bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde çalıĢmada da, damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığının 

incelenen bazı yumurta dıĢ ve iç kalite özellikleri ile yumurtanın oransal bileĢimine etki 

ettiği belirlenmiĢ, yumurtaların Ģekil indeksinin yaĢlanmayla beraber düĢtüğü, 36 ve 52 

haftalık yaĢtaki damızlık sürülerin yumurtalarında sırasıyla  % 79,5 ve % 77,5 olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Yumurta kabuk kalitesi, kanatlı sektöründe üreme ve ekonomik verimliliğin yanı sıra 

satıĢ ve pazarlamada yaratacağı problemler nedeniyle giderek önem kazanan bir 

konudur. Sürü yaĢının artıĢına paralel olarak yumurta kabuğu kalite özelliklerinin 

değiĢtiği (Ġpek ve ġahan 2001, Tona ve ark. 2001) ve yumurtlama dönemin sonlarında 

yumurta kabuk kalınlığı ve kabuk kırılma direncinde azalma meydana geldiği 

bildirilmiĢtir (Peebles ve ark. 2000). Benzer Ģekilde bu çalıĢmanın sonucunda da, yaĢ ve 

yumurta ağırlığının kabuk kırılma direnci ve kabuk kalınlığını etkilediği ve her iki 

özelliğinde 52 haftalık damızlık sürüden elde edilen yumurtalarda daha düĢük olduğu 



56 

saptanmıĢtır. Kırılma direnci ise, büyük yumurtalarda normal ağırlıktaki yumurtalara 

göre daha düĢük bulunmuĢtur. Bulgular, Yılmaz ve Bozkurt (2009), Rayan ve ark. „nın 

(2010) araĢtırma sonuçları tarafından desteklenmektedir. ÇalıĢmada kabuk kalınlığının 

sürü yaĢıyla birlikte azaldığı, ancak yumurta ağırlığından etkilenmediği saptanmıĢtır. 

Benzer Ģekilde, Amem ve Al-Daraji (2011) 54, 58 ve 62 haftalık yaĢtaki sürülerin 

yumurtalarında kabuk kalınlığının sırasıyla 375, 344 ve 320 μm olduğunu ve 

yaĢlanmayla beraber kabuk kalınlığında azalma meydana geldiğini bildirmiĢlerdir. Bu 

bulgulardan farklı olarak yaĢın kabuk kalınlığı üzerine etkisi olmadığı da 

bildirilmektedir (Luquetti ve ark. 2004, Kontecka ve ark. 2012). 

 

Damızlık sürünün yaĢ dönemlerine bağlı olarak yumurta ağırlığında gözlenen 

değiĢimlerle beraber kabuk ağırlığı ve kabuk oranında da değiĢimin olduğu birçok 

çalıĢmada bildirilmektedir (Suarez ve ark. 1997, Luquetti ve ark. 2004, Almeida ve ark. 

2008, Kontecka ve ark. 2012). ÇalıĢmada, 52 haftalık yaĢtaki damızlıkların normal ve 

büyük yumurtalarında kabuk ağırlığı benzer iken, 36 haftalık yaĢtaki damızlıkların 

büyük yumurtalarında kabuk ağırlığının normal yumurtalara göre daha yüksek 

bulunması damızlık yaĢı x yumurta ağırlığı interaksiyonuna neden olmuĢtur. Bu sonuç, 

yumurtlama döneminin ilk üç ayında depolanan kabuk miktarının verim döneminin 

ilerlemesiyle oldukça sabit kaldığı veya çok az miktarda arttığı yönünde görüĢler içeren 

çeĢitli araĢtırma sonuçlarınca desteklenmektedir (Roland 1979, Roberts 2004).  

 

Damızlık yaĢının kabuk oranı üzerine etkileri ile ilgili farklı sonuçlar bildirilmiĢtir. 

Luquetti ve ark. (2004), Roberts (2004), Almeida ve ark. (2008) yaĢlanmayla beraber 

kabuk oranında azalma meydana geldiğini ve bu sonucun yumurta ağırlığında görülen 

artıĢın kabuk ağırlığında görülen artıĢta daha fazla olmasının kabuk oranında azalmaya 

yol açtığını belirtmiĢlerdir. Diğer yandan, yaĢlanmayla beraber kabuk oranında ufak bir 

artıĢ gözlendiğini, ancak bunun istatistiksel açıdan önemli olmadığı da bildirilmektedir. 

(Suarez ve ark. 1997, Ulmer – Franco ve ark. 2010). Bu çalıĢmanın sonucunda 

yaĢlanmayla beraber kabuk oranında görülen artıĢ önemlidir. Bu sonuç, Kontecka ve 

ark. (2012) tarafından bildirilen sonuçla benzer bulunmuĢ olup, 36 ve 51 haftalık 

yaĢtaki damızlık sürülerin yumurtalarında kabuk oranının % 8,6 ‟dan % 8,7 ‟ye artıĢ 

gösterdiği belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada, yumurta ağırlığının artıĢıyla kabuk oranında 
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azalma meydana geldiği belirlenmiĢtir. Elde edilen bu bulgudan farklı olarak, yumurta 

ağırlığının kabuk oranı üzerine etkisi olmadığını bildiren araĢtırma sonuçları da 

bulunmaktadır (Vieira ve Moran 1998a, b, Ulmer – Franco ve ark. 2010).  

 

Yumurtaların albümin ve sarı içeriğinin damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığından 

etkilendiği birçok araĢtırmacı tarafından bildirilmiĢtir (O‟Sullivan ve ark. 1991, Vieira 

ve Moran 1998a, Hamidu ve ark. 2007, Nangsuay ve ark. 2011). Damızlık yaĢı ve 

yumurta ağırlığının artıĢıyla, sarı ve albümin ağırlığı da artıĢ gösterir (O‟Sullivan ve 

ark. 1991,  Ahn ve ark. 1997). Diğer yandan, Nangsuay ve ark. (2011, 2013) tarafından 

bildirilen, damızlık yaĢının ilerlemesiyle sarı ağırlığında artıĢ albümin ağırlığında ise 

azalma görülmesi araĢtırmada elde ettiğimiz bulguları desteklemektedir. Ayrıca, 

yumurta ağırlığının artıĢıyla hem ak, hem de sarı ağırlığında gözlenen artıĢ birçok 

araĢtırmacının bulguları ile benzerdir (Vieira ve Moran 1998a, b, Nangsuay ve ark. 

2011).  

 

Damızlık sürülerde yaĢlanmayla beraber, sarı oranında artıĢ gözlenirken, albümin 

oranında azalma olduğu bildirilmiĢ olup (O‟Sullivan ve ark. 1991, Peebles ve ark. 2000, 

Ulmer – Franco ve ark. 2010), çalıĢmada elde edilen sonuçlar bu bulgular tarafından 

desteklenmektedir. Bu durum, sürü yaĢının artıĢı ile sarı ağırlığı artıĢının albümine göre 

daha fazla olması sonucu albümin oranında azalmaya neden olduğu Ģeklinde 

açıklanabilir (Johnston ve Gous 2007). ÇalıĢmada ayrıca ana faktör olarak ele alınan 

yumurta ağırlığının artıĢıyla, ak oranında artıĢ, sarı oranında ise azalma olduğu 

saptanmıĢtır. Bu durum, Ahn ve ark. (1997), Ulmer-Franco ve ark. (2010) tarafından 

belirlenen bulgular ile benzerdir. 

   

YaĢlanmayla beraber sarı indeksinde görülen düĢüĢ, sarı kalitesinde bozulma olduğunun 

bir göstergesidir (O‟Sullivan ve ark. 1991, Benton ve Brake 1996, Latour ve ark. 1998, 

Lapao ve ark. 1999, Peebles ve ark. 2001, Tona ve ark. 2004, Popova – Ralcheva ve 

ark. 2009). Curtis ve ark. (1985) ise sarı indeksinin tavuk yaĢı ile sürekli azalma 

eğiliminde olduğunu, ancak bu etkinin önemli olmadığını belirtmiĢlerdir. Nitekim 

çalıĢmada da 52 haftalık yaĢtaki sürüden elde edilen yumurtalarda sarı indeksi, 36 

haftalık sürünün yumurtalarından daha düĢüktür, ancak bu farklılığın istatistiksel açıdan 
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önemli olmadığı belirlenmiĢtir. Bununla beraber, yumurta ağırlığının artıĢıyla sarı 

indeksinde artıĢ olduğu saptanmıĢtır.  

 

ÇalıĢma sonucunda, yumurta akı kalitesinde de damızlık yaĢının artıĢıyla beraber 

gerileme görüldüğü ve ak indeksinin düĢtüğü belirlenmiĢtir. Bu sonuç Silversides ve 

Scott (2001), Brand ve ark. (2004), Kontecka ve ark. (2012) tarafından bulunan sonuçlar 

tarafından desteklenmektedir.  

 

5.2. Sarı Kesesi Emilimi ve Embriyo GeliĢimi 

 

Etlik damızlıklarda anaç yaĢı ve yumurta ağırlığının kuluçka döneminde embriyo 

geliĢimini etkilediği birçok araĢtırıcının ortak görüĢüdür (Latour ve ark. 1996, Peebles 

ve ark. 2001, Yadgary ve ark. 2010, Nangsuay ve ark. 2011, 2013). Damızlık yaĢı besin 

maddelerinin embriyo tarafından kullanılabilirliği yanı sıra, sarı kesesi emilimini de 

etkiler (Latour ve ark. 2000, Burnham ve ark. 2001, Yadgary ve ark. 2010,  Nangsuay 

ve ark. 2011, 2013). Bu çalıĢmanın sonucunda, kuluçkanın 14. günü dıĢında sürü 

yaĢının besin madde emilimini ve embriyo geliĢimini etkilediği ve yaĢlı sürünün 

embriyolarında sarı kesesi emilim miktarı ve emilim oranının yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. Bu bulgu Suarez ve ark. (1997), Vieira ve Moran (1998b), Peebles ve ark. 

(2001), Sklan ve ark. (2003), Hamidu ve ark. (2007) ve Nangsuay ve ark. (2011) 

tarafından bildirilen sonuçlar ile desteklenmektedir. Nitekim genç sürülerden elde edilen 

yumurtaların besin madde içeriğinin, yaĢlı sürüden elde edilen yumurtalarla 

kıyaslandığında daha düĢük olduğu ve buna bağlı olarak embriyo geliĢiminin olumsuz 

yönde etkilendiği bildirilmiĢtir (Mcloughlin ve Gous 1999). 

 

Damızlık yaĢının sarı kesesinden embriyoya besin madde aktarımını etkilediği, özellikle 

genç sürülerden elde edilen yumurtalarda sarı kesesinden embriyoya yağ aktarımının 

daha düĢük seviyede gerçekleĢtiği (Noble ve ark. 1986, Nangsuay ve ark. 2013) ve bu 

durumun özellikle kuluçkanın erken döneminde, embriyo geliĢimi ve embriyo yaĢama 

gücünü düĢürdüğü bildirilmiĢtir (Benton ve Brake 1996). Nitekim Noble ve ark. (1986), 

kuluçkanın 19. gününde, 25 haftalık yaĢtaki damızlık sürüden elde edilen embriyoların 

kalıntı sarı keselerinde, 41 haftalık yaĢtaki damızlık sürüden elde edilen embriyolara 
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göre daha yüksek oranda yağ içerdiği Ģeklindeki bulgusu ile bu durum 

desteklenmektedir. Bu durum yaĢlı sürünün embriyo ve civcivlerinin ihtiyaç duyduğu 

enerji için sarı yağlarını daha etkin sindirebildiği ile iliĢkili olduğu ifade edilmiĢtir 

(Tufft ve Jensen 1991). 

 

Embriyo ağırlığı (Wilson 1991, Pearson ve ark. 1996, Suarez ve ark. 1997, Tona ve ark. 

2004, Ulmer – Franco ve ark. 2010, Yadgary ve ark. 2010, Nangsuay ve ark. 2013) ve 

uzunluğunda (Hill 2001) görülen artıĢın damızlık yaĢının artıĢıyla yakından iliĢkili 

olduğu bilinmektedir. Bu çalıĢmanın sonucunda, kuluçka süresince ve çıkıĢta yaĢlı 

sürünün embriyoları ve civciv ağırlıkları ile sarı kesesiz civciv ağırlıklarının daha fazla, 

boy ve bacak uzunluğunun ise uzun olduğu belirlenmiĢtir. Wolanski ve ark. (2003), 

çıkıĢ günü civciv uzunluğu ile sarı kesesiz civciv ağırlığı arasında bir iliĢki 

bulunduğunu bildirmiĢtir. Nitekim çalıĢmada da, daha uzun olan civcivlerin sarı kesesiz 

civciv ağırlıkları daha yüksek bulunmuĢtur.  

 

Ayrıca civciv ağırlık oranının damızlık yaĢından etkilendiği Gomes ve ark. (2005) ve 

Almeida ve ark. (2008) tarafından bildirilmiĢtir. Bu sonuçlar, bu çalıĢmanın bulguları 

ile paralellik göstermiĢ olup, civciv ağırlığının yumurta ağırlığına oranı 52 haftalık 

sürünün civcivlerinde daha yüksek bulunmuĢtur. Bunun aksine, civciv ağırlığının 

yumurta ağırlığına oranının yaĢtan etkilenmediği Luquetti ve ark. (2004) tarafından 

bildirilmiĢ olup, 30, 45 ve 60 haftalık yaĢtaki sürülerin civcivlerinin ağırlık oranlarının 

sırasıyla % 72,4, % 71,2 ve % 71,3 olduğunu saptamıĢlardır.   

  

Yumurta ağırlığı da damızlık yaĢı gibi gerek kuluçka süresince gerekse çıkıĢta sarı 

emilimi, embriyo ve civciv geliĢimi üzerine etkilidir (Ulmer – Franco ve ark. 2010, 

Nangsuay ve ark. 2011). ÇalıĢmada, yumurta ağırlığının artıĢıyla sarı kesesi emiliminin 

arttığı ancak emilim oranının ise azaldığı belirlenmiĢtir. Aynı yaĢtaki tavuklardan elde 

edilen küçük yumurtaların büyük yumurtalara göre sarı ağırlığının daha düĢük, 

dolayısıyla sarı kesesi membranlarının da küçük olduğu ve bu durumun embriyo 

geliĢimi için kısıtlayıcı bir faktör olabileceği bildirilmiĢtir (Noble ve Cocchi 1990, Gous 

2010). Nitekim Lourens ve ark. (2006), büyük yumurtalardaki embriyoların küçük 



60 

yumurtalardaki embriyolara göre vücut ağırlığına dönüĢtürmek üzere kullanabileceği 

daha fazla besin maddesine sahip olduğunu bildirmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada büyük yumurtalardaki civciv ağırlığı, sarı kesesiz civciv ağırlığı, civciv 

uzunluğu ve civciv bacak uzunluğunun daha fazla olduğu bulunmuĢtur. Bu durumun 

baĢlangıç yumurta ağırlığındaki farklılıktan kaynaklandığı Nangsuay ve ark. (2011) 

tarafından bildirilen sonuçlar ile desteklenmektedir. AraĢtırıcılar çalıĢmalarında, 29 

haftalık sürüden elde edilen küçük ve büyük yumurtalardan çıkan civcivlerin çıkıĢ günü 

civciv ağırlığını sırasıyla 40,3 g ve 45,6 g, civciv uzunluğunu ise 19,9 cm ve 20,3 cm 

olarak belirlemiĢtir. 

 

Nangsuay ve ark. (2011) yaĢ ve yumurta ağırlığının sarı emilimi, embriyo ve civciv 

geliĢimi üzerine etkilerini araĢtırdığı çalıĢmalarında, sarı emiliminin yaĢlı sürünün 

küçük ve büyük yumurtalarında daha yüksek ve aynı yaĢtaki tavukların büyük 

yumurtalarından elde edilen civcivlerin ise küçük yumurtaların civcivlerine göre daha 

ağır ve daha uzun olduğunu belirlemiĢlerdir. Benzer Ģekilde Ulmer – Franco ve ark. 

(2010), aynı damızlık yaĢına ait büyük yumurtalardan çıkan civcivlerin orta ve hafif 

yumurtaların civcivlerinden daha ağır olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢma sonucunda, 

yaĢ ve yumurta ağırlığının embriyo ile ilgili özelliklere etkisinin sadece kuluçkanın 18. 

gününde önemli olduğu ve genç sürünün aksine, yaĢlı sürünün büyük yumurtalarındaki 

embriyoların normal ağırlıktaki yumurtalara göre daha ağır ve daha uzun olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Civciv kalitesi ile özellikle ilk hafta civciv ölümleri arasında bir iliĢki bulunduğu, ilk 

hafta ölümlerin büyük bölümünün sarı kesesi emiliminin tam olarak gerçekleĢmemesine 

bağlı geliĢen enfeksiyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir (Meijerhof 2009b). Bu 

açıdan civcivlerde sindirim kanalının geliĢmesi ve iyi bir broiler performansı için sarı 

kesesinin çıkıĢ sonrası 3 – 5 gün içerisinde tamamen tüketilmesi gerekmektedir. 

ÇalıĢmada, çıkıĢ sonrası 3. günde sarının yaĢlı sürünün civcivlerinde daha fazla 

kullanıldığı belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, çıkıĢ sonrası 3.günde civciv ağırlığı, sarı 

kesesiz civciv ağırlığı ve sarı kesesiz civciv ağırlık oranı üzerine damızlık yaĢının 
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etkisinin önemli olmadığı ve her iki yaĢtaki sürünün civcivlerinde incelenen özelliklerin 

benzer olduğu belirlenmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada, sarı kesesi kullanımı yumurta ağırlığından etkilenmiĢ ve büyük yumurtaların 

civcivlerinin 3. günde sarıyı küçük yumurtaların civcivlerine göre daha çok tükettikleri 

belirlenmiĢtir. ÇıkıĢtan sonra 3. günde, civciv ağırlığı ve sarı kesesiz civciv ağırlığının 

yaĢlı sürünün büyük yumurtalarındaki civcivlerinde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

YaĢlı sürünün özellikle büyük yumurtalarından çıkan civcivlerin sarı kesesiz civciv 

ağırlığının yüksek olması ve sarının da daha fazla tüketilmesi ile bu civcivlerin broiler 

besi performansı için iyi bir baĢlangıç yapabileceği söylenebilir. 

 

5.3. Kuluçka Parametreleri  

 

Kuluçka sonuçlarının damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığından etkilendiği birçok araĢtırma 

sonucunda bildirilmiĢtir (Wilson 1991, 1997, Tona ve ark. 2005, Meijerhof 2009a).  

 

Yumurta ağırlığı ve kabuk kalitesinin kuluçka süresince yumurta ağırlık kaybını 

etkilediği bilinmektedir. Yumurtalarda ağırlık kaybının damızlık sürünün yaĢlanmasına 

paralel olarak arttığı bildirilmiĢtir (Ġpek ve ġahan 2001, Peebles ve ark. 2001, Ulmer – 

Franco ve ark. 2010). Bunun yanı sıra Tona ve ark. (2001) ve Almeida ve ark. (2008) 

tarafından bildirilen damızlık yaĢının yumurta ağırlık kaybı oranını etkilemediği 

bildiriĢi bu çalıĢmada ele edilen sonuçla benzerlik göstermektedir. 

 

ÇalıĢma sonucunda yumurta ağırlık kayıp oranı üzerine etkisinin önemli olduğu ve 

yumurta ağırlığının artıĢıyla, bu oranın azaldığı belirlenmiĢtir. Bu bulgu Reis ve ark. 

(1997), Abudabos (2010) tarafından belirlenen, ağır yumurtalarda ağırlık kaybının gram 

olarak daha fazla olması, ağırlık kaybı oranının düĢmesine neden olduğu bulgusu 

tarafından desteklenmektedir.  Ulmer – Franco ve ark. (2010), 29 ve 59 haftalık yaĢtaki 

damızlık sürülere ait hafif (58,3 g), orta (62,6 g) ve ağır (66,8 g) olmak üzere üç farklı 

yumurta ağırlığı kullanarak, damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığının kuluçka parametreleri 

üzerine etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında hem damızlık yaĢının hem de yumurta 

ağırlığının ağırlık kayıp oranı üzerine etkisinin önemli olduğunu, 29 ve 59 haftalık 
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yaĢtaki damızlık sürülerde, bu oranın sırasıyla % 12,8 ve % 11,9 olduğunu ayrıca hafif, 

orta ve ağır yumurta gruplarında ise bu oranın sırasıyla, % 12,7, % 12,3 ve % 11,9 

olduğunu saptamıĢlardır.  

 

ÇalıĢmada, 52 haftalık sürünün döllülük oranı, çıkıĢ gücü ve kuluçka randımanının 36 

haftalık sürüye göre daha düĢük olduğu bulunmuĢ olup, bu bulgular ġahan ve Ġpek 

(2000), Tona ve ark. (2004) ve Ulmer-Franco ve ark. „nın (2010), çalıĢma sonuçları ile 

desteklenmektedir. Suarez ve ark. (1997), 47 haftalık yaĢtaki damızlık sürünün kuluçka 

randımanının 57 haftalık sürüye göre daha yüksek olduğunu ve bu sürülerde 

yaĢlanmayla beraber kuluçka randımanının % 81,6 ‟dan % 67,3 ‟e düĢtüğünü 

bildirmiĢtir. Yapılan bir diğer çalıĢmada ise, 34, 44 ve 72 haftalık damızlık sürülerde, 

çıkıĢ gücü sırasıyla % 93,5, %93,6 ve % 86,3, döllülük oranı ise sırasıyla % 95,6, % 

96,4 ve % 88,0 olarak saptanmıĢ ve sonuç olarak damızlık yaĢının hem çıkıĢ gücü, hem 

de döllülük oranı üzerine etkisinin önemli olduğu bildirilmiĢtir (Almeida ve ark. 2008). 

Bu çalıĢma sonucunda yumurta ağırlığının döllülük oranı, çıkıĢ gücü ve kuluçka 

randımanı üzerine etkisi olmadığı belirlenmiĢtir. ġahan ve ark. (1996) ise yumurta 

ağırlığının döllülük oranı üzerine etkisi olmadığını saptamıĢlardır. 

 

Damızlık sürülerde yaĢlanmayla beraber erken ve geç dönem embriyo ölümlerinde artıĢ 

görüldüğü bildirilmiĢtir (Elibol ve Brake 2003, Tona ve ark. 2004, Joseph ve Moran 

2005). ÇalıĢmada, yaĢlı sürüde embriyo ölümlerinin daha yüksek bulunması birçok 

araĢtırma sonucuyla benzerlik göstermiĢtir (Wilson 1991, Reis ve ark. 1997, Lapao ve 

ark. 1999, Hudson ve ark. 2004). Nitekim çalıĢmada erken, orta ve geç dönem embriyo 

oranları 52 haftalık sürüde sırasıyla % 5,1, % 1,2 ve % 2,8;  36 haftalık sürüde ise 

sırasıyla % 2,7, % 0,5 ve % 3,1 olduğu saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde, Ġpek ve ġahan 

(2001) da erken dönem embriyo ölümlerinin 59 haftalık yaĢtaki damızlık sürüde 34 

haftalık sürüye göre daha yüksek olduğunu saptamıĢlardır. Bu bulguların aksine, erken 

dönem embriyo ölümlerinin genç damızlık sürülerde daha yüksek olduğu da 

bildirilmektedir (Rahn ve ark. 1981, Bruzual ve ark. 2000). ÇalıĢmada orta dönem 

ölümlerin 52 haftalık yaĢtaki sürüde 36 haftalık yaĢtaki sürüye göre daha yüksek 

bulunması ise bazı araĢtırma sonuçlarından farklılık göstermektedir (Tona ve ark. 2004, 

Joseph ve Moran 2005).  
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ġahan ve ark. (1996), damızlık yaĢının ilerlemesiyle kontamine yumurta oranının daha 

yüksek olduğunu ifade etmiĢlerdir. ÇalıĢmada elde edilen 52 haftalık sürüde kontamine 

yumurta oranının daha yüksek olduğu sonucu bu çalıĢma ile desteklenmektedir. 

 

Civciv çıkıĢ ağırlığının damızlık yaĢı ve yumurta ağırlığından etkilenmektedir (Sinclair 

ve ark. 1990, Suarez ve ark. 1997, O‟Dea ve ark. 2004, Lourens ve ark. 2006, Ulmer – 

Franco ve ark. 2010). Bu çalıĢmanın sonucunda, 36 ve 52 haftalık sürülerden elde 

edilen civcivlerin çıkıĢ ağırlıklarının sırasıyla 42,6 g ve 43,2 g olduğu; normal ve büyük 

yumurtalardan çıkan civcivlerin çıkıĢ ağırlıklarının ise sırasıyla 41,1 g ve 44,7 g olduğu 

belirlenmiĢtir.  

 

Damızlık yaĢının ıskarta civciv oranını da etkilediği yapılan araĢtırmalar sonucunda 

bildirilmiĢtir (Tona ve ark. 2001, 2004). ÇalıĢma sonucunda, 36 haftalık sürüde ıskarta 

civciv oranı daha yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuç, yaĢlı damızlık sürülerde ıskarta civciv 

oranının daha yüksek bulunduğunu bildiren bazı araĢtırma sonuçlarından farklıdır (Tona 

ve ark. 2001, Boerjan 2002). Ayrıca Kumpula ve Fasenko (2004), Lawrence ve ark. 

(2004) damızlık sürülerde belirli bir yaĢta elde edilen daha büyük yumurtalarda ıskarta 

civciv oranının,  normal ağırlıktaki yumurtalara göre daha yüksek olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Ulmer – Franco ve ark. (2010) çalıĢmalarının sonucunda, en yüksek 

ıskarta civciv oranının genç sürünün ağır yumurtalarında, en düĢük oranın ise genç 

sürünün hafif ve orta ağırlık gruplarında olduğunu bulmuĢlardır. Bu bulguların aksine, 

damızlık yaĢının ıskarta civciv oranı üzerine etkisinin bulunmadığı Ġpek ve ġahan 

(2001) tarafından bildirilmektedir.  

  

Sonuç olarak, etlik damızlıklardan verim dönemi boyunca maksimum sayıda kaliteli ve 

satılabilir özellikte civciv elde edilebilmesi, üretici firma ve sonuçta etlik piliç üreticileri 

için ekonomik anlamda büyük önem taĢımaktadır. Bu yüzden, kuluçka performansının 

arttırılması, öncelikle damızlık sürünün yumurta verim ve kalitesinin iyi olmasıyla 

gerçekleĢebilir ve bu açıdan damızlık sürü yönetimi büyük önem taĢımaktadır. Özellikle 

etlik damızlıklarda, anaç yaĢı ve yumurta ağırlığın yumurta kalitesi, embriyo geliĢimi, 

civciv kalitesi ve kuluçka sonuçları üzerine etkilerinin ve bu faktörlerin değiĢimine 

bağlı olarak bu özelliklerdeki değiĢimlerin ortaya konması, damızlık sürü yönetimi ve 
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kuluçkahane uygulamaları ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 

 

Bu çalıĢmanın sonucunda, etlik damızlıklarda yaĢın ilerlemesine bağlı olarak; yumurta 

ağırlığı, yumurta kalitesi ve yumurta bileĢiminde birtakım değiĢiklikler görüldüğü 

belirlenmiĢtir. Bunun birlikte, 36 ve 52 haftalık sürü yaĢlarında ortalama yumurta 

ağırlığının dıĢında kalan hafif – ağır yumurtalarda incelenen özelliklerin farklılık 

gösterdiği belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada, yaĢa bağlı olarak, özellikle sarı ağırlığında 

görülen değiĢimin, embriyonun sarı kesesi emilimini etkilediği ve buna bağlı olarak da 

embriyo geliĢiminin farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir.  

 

Kuluçka döneminde, embriyo geliĢiminin sarı kesesi emilimi ile iliĢkili olduğu 

bilinmektedir. Embriyonun bu besin kaynağını çıkıĢa kadar en iyi Ģekilde tüketmesi ve 

çıkıĢ gününde kalıntı sarı kesesinin mümkün olduğunca küçük olması arzu edilir. 

Ayrıca, kalıntı sarı kesesinin civciv tarafından yeterince kullanılamaması baĢta göbek 

enfeksiyonları olmak üzere ilk hafta ölümlerini artırmaktadır.  Bu yüzden, kuluçkada 

embriyo geliĢiminin çıkıĢ günü civciv kalitesi ve etlik piliç performansı açısından 

öneminin büyük olduğu anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmanın sonunda, yaĢlanmayla beraber 

kuluçka randımanının düĢtüğü, ancak civciv kalite ölçütleri olarak değerlendirilen 

civciv çıkıĢ ağırlığı ve uzunluğunun ise artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir.  

 

Etlik damızlıklarda yaĢla birlikte yumurta ağırlığında son zamanlarda artıĢın daha fazla 

olduğu gözlenmektedir. Bu durumun özellikle kuluçka yönetiminde sorunlar doğurduğu 

bilinmektedir. Bu açıdan, bu çalıĢmanın konu ile ilgili yapılacak yeni çalıĢmalara yol 

gösterici olması hedeflenmektedir. Bununla beraber, yaĢ ve yumurta ağırlığının yanı 

sıra hat, kuluçka uygulamaları gibi faktörlerin de dikkate alındığı çalıĢmalara 

gereksinim bulunmaktadır. Bu çalıĢma sonucunda elde edilen sonuçların kanatlı 

sektörüne katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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EKLER 

EK 1 Yumurta Kalitesi ile Ġlgili Ġncelenen Özelliklere Ait Varyans Analizi 

Tabloları 

Yumurta Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 9,33 

Yumurta Büyüklüğü 1 546,65 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,66 

Hata 96 103,05 

 

ġekil Ġndeksine Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 104,040 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,040 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 4,840 

Hata 96 109,920 

 

Kırılma Direncine Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,2973 

Yumurta Büyüklüğü 1 2,7390 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,0024 

Hata 96 1,7688 

 

Kabuk Kalınlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,0077334 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,0002242 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,0001674 

Hata 96 0,0176805 
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Kabuk Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,64050 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,36134 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,31887 

Hata 96 5,44142 

 

Kabuk Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,7907 

Yumurta Büyüklüğü 1 5,7548 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 1,1162 

Hata 96 11,7483 

 

Ak Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 27,55 

Yumurta Büyüklüğü 1 323,24 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,80 

Hata 96 58,38 

 

Ak Ġndeksine Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,6756 

Yumurta Büyüklüğü 1 4,4662 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,2228 

Hata 96 8,0965 

 

Ak Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 125,723 

Yumurta Büyüklüğü 1 49,249 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 1,170 

Hata 96 75,174 
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Sarı Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 56,299 

Yumurta Büyüklüğü 1 23,047 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,236 

Hata 96 37,167 

 

Sarı Ġndeksine Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,3778 

Yumurta Büyüklüğü 1 2,2195 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,3362 

Hata 96 27,4854 

 

Sarı Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 106,532 

Yumurta Büyüklüğü 1 21,309 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,001 

Hata 96 56,491 
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EK 2 Kuluçka Süresince ve ÇıkıĢ Sonrasında Sarı Kesesi Emilimi ile Ġlgili 

Özelliklere Ait Varyans Analizi Tabloları 

14. Gün Sarı Kesesi Emilim Miktarına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 2,9860 

Yumurta Büyüklüğü 1 6,4719 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,4020 

Hata 96 94,6940 

 

14. gün Sarı Kesesi Emilim Oranına ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,00 

Yumurta Büyüklüğü 1 262,45 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 10,98 

Hata 96 2114,37 

 

18. Gün Sarı Kesesi Emilim Miktarı Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 53,465 

Yumurta Büyüklüğü 1 3,119 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,689 

Hata 96 103,466 

 

18. Gün Sarı Kesesi Emilim Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 398,14 

Yumurta Büyüklüğü 1 340,96 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 8,20 

Hata 96 2822,89 

 
 

ÇıkıĢ Sarı Kesesi Kullanım Miktarına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 23,1409 

Yumurta Büyüklüğü 1 3,1595 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,2772 

Hata 96 45,5285 
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ÇıkıĢ Sarı Kesesi Kullanım Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 33,75 

Yumurta Büyüklüğü 1 101,97 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 1,10 

Hata 96 1419,60 

 

3. Gün Sarı Kesesi Kullanım Miktarı Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 56,119 

Yumurta Büyüklüğü 1 8,484 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,488 

Hata 96 86,540 

 

3. Gün Sarı Kesesi Kullanım Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 4,480 

Yumurta Büyüklüğü 1 63,454 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 2,409 

Hata 96 730,988 
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EK 3 Kuluçka Süresince ve ÇıkıĢ Sonrasında Embriyo ve Civciv GeliĢimi ile Ġlgili 

Özelliklere Ait Varyans Analizi Tabloları 

14. Gün Embriyo Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 4,8400 

Yumurta Büyüklüğü 1 1,6028 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 5,1529 

Hata 96 21,3991 

 

14. Gün Embriyo Yüzdesi Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 6,231 

Yumurta Büyüklüğü 1 24,646 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 10,719 

Hata 96 60,640 

 

14. Gün Embriyo Uzunluğu Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,8205 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,1789 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,0249 

Hata 96 10,4008 

 

14. Gün Embriyo Bacak Uzunluğu Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,08160 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,11560 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,14440 

Hata 96 0,63200 
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18.Gün Embriyo Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 92,852 

Yumurta Büyüklüğü 1 80,282 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 22,658 

Hata 96 163,199 

 

18. Gün Embriyo Yüzdesi Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 176,018 

Yumurta Büyüklüğü 1 18,956 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 76,774 

Hata 96 603,686 

 

18. Gün Embriyo Uzunluğu Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 13,3210 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,5067 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 6,1355 

Hata 96 11,4639 

 

18. Gün Embriyo Bacak Uzunluğu Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,00000 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,43560 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,14440 

Hata 96 1,27040 

 

ÇıkıĢ Günü Civciv Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 105,74 

Yumurta Büyüklüğü 1 695,44 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,00 

Hata 96 282,28 
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ÇıkıĢ Günü Civciv Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 168,47 

Yumurta Büyüklüğü 1 245,19 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 1,76 

Hata 96 966,72 

 

Sarı Kesesiz Civciv Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 57,61 

Yumurta Büyüklüğü 1 545,13 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,01 

Hata 96 361,01 

 

Sarı Kesesiz Civciv Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 14,431 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,841 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,077 

Hata 96 381,950 

 

Civciv Uzunluğuna Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 6,5581 

Yumurta Büyüklüğü 1 20,7710 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 1,0715 

Hata 96 7,1242 

 

Civciv Bacak Uzunluğuna Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,6154 

Yumurta Büyüklüğü 1 2,9894 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,0004 

Hata 96 5,8851 
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3. Gün Civciv Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,00 

Yumurta Büyüklüğü 1 956,06 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 495,35 

Hata 96 409,13 

 

3. Gün Sarı Kesesisiz Civciv Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,00 

Yumurta Büyüklüğü 1 842,87 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 504,83 

Hata 96 447,78 

 

3. Gün Sarı Kesesisiz Civciv Ağırlığı Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,002 

Yumurta Büyüklüğü 1 5,438 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 2,994 

Hata 96 146,791 
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EK 4 Kuluçka Parametreleri ile Ġlgili Varyans Analizi Tabloları 

BaĢlangıç Yumurta Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,402 

Yumurta Büyüklüğü 1 141,849 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,002 

Hata 16 0,11 

 

18. Gün Ağırlık Kaybına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,2232 

Yumurta Büyüklüğü 1 2,6522 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,8122 

Hata 16 0,8410 

 

Döllülük Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 195,313 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,312 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,034 

Hata 16 28,333 

 

ÇıkıĢ Gücüne Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 17,639 

Yumurta Büyüklüğü 1 4,895 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,288 

Hata 16 49,603 

 

Kuluçka Randımanına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 268,840 

Yumurta Büyüklüğü 1 6,813 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,553 

Hata 16 75,778 
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Erken Dönem Embriyonik Ölüm Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 28,682 

Yumurta Büyüklüğü 1 5,893 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,226 

Hata 16 16,240 

 

Orta Dönem Embriyonik Ölüm Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 2,3241 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,0424 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,0390 

Hata 16 3,8413 

 

Geç Dönem Embriyonik Ölüm Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 0,569 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,712 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 2,570 

Hata 16 28,725 

 

Kontamine Yumurta Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,5617 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,1799 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,6504 

Hata 16 3,5626 

 

Iskarta Civciv Oranına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 11,235 

Yumurta Büyüklüğü 1 0,557 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 3,475 

Hata 16 22,889 
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Civciv ÇıkıĢ Ağırlığına Ait Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları 
Serbestlik 

Derecesi  

Kareleri 

Ortalaması 

Anaç yaĢı 1 1,568 

Yumurta Büyüklüğü 1 66,540 

Anaç yaĢı x yumurta büyüklüğü 1 0,551 

Hata 16 1,090 
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