


ÖNSÖZ
Pandemi sonrası yüz yüze çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinin sekteye 
uğramasından doğan boşluğu kapatmak üzere Türkiye’de ilk kez 
ekstra kamu kaynağı harcamadan tarımsal eğitim ve yayım 
faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi çalışmasını başlattık. Kurduğumuz 
işbirlikleriyle A’dan Z’ye sayısız konuda ülkemizin üniversite, 
araştırma enstitüsü ve özel sektöründe biriken güncel birikimini 
ücretsiz ve herdem erişilebilir olarak kamuya sunduk. 
Çalışmalarımızın toplandığı dijital kütüphanemiz Youtube kanalımız 
Antalya Tarım Online Dünyanın En Büyük Görsel Tarım Kütüphanesi 
oldu. Kanalımızda yayınlanan eğitimlerin ders notlarını sunmak ve 
ilgilisinin faydalanması için okuduğunuz bu çalışmayı hazırladık. 
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaptığımız çevrimiçi 
eğitimlerin ders notlarından oluşan bu eser derli toplu ve güncel 
bilgilerle hızlı bir şekilde ders notlarının elinin altında olmasını 
isteyenler için bir başvuru eseri olacaktır. Bir sonraki sayfada yer alan 
İçindekiler bölümünde konu üzerine tıklayarak eğitimin Youtube 
Antalya Tarım Online kanalında yayınlanan orijinal videosuna 
ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz.
Bu ders notları Hayvan Barınaklarında Planlama İlkeleri  hususunda 
pandeminin başlarında yaptığımız çevrimiçi Hayvan Barınaklarında 
Planlama İlkeleri   eğitiminin 407 sayfalık sunularından oluşmaktadır. 
Hayvan Barınaklarında Planlama İlkelerine dair büyük bir bilgi 
arşivini ücretsiz ve dijital olarak çiftçilerimize, meslektaşlarımıza, 
öğrencilere, girişimcilere, meraklılara, bilgisevenlere sunmanın 
mutluluğu içerisindeyiz.
Eğitimlere verdikleri destek için idarecilerimize, emeği geçen tüm 
mesai arkadaşlarımıza ve gönüllülere, eğitim veren ve ders notlarını 
paylaşan Prof.Dr.Yusuf DEMİR hocamıza, Akademisyen ve 
Araştırmacılarımıza, paydaş kurumlarımıza değerli işbirlikleri ve paha 
biçilemez emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. ARALIK 2022

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
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Barınak
• Barınak: Hayvanın sağlıklı yaşama ve beden

fonksiyonlarını dengeli sürdürebilmesi,

düşmanlarından, dış etkilerden ve hastalık

etkenlerinden korunması amacıyla içinde yaşadığı

sistemlere barınak denir.

• Hayvan Barınakları iki amaca hizmet edecek şekilde 

inşa edilir?

• Hayvanları elverişsiz çevre koşullarından korumak,

(en uygun üretim ortamını sağlamak)

• Rasyonel ve kolay bir yemleme, barınak içi

fonksiyonel planlamaya olanak sağlayarak

işgücünden tasarruf etmek



Çevreyi Etkileyen Etmenler

• İç etmenler

• Sıcaklık

• Nem

• Hava hızı

• Işık

• Hava kalitesi (koku, toz)

Dış etmenler

• Yöre sıcaklığı

• Nem durumu

• Rüzgar

• Radyasyon

• Yağış

• Bulutlu ve açık günler sayısı

• Toprak sıcaklığı



HAYVAN KONFORU
• 1)Hayvanlar açlık, susuzluk vb ihtiyaçlardan mahrum

bırakılmamalı; önlerinde yeterince taze yiyecek ve su
bulunmalıdır.

• 2)Hayvanlar bulundukları çevre şartlarında rahatsız
olmamalıdır. Uygun barınak ve çevre şartları sağlanmalıdır.

• 3)Hayvanlar acı ve ağrıya neden olan çarpma, yaralanma ve
hastalıklardan korunmalıdır. Bu gibi durumlarda hızlı
müdahale edilerek en uygun yöntemlerle müdahale edilmeli.
4)Hayvanlar normal davranışlarını gösterebilmelidir. Bunu
gerçekleştirilmeleri için yeterli alan ve uygun araç ve gereç
sağlanmalıdır. Grup halinde barındırılan hayvanlar aynı türden
olmalıdır.

• 5)Hayvanlar korku ve strese neden olan olaylardan
korunmalıdır. Duygusal rahatsızlık veren şartlar ortadan
kaldırılmalıdır.



Hayvan refahının iyi olduğu nasıl anlaşılır?

-Çevresiyle uyum içindedir.

-Çevreye uyum sağlarken herhangi bir ağrı veya acı duymaz.

-Duygularını ifade edebilir.

-Doğal davranışlarını tam olarak gösterebilir.



• Hayvan refahının zayıf olduğu nasıl anlaşılır?

• Yaşam süresi normalden kısa olur.

• Büyüme ve gelişme yetersiz olur.

• Bireysel veya sürü bazında yaralanma ve hastalıklar 

fazla olur.

• İmmun(bağışıklık) sistem yetersizliği görülür.

• Çevre koşullarına uyum sağlayamaz.

• Anormal davranışlar artar.

• Fizyolojik fonksiyonlar bozulur.



Hayvan Barınaklarının Yapımında ve 

İyileştirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

• Yapılar yazın serin, kışın sıcak olmalı,

• Ani sıcaklık değişimleri önlenmeli,

• Yapı elemanlarında nem yoğunlaşması 

olmamalı,

• Fazla amonyak ve nemin oluşması önlenmeli,

• Zararlı hava akımları önlenmeli,

• Yapı içinde uygun sıcaklık, yeterli ışık ve 

havalandırma ile temiz hava sağlanmalıdır.



Barınak içindeki hayvanı etkileyen fiziksel faktörler

• Yaşama alanı

• Sıcaklık

• Nem

• Aydınlatma

• Havalandırma

• Gürültü

• Hayvan-hayvan etkileşimi

• Hayvan-insan etkileşimi



Sıcaklık
• Barınağın iç sıcaklığının düzenlenmesinde hayvanın beden

sıcaklığına dikkat edilmelidir.

• Bir hayvanın tüm metabolik fonksiyonlarının sürdürebildiği
sıcaklığa beden sıcaklığı denir.

• Basit yapılı hayvanlar → Beden sıcaklıklarını kontrol edemezler.

• Yüksek yapılı hayvanlar →Beden sıcaklıklarını kontrol
edebilirler.

• Barınak içi sıcaklığı ayarlarken vücut iriliği de göz önünde
bulundurulmalıdır.

• Bilimsel çalışmalarda genellikle yüksek yapılı hayvanlar
kullanılır.

• Büyük hayvanlarda; Beden yüzeyi/Canlı ağırlık oranı küçük,
termoregülasyon için enerji az

• Küçük hayvanlarda; Beden yüzeyi/Canlı ağırlık oranı büyük,
termoregülasyon için enerji fazla

• Barınak içi çevre ısısını veya termoregülasyon sistemini uyaran
herhangi bir faktör hayvan performansını etkileyebilir.



NEM
• Hayvanlarının bir çoğunda terleme yeteneği yoktur.

Termoregülasyonu sağlayabilmek için solunum hızını
arttırırlar. Bu nedenle hayvan barınaklarında nispi nem
faktörüne dikkat edilmelidir.

• Nispi nem yüksek olursa; barınak içerisinde amonyak
miktarı artar, aşırı nem dolayısıyla boğulmalar meydana
gelir, yem ve yataklıklar ıslanır, küflenir, birçok
mikroorganizma üreyerek barınağın içine yayılır.

• Nispi nem düşük olursa; barınak içerisinde aşırı
tozlanma dolayısıyla kirlilik artar, hayvanların solunum
yollarında irritasyonlar meydana gelir.

• Mikroorganizmaların ürememesi için nispi nem oranı
en az %50-60 olmalıdır.

• Barınak ısısını düşürmek için havalandırma iyi
yapılmalı ve ortamda su bulundurulmalı.



Aydınlatma

• Hayvanlar ışığı; yaşadıkları ortamı, diğer canlıları, yem/su gibi
yaşamsal kaynakları görmek için ve üreme sisteminin gelişimleri
ve ritmik fonksiyonlarının yerine getirilmesinde hormonal
mekanizma için kullanırlar.

• Barınak içindeki hayvan odalarında aydınlatma sistemi kurulurken;
günlük aktivite dönemi, barınak içi yerleşimleri ışık kaynağı, ışık
yoğunluğu, ışığın rengi, ışığın şiddeti ve aydınlatma süresi dikkate
alınmalıdır.

• Bütün hayvanların aynı miktarda ışık alması sağlanmalıdır.

• Işık kaynağı olarak genellikle UV ışık kaynakları kullanılır.

• Aydınlatmanın yanında odada sürekli insanın bulunması da
aktivitelerini uyarıcı etki yapar.

• Hayvanların vücudunun 24 saatlik ritminin düzenlenmesi ve üreme
siklusunun uyarılmasında aydınlık/karanlık süreleri çok önemlidir.

• Hayvanları için genellikle 12 saat aydınlık/12 saat karanlık
uygulaması önerilmektedir.



Havalandırma

• Havalandırma; hayvanlar için gerekli ve yeterli temiz oksijeni
sağlamak, her türlü koku, toksikgaz, toz ve enfeksiyon
etkenlerini ortamdan uzaklaştırmak, aynı zamanda ortamın
sıcaklığı, nem düzeyi ve hava hareketlerinin kontrolünün de
sağlanması demektir.

• Havalandırma için merkezi bir sistem ya da fanlar kullanılır.

• Havalandırma sistemi, mevsim şartlarına göre ısıtmalı ya da
soğutmalı ve türlere özgü optimum ısı aralıklarında olmalıdır.

• Barınak içi sıcaklığı ve nemi çok değiştirmemelidir.

• Havalandırma tamamen dış ortam havası ile yapılmalıdır.

• Binaya konacak hayvan türü ve sayısı, gereksinim duyulan
hava miktarı, binadaki ısı yükü, binanın yalıtım değerleri,
toplam hacim ve alanı, kullanılan enerji kaynağı havalandırma
miktarını belirleyen faktörlerdir.



Gürültü

• Hayvan barınaklarında 95 db ve üzerindeki çok

yoğun gürültünün fiziksel olarak işitme sistemi

üzerinde zararlı etkisi olduğu tespit edilmiştir.

• Hayvanların gürültüye gösterdikleri tepki türe göre

değişir.

• Sese çok duyarlı hayvanlar ile daha az duyarlı

hayvanlar aynı ortamlarda barındırılmamalıdır.

• Personel odaları ve yüksek sesli aktivite odaları

hayvanların bulunduğu yerlerden uzak olmalıdır.



Hayvan-Hayvan Etkileşim

• Faydaları; kendi türleri ile bir araya gelen bireyler

toplanma, oynama, mırıldanma gibi bir dizi davranış

gösterir. Böylelikle sosyal davranışları gelişir.

• Zararları; sosyal gruplaşma, saldırma ve yaralama,

güçlü bireyler zayıf bireylerin yem, su gibi

yiyeceklerine saldırır.

• Hayvanlar ne kadar erken birlikte yaşamaya

başlarlarsa birbirlerine tutumları o derece dostça

olur.



Hayvan-insan Etkileşimi

• Sıcakkanlı hayvanlar doğumdan itibaren kendisiyle

ilgilenen bakıcılarını tanır ve ona saldırmazlar. Fakat

yabancılara saldırganlık gösterebilirler.

• Hayvanları kötü tutma, hayvanlara uyumsuz

bakıcılar hayvan performansını olumsuz etkiler.

• Yavruların doğumdan sonra elle tutulması, onların

ergin dönem fizyolojisini ve davranışlarını önemli

ölçüde etkiler.



Barınak içi sıcaklık ve bağıl nem hayvanlar 
için uygun sınırlar içerisinde tutulmalı, bu;

 Barınak içi ısı-nem kaynakları ve kayıplar arasındaki 
dengeye

 Isı-nem dengesine bağlı havalandırma kapasitesine

 Seçilen havalandırma sistemine

bağlıdır.



Proje Sıcaklığı olarak;

Kış mevsiminde optimum sıcaklıktan birkaç derece daha düşük

Geçiş ve Yaz mevsimlerinde ise optimum sıcaklıktan daha yüksek 

bir sıcaklık seçilmesi gerekmektedir.

Proje Bağıl nemi olarak;

Kış mevsiminde % 80 kadar arttırılabilir.

Geçiş ve Yaz mevsimlerinde proje bağıl nemin belirlenmesine

gerek yoktur. Bu mevsimlerde havalandırma kapasitesi fazla

olduğundan , barınak içi bağıl nemi proje değerlerinin altına

düşer.



Süt ve Besi Sığırlarında Sıcaklık Stresi

İnekler yedikleri besinlerdeki

lifleri parçalamak için çok fazla

enerji harcarlar.

Metabolizmaları lifleri

parçalamak ısı üretir. Bu yüzden

bir ineğin vücut sıcaklığının

beslenmeden sonra bir miktar

yükseleceği beklenmektedir.

Fakat Sıcak havalarda inekler vücut sıcaklığının daha da fazla

yükselmesini önlemek amacıyla daha az yem tüketeceklerdir.

Daha az yem tüketimi verimi de olumsuz yönde etkileyecektir.





• Sığırlar için en uygun sıcaklık 5-25 ºC aralığıdır.

• Solunum oranı  dakikada 75-80 in üzerinde olduğu zaman  

stres başlar.

Sıcaklık stresi

• Yüksek nem seviyesi

• Düşük hava hızı

• Solar radyasyon ile ilişkilidir.



Hava sıcaklığı: 25ºC  

Bağıl nem: %50

Gölgede olduğu zaman

Terleme
Konveksiyon

Kondüksiyon
Radyasyon

Solunumla Isı 

Kaybı

Isı Üretimi=Net kaybolan ısı

Hayvanın vücut ısısı normal 

Hava sıcaklığı: 33ºC  

Bağıl nem: %90

Gölgede olmadığı zaman

Terleme

azalacak

Konveksiyon ve 

kondüksiyon

azalacak

Solunumla ısı 

kaybı

azalacak

Isı Üretimi>Net kaybolan ısı

Hayvanın vücut ısısı aşırı 

yüksek 



Gölgelik

Solar radyasyonu önlemek 

amacıyla yapılacak ilk ve en önemli 

adım gölgeliklerin yapılmasıdır.

Gölgeliklere fan veya sisleme

takılarak daha etkin  bir koruma 

sağlanmış olur.

Gölgelik ve serinletme 

olduğu zaman
Terleme ile ısı 

kaybında artma

Konveksiyon ve 

kondüksiyon

artacakk

Hayvanın vücut ısısı normal 



Yapı Elemanlarından Olan Isı İletimi

• Isı bir enerji şekli olup, bir ortamdan diğerine

ancak sıcaklık farklılığının olması durumunda

iletilir.

• Isının iletim yönü daima yüksek sıcaklıktan

düşük sıcaklığa doğrudur.

• Sıcaklık ise, ısının şiddet ve derecesinin bir

göstergesi olup, herhangi bir cismin temasta

bulunduğu diğer bir cisme ısı iletme kabiliyetinin

bir ölçüsüdür.



Kondüksiyon (ısı iletimi)
Konveksiyon (ısı taşımını)

Radyasyon (ısı ışınımı) 



Isı iletimi



Hayvansal üretim yapılarında ısı kazançları ve kayıpları

ISI KAZANÇLARI

Hayvanlardan yayılan ısı

Mekanik ısı 

Solar ısı

Ek ısı

ISI KAYIPLARI

• Yapı elemanları

• Havalandırma

• Suyun buharlaşması 

Isı kaybı > Isı kazancı  ise  ISITMA SİSTEMİ

Isı kaybı < Isı kazancı  ise  SOĞUTMA SİSTEMİ



Isı iletimi ile ilgili Kavramlar

• Yapı malzemesinin ısı iletim katsayısı

• Malzemenin yoğunluğuna,

• Malzemenin içerdiği nem miktarına,

• Zerrelerin büyüklük ve düzenine,

• Malzemenin kalınlığına bağlıdır.



Hava İnfiltrasyonu ve havalandırma yolu ile 

ısı kaybı

• Binalar tam olarak tecrid edilemediği için iç ve dış ortam

arasındaki sıcaklık farkından dolayı sürekli bir hava

akımı vardır.

• Hayvan barınaklarında kapı ve pencere etrafındaki

çatlaklar buna neden olur.

• Kapalı bir yapıda ısı dengesinin sağlanması için hava

infiltrasyonu miktarının bilinmesi gerekir.

• Bunun için hava değişimi metodu uygulanır.

• Kapalı bir tarımsal yapıda saatte 1.5-2 kez hava değişimi

yeterlidir.



Yapı Elemanlarından Olan Su Buharı İletimi

• Belirli bir basınç altında havanın taşıyabileceği, maksimum su

buharı miktarı ortamın sıcaklığına bağlıdır.

• Hava sıcaklığı arttıkça taşıyabileceği su buharı miktarı da

artar.

• Eğer hava belirli sıcaklık ve basınçta tutabileceği maksimum su

buharını içeriyorsa, doyma durumuna gelmiş demektir.

• Hayvansal üretim yapılarında su buharının başlıca kaynağı

hayvanların solunumla havaya verdikleri nemdir.

• Barınak içi ve dışı arasında bir su buharı basınç farkının

bulunması durumunda yapı elemanlarından dışarıya doğru su

buharının iletilme eğilimi söz konusudur.

• Su buharının hareket yönü yüksek kısmi basınçtan düşük

kısmi basınca ya da yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa

doğrudur.



Yapı Elemanlarından Olan Su Buharı İletimi

• Yapı elemanı yüzeyinde olan yoğunlaşma gözle görülebilir.

• Yapı elemanı içerisinde olan yoğunlaşma gözle
görülemediğinden yüzeyde oluşan yoğunlaşmaya göre daha
sakıncalıdır. Bu tipteki yoğunlaşmaya gizli yoğunlaşma
denir.

• Yapılarda nem yoğunlaşmasının olması arzu edilmeyen bir
durumdur.

• Nem yoğunlaşması, yapı elemanlarında lekelerin
oluşmasına, çürümelere, yağlı boya ya da sıvaların
dökülmesine, paslanmalara ve yapı malzemesinin
yalıtım değerinin azalmasına neden olur.

• Nem yoğunlaşması aynı zamanda barınak içerisindeki
hayvanların sağlık ve verimleri ile çalışan kişiler açısından
da sakıncalıdır.



Su buharının iletimi

• Su buharının hareket yönü yüksek sıcaklıktan düşük
sıcaklığa doğrudur.

• Tarımsal yapılarda bina içinin sıcaklığı ile dış hava
sıcaklığı arasında daima bir fark bulunduğundan
bina duvarlarında her zaman su buharı hareketi söz
konusudur.

• Su buharının duvar içinde yoğunlaşması duvarların
ömrünün azalmasında önemli bir etkendir.



Nem Denetimi

Fazla nem yapılarda

• Kötü görüntülere (lekeler),

• Ahşap yapı elemanlarının çürümesine,

• Duvarların yalıtım özelliklerinin bozulmasına 

neden olur.

Hayvan barınaklarında nemin başlıca kaynağı,

hayvanların solunum yoluyla ortama verdikleri su 

buharıdır.



Yapı elemanlarında nem yoğunlaşması

• Nem yoğunlaşmasının önlenmesi için,

- Yapı elemanının sıcak tarafına bir buhar perdesinin

tesis edilmesi,

- Havalandırma oranının artırılarak nemliliğin

azaltılması,

- Ortam havasının sıcaklığının artırılması,

- Pencere gibi yapı elemanlarında geçici olarak

yoğunlaşmaya izin verilmesi,



Yapı elemanları içerisinde nem 

yoğunlaşması

• Duvar içerisinde de nem yoğunlaşması meydana 

gelebilir.

• Nem iletimi yolu ile su buharı duvar içerisinden 

iletilir.

• Duvardan geçen su buharı duvar içindeki havanın 

nemini arttırır ve sıcaklık çiğlenme noktasının 

altına düştüğünde yoğunlaşma meydana gelir.

• Bu durumda yalıtım malzemesi özelliğini 

kaybeder, ahşap elemanlar çürür, boyalar kabarır. 



Yapı elemanları içerisinde nem yoğunlaşması

• Bunu önlemek için, su buharının duvara nüfuz etmesini

önlemek gerekir.

Bu iki yolla olur:

• İyi bir havalandırma ile ortamın nemini azaltmak,

• Havanın yüksek basınç tarafından duvara nüfusunu önlemek

için buhar perdeleri tesis etmek.

– Buhar perdeleri iki tipe ayrılır

• Membran tipi

İç duvar ya da tavanın altına

• Boya tipi

Asfaltik boya veya metalik alüminyum boya



Yalıtım
• Yalıtım sözcük anlamıyla elektrik, ses ve ısı akımını engellemek

demektir.

• Yapının kendi elemanlarını, yapı malzemelerini, yapı içerisinde

barınan canlıları, atmosfer olayları ve dış etkilerin zarar verici

etkilerinden korumak için yapı elemanları çeşitli şekilde yalıtım

uygulaması işlemi görür.

• Yapılarda uygulanan yalıtım, yapılış amacına göre ısı ve nem yalıtımı

şeklinde ikiye ayrılır.

Su yalıtımı;

Suyun geldiği yöne,

Isı yalıtımı;

Yapı elemanının soğuk tarafına,

Buhar kesici;

Yapı elemanının sıcak tarafına uygulanmalıdır.



Su ve Nem Yalıtımı
Nem yalıtımını kabaca:

• Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde

yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj levhası vs. ile)

• Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması

(duvar bariyeri vs.)

• Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden

suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj

levhası vs. ile)

• Yapı havasındaki su buharının yapı malzemelerine yapacağı zararı

önlemek amacıyla yalıtım (buhar kesici ile)

• Yine yapıyı yüzey sularından korumak için yapılan drenaj da bir su

yalıtımı olarak düşünülebilir.



Isı, kışın ısıtılmış iç ortamlardan dışarıya,
yazın ise dışarıdan soğutulmuş iç ortamlara
doğru akar.

•Tarımsal yapılarda, duvarlardan kaybedilen ısı miktarının en 

aza indirilmesi için, 

•Isı iletimine karşı direnci yüksek,

•Isı iletim katsayısı düşük malzemeler kullanılır.

•Bu özellikteki malzemelere yalıtım malzemesi denir.

•Yapı malzemesinin yalıtım özelliği yoğunlukla ters orantılıdır.

•Hava boşluğunun yalıtım değeri 2cm kalınlığa kadar 

oldukça yüksektir.

ISI YALITIMI



• Yapılarda ısı yalıtımı yapılmasının yararları

- Soğuk günlerde hayvanlar tarafından ortama
yayılan ısıyı koruyarak ek ısı gereksinimini azaltır.

- Sıcak günlerde ısı kazancını azaltarak soğutma
masraflarının azaltılmasına yardım eder.

- Barınak içerisinde gündüz ve gece
farklılıklarından dolayı oluşacak sıcaklık değişimini
engeller.

- Yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklığını
yükselterek nem yoğunlaşması ve don oluşumunu
önler.

- Hayvan sağlığını ve verimini önemli derecede
etkileyen ani sıcaklık değişimlerine engel olur.



YALITIM
• Yapı elemanlarında ısı yalıtımı, içten yalıtım, dıştan yalıtım ve

çekirdek yalıtımı şeklinde uygulanabilir.

• İçten yalıtımda, yalıtım malzemesi yapı elemanının iç yüzeyine,

• Dıştan yalıtımda, yapı elemanının dış yüzeyine,

• Çekirdek yalıtımda ise, aynı veya farklı iki malzeme arasına

yerleştirilir.

• Hayvansal üretim yapılarında daha çok çekirdek yalıtımı

uygulanmaktadır.



Teknikte kullanılan ısı yalıtım malzemeleri;

1) Organik asıllı

2) İnorganik asıllı

3) Sentetik asıllı

olmak üzere başlıca üç grupta toplanır.

Bazı hallerde organik yapıda anorganik bağlayıcı
bulunabileceği gibi anorganik yapıda da organik
bağlayıcı bulunabilmektedir.

ISI YALITIM 

MALZEMELERİ



Isı iletim katsayısı düşük ancak ısı yalıtım 
malzemesi olmayan yapı malzemeleri;

Gazbeton Perlit Bims Blok



Gazbeton

Hafif beton grubuna giren bir yapı malzemesi olan Gazbeton

silis kumu, bağlayıcı olarak kullanılan çimento ve kireç ile

birlikte suyla karıştırılarak üretilir. Bu karışıma gaz

oluşmasına sebep olan alüminyum pastası ilave edildikten

sonra ortaya çıkan hamurdur. Bu hamur çelik kalıplara

dökülür ve milimetrik hassasiyetle istenilen boyutlarda kesilir

ve sertleştirmek için buhar kürüne tabi tutulur.

o Yangına tepki sınıfı A1

o Isıl iletkenlik hesap değeri 0,09-0,13 W/mK

o Su buharı difüzyon direnç katsayısı μ=5-20

o Basınç mukavemeti 2,3-3,5 N/mm²



Bims
Doğal bir malzeme olan ponzanın su ve çimento

eklenerek oluşturulan, ısı ve ses yalıtımı yüksek,

depreme karşı dayanıklı bir yapı malzemesidir.

o Yangına tepki sınıfı A sınıfı yanmazdır.

o Isıl iletkenlik hesap değeri 0,156-0,205 W/m.K

o Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 5-15

o Basınç dayanımı 2,30-1,87 N/mm2



YALITIMSIZ 

BİNALARDA 

ORTAYA 

ÇIKABİLECEK 

SORUNLAR

1. Isı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma
maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların
içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda
terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler
oluşur, duvar boyasında ve sıvasında
dökülmeler meydana gelir.

2. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış
duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç
taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için
kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam
anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha
fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer
hastalıklara sebep olur.

3. Kış aylarında, taban altı ve tavan
aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler
oluşur.

4. Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak
ve bunaltıcı olur.



Havalandırma
• Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

oluşturmadan yeterli miktarda temiz havayı temin

etmek,

• Bina içi sıcaklığını istenilen sınırlarda tutmak,

• Bina içinde bağıl nemi uygun sınırlar arasında

tutarak, nem yoğunlaşmasını önlemek,

• Zararlı gaz, toz, koku ve patojen

mikroorganizmaları bina dışına atmak,

• Bina tabanı ile yataklık malzemesinin ıslanmasını

engellemek,

• Binada çalışan insanlar için uygun bir çalışma

ortamı yaratmak için yapılır.



Havalandırmanın Yararları

• Hayvanların sağlık koşulları iyileşir, ölüm oranı azalır.

• Hayvanlarda daha hızlı büyüme görülür.

• Yemlemede randıman artar.

• Hayvanlardan daha yüksek verim alınır.

• Yetiştiricinin çalışma koşulları iyileşir.

• Yapının kullanım ömrü artar.



İyi projelenmiş bir havalandırma sisteminde

• Uygun yerleştirilmiş yeterli sayı ve boyutta temiz hava
giriş açıklıklarının bulunması,

• İçeri giren havanın hayvanlar üzerinde zararlı hava
akımı oluşturmaması,

• Uygun yerleştirilmiş yeterli sayı ve boyutta kirli hava
çıkış açıklıklarının bulunması,

• Havalandırma sisteminin iklim koşullarına bağlı
olmadan yıl boyunca başarılı çalışması,

• Havalandırma sistemlerinin ekonomik ve bakımlarının
az olması istenir.



Havalandırma sistemi tipleri

1. Doğal Havalandırma Sistemleri

2. Mekaniksel Havalandırma Sistemleri



Havalandırma

• Sıcaklık ve nem istenen düzeyde tutulabilir.

• Zararlı gazlar dışarı atılarak ortam havası sağlık yönünden

uygun hale gelir.

• Verim olumlu etkilenir.

• Yapı elemanlarının zarar görmesi önlenmiş olur. (nem

yoğunlaşması önlenir.)





Doğal havalandırma sistemleri

Rüzgar etkisi

• Rüzgar esme yönü üzerinde bulunan yüzeylerde

pozitif (basma), diğer yüzeylerde negatif (emme)

etkisi yaratır.

• Doğal havalandırmada, hava giriş açıklıkları binanın

basma yüzeylerine, hava çıkış açıklıkları ise emme

yüzeylerine yerleştirilir.

• Giriş açıklıklarından giren hava, yüksek basınç

oluşturur ve kirli havayı çıkış açıklıklarından dışarı

atar.



Doğal havalandırma sistemleri

Baca etkisi

• Barınak içi ve dışı arasında bir sıcaklık farklılığının

bulunması iki ortam arasında bir basınç farklılığının

oluşmasına neden olur.

• Barınak içerisinde ısınan hava yükselir ve çatıda

bulunan çıkış açıklığından dışarı atılır. Bu sırada

barınak içinde oluşan alçak basınç soğuk ve temiz

havanın giriş açıklıklarından girmesini sağlar.



Doğal havalandırma sistemleri

• Baca etkisinin iyi çalışabilmesi için:

- Barınak içi ve dışı arasındaki sıcaklık farklılığının en

az 5-7°C,

- Hava giriş açıklığı ile çıkış açıklığı arasındaki düşey

mesafenin en az 2-4 m,

- Hava çıkış açıklığının mahyadan olan yüksekliğinin

en az 0.50 m olması gerekir.



Doğal havalandırma sistemlerinin unsurları

1. Hava giriş açıklıkları

2. Hava çıkış açıklıkları

• Hava giriş ve çıkış açıklıkları toplam alanları

genellikle birbirine eşit olacak şekilde

projelenir.



Hava giriş delikleri

• Boyutları 5x 75 cm, 15x 25 cm, 50 x75 cm olabilir.

• Toplam hava giriş delikleri yüzey alanı, havalandırma

bacaları yüzey alanına eşit olmalıdır.

• Hava giriş delikleri yapının tek veya çift cephesine

yerleştirilebilir.

• Hayvan sayısı fazla olan geniş barınaklarda, giriş

deliklerinin her iki uzun cephe boyunca yerleştirilmesi daha

uygundur.



Hava giriş açıklıkları



Hava çıkış açıklıkları

• Sıcak ve kirli hava yükselerek hava çıkış

açıklarından dışarı atılır. İki şekilde olabilir.

a)Çatıda belirli aralıklarla yerleştirilen

havalandırma bacaları,

b) Barınağın mahya hattı uzunluğunca bırakılan

sürekli mahya açıklığı

• Havalandırma bacaları; daire, kare veya

dikdörtgen kesitli olabilir. Daire kesitli olanlar,

sürtünme kayıplarının daha az olması nedeniyle

tercih edilirler.



Hava çıkış açıklıkları



Hava çıkış açıklıkları

1. Havalandırma bacası kesit alanı en az 0.25 m2, en çok 1 m2

olmalıdır.

2. Boyutları en az 40x40cm, en çok 100x100cm olmalıdır.

3. Baca sayısının belirlenmesinde en çok 100 m2 taban alanı
için bir baca hesaplanmalıdır.

4. En çok 100 m3 bina hacmi için bir baca hesaplanmalıdır.

5. Baca etkili yüksekliği en az 2 m olmalıdır.

6. Bacanın mahyadan olan yüksekliği en az 50 cm olmalıdır.

7. Barınaktaki tüm bacaların kesitleri ve mahyadan yükseklikleri
eşit olmalıdır.

8. Havalandırma bacalarının iç yüzeyleri pürüzsüz ve nem
yoğunlaşmasının önlenmesi için yalıtılmış olmalıdır.

9. Havalandırma bacalarının içerisine ayarlanabilir kapaklar
yerleştirilmelidir.



Mekaniksel Havalandırma

• Hayvansal üretim yapılarında en uygun
havalandırma sistemidir.

• Bu sistemde iç ve dış ortam arasındaki basınç
farkı fanlarla sağlanır.

• Mekaniksel havalandırma sistemi:

- Barınak içerisinde yeknesak bir sıcaklık
oluşturmak,

- Ani ve büyük sıcaklık değişimlerini en az
düzeyde tutmak,

- Hayvanların bulunduğu düzeyde soğuk hava
cereyanlarını önlemek,

- Hayvanlar için kuru bir yataklık ortamı
sağlamak amacıyla tercih edilir.



Mekaniksel Havalandırma

• Rüzgarın olumsuz etkisinden ve sıcaklık farkından 

etkilenmez. Sürekli bir hava akımı sağlanır.

• Mekaniksel havalandırmada hava akımı mekanik 

enerji ile sağlanır.

• Temiz havanın bina içine alınması hava giriş 

delikleri veya fanlar yardımıyla olur.

• Kirlenmiş havanın atılmasında ise hava çıkış 

delikleri veya fanlar kullanılır.



Mekaniksel havalandırma sistemlerinin 

sakıncaları

• İlk tesis maliyetleri yüksektir.

• Çalışması için enerjiye gereksinim duyar.

• Bakım ve işletme giderleri yüksektir.

• Gürültülü çalışması işletmede çalışanları 

rahatsız eder.

• Sistemin tesis edilip, çalıştırılmasında uzman 

kişilere gereksinim duyulur.



Mekanik havalandırma sistemlerinin 

çeşitleri

1. Emici sistemler (aspiratörler)

2. Basıcı sistemler (vantilatörler)

3. Kombine sistemler



Basıcı ve emici sistemlerin karşılaştırılması

• Basıcı sistemlerde yapının her tarafına 

istenilen miktarda taze hava kolayca dağıtılır.

• Basıcı sistemler emici sistemlere göre daha 

fazla hava cereyanına neden olur.

• Barınağın yalıtımı iyi değilse, yapı elemanları 

üzerinde nem yoğunlaşması daha kolaydır.

• Basıcı sistemlerde yakın işletmelere 

barınağın kötü kokusu ulaşabilir.

• Bu nedenlerle hayvansal üretim yapılarında 

daha çok emici sistemler kullanılmaktadır.



Emici sistemler

• Emici sistemlerde genişliği 12 m’ye kadar 

olan barınaklarda fanlar duvarlara, 12m’den 

fazla olan barınaklarda ise çatıya yerleştirilir.

• Emici fanların çatıya yerleştirilmesi 

durumunda hava giriş açıklıkları uzun yan 

duvarlara eşit aralıklarla yerleştirilmelidir.



Emici sistemler Basıcı Sistemler

Kombine Sistem



HAYVAN BARINAKLARINDA 
BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMLERİ







Duş ve fan soğutma sistemi prensipleri
• Duş uygulaması, ineğin dersini ıslatacak ama suyun 

üstünden akıp yerlere akmayacak irilikte damlacıklar 

oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır.

• Islanan ineklerin etrafındaki nemi fan kullanarak 

uzaklaştırmak için fan sistemini duştan sonar çalıştırılır. 

Ahırda sıcaklık eşik değerleri geçtiğinde fanlar sürekli 

çalışır halde tutulabilir.

• Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde sadece duş veya 

sadece fan temini istenen etkiyi sağlamayacaktır.

• Mümkünse daha önce serinletme sitemini kurmuş 

işletmelerin gezilmesi bu konuda önemli tecrübe 

sağlayacaktır.



Serinletme Sistemi Esasları
• Duşların istenen saatte ve istenen süre ile çalışması için 1–

15 dakika aralıkla çalışmaya ayarlanabilen bir timer 

gereklidir,

• Su akışını zamanı geldiğinde açıp kapatacak elektrik 

kontrolü için Selenoid valf, bu duş hattı borusuna uyacak 

çapta seçilmelidir,

• Ahır sıcaklığı 24 dereceyi geçtiğinde sistemi açacak ve 24 

derecenin altına düştüğünde ise sistemi kapatacak bir 

termostata ihtiyaç vardır. Ancak fanlar gece sıcaklık 21 C 

altına düşmediği sürece, ineğin kendini toparlaması ve 

rahatlatması için sürekli çalışır halde tutulabilir,

• Boru çapı, duş uygulanacak alan uzunluğuna, duş başlığı 

sayısı ve akış oranlarına bağlıdır.



Sıcak iklim koşullarında üretimi yapılan

hayvanların optimal sıcaklık isteklerinin

karşılanması için serinletme vazgeçilmez bir

işlemdir.

Bu amaçla kullanılabilecek farklı tipte serinletme

sistemleri bulunmaktadır.

Satın alma ve işletme giderlerinin düşük olması

nedeniyle, hayvan barınaklarında

buharlaştırmalı serinletme sistemleri yaygın

biçimde kullanılmaktadır.



Buharlaştırmalı Serinletme Sistemleri

Bir buharlaştırmalı serinletme sisteminde, serbest

su yüzeyi ile temas eden hava hareketsiz

(durgun) ise soğutma işlemi yavaşlar.

Serbest su yüzeyi ile temas eden havanın, bir fanla

hareketlendirilmesi, havanın serbest su yüzeyi ile

temas yüzey alanını arttırır.



Hareketli havanın temas edeceği geniş su

yüzey alanının eldesinde farklı yöntemler

uygulanabilir.

Uygulamada buharlaştırmalı serinletme

sistemlerinde iki yöntem daha yaygındır:

• Su püskürtmeli buharlaştırma serinletme

sistemleri,

• Fan-Ped serinletme sistemleri.



Su Püskürtmeli Buharlaştırmalı 

Serinletme Sistemleri
Su püskürtmeli buharlaştırmalı serinletme

sistemleri damlacık çaplarına bağlı olarak üç farklı

şekilde isimlendirilir:

- fogging (sisleme) (VMD = 10….30 µm)

- misting (sisleme veya buğulama) (VMD = 30….100

µm)

-sprinkler (duşlama) (VMD > 100 µm)

Fogging ve misting sistemleri doğrudan havayı

serinletirken sprinkler sistemi hayvanların vücutlarını

ıslatarak serinletmeyi sağlarlar.



Fogging ve misting sistemleri, yüksek basınçlı
suyun özel sisleme memelerine verilerek
üretilen damlaların ortam içerisine yayılması
olarak tanımlanır.

Bu sistemler;

• hayvan barınaklarının serinletilmesi,

• toz ve koku kontrolü,

• nemlendirme ve

• açık hava serinletmesinde kullanılır.





Barınak ortamında serinletmeyle birlikte açığa
çıkan nemin uzaklaştırılması gerekir. Bunun
için belirli düzeyde bir hava hareketine ihtiyaç
vardır.

Eğer sistemde yeterli hava hareketi yoksa
püskürtülen su hayvanların üzerinde bir film
tabakası oluşturur ve bu film tabakası ısı
yalıtımı sağladığından hayvanları ısı stresine
sokar.

Sprinkler sistemler düşük basınçla çalışan
sistemlerdir. Kullanılan suyun basıncı 100...170
kPa arasındadır.



Evaporatif Soğutma

Fanlar havayı hayvanların üzerine vererek hayvanları bir 

miktar serinletir, fakat havayı serinletmez. 

Fanların yetersiz olduğu  durumda ek soğutucu olarak 

evaporatif  soğutucular   kullanılabilir.



Sisleme

Sıcaklığın 22º C nin üstüne çıktığı durumlarda ortamın serinletilmesi 

gerekmektedir.





Pedli Evaporatif Serinletme 

Sistemleri (Fan-Ped)

Kapalı ortamlarda yetiştirilen bitki ve

hayvanların, artan ortam sıcaklığına bağlı

olarak meydana gelecek ısı stresinden

korunması ve onların optimal sıcaklık

isteklerinin karşılanmasında uygulanan

yöntemlerden en yaygın olanı pedli evaporatif

serinletme yöntemidir.



Pedli evaporatif (buharlaştırmalı) serinletme

sistemlerinde sıcak dış ortam havası ıslak pedden

geçirilerek yapı içerisine alınır.

Bu sırada ped yüzeyinden bir miktar su

buharlaşarak hava ile birlikte yapı içerisine girer.

Suyun buharlaştırılması sırasında pedden geçen

havanın duyulur ısısından yararlanıldığı için yapı

içerisine giren havanın kuru termometre sıcaklığı

düşer.





Fan-pad sistemi aşağıdaki elemanlardan

oluşur:

• Barınak içerisine hava emilmesinde

kullanılan fanlar

• Barınağa giren havanın nemlendirilmesi

için kullanılan ped

• Ped içerisinde su dolaşımı için kullanılan

pompa

• Su deposu ve

• Dağıtma boruları



Fan-ped Sistemlerinin Tasarım 

Özellikleri

Buharlaşmalı serinletme düzenlerinde fanlar

ve hava giriş açıklıkları önemli bir yapısal

zorunluluk olmadıkça karşılıklı olarak

yerleştirilir.

Pedler hava giriş açıklıklarını tamamen

kaplayacak şekilde yerleştirilir. Bu amaçla,

çeşitli kalınlıklarda özel yapıya sahip pedler

kullanılır.





Sistemin etkinliği önemli ölçüde ped malzemesinin

etkinliğine bağlıdır. Bu nedenle pedlerin tasarımında

aşağıdaki etmenler dikkate alınmalıdır:

• Geniş bir yüzey alanı oluşturarak iyi bir nemlendirme

sağlamalı

• Hava akımına karşı en az düzeyde direnç göstermeli

• Suyu bünyesinde uzun süre tutabilmeli

• Ped materyali çürümeye karşı dayanıklı olmalı,

orijinal şeklini ve dokusunu koruyabilmelidir.



Ped malzemesi olarak; ağaç, metal

parçacıklar, cam, plastik ve çimento

kullanılmaktadır. Son zamanlarda selüloz

kağıtlardan yapılan ped malzemeleri

diğerlerine göre daha etkili ve daha kullanışlı

olarak fan ped sisteminin kullanıldığı seralar,

hayvan barınakları ve diğer yapılarda

kullanılmaktadır.



Plastikten yapılmış ped

malzemesi
Selüloz esaslı ped malzemesi

Samandan yapılmıs ped malzemesi

Kavak talaşından yapılmış ped 

malzemesi 



Buharlaştırmalı Serinletme Sistemlerinin     

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

• Kurulum giderleri düşüktür.

• Çalıştırılmaları ekonomiktir.

• Bakımı kolaydır.

• Çevre kirliliğine neden olmaz.

• Serinletilecek ortama sürekli taze hava

gönderir.



Dezavantajları

• Buharlaştırmalı serinleticiler düzenli bakım
gerektirir.

• Yüksek nemli bölgelerde buharlaştırmalı
serinleticilerin etkinliği azalır.

• Buharlaştırmalı serinleticiler tarafından
soğutulan havanın bağıl nemi %80-90
civarındadır. Fazla nem hayvanlarda bazı
rahatsızlıklara neden olabilir.



• Evaporatif serinletme sistemleri kısa aralıklarla
çalıştırılıp durdurulmalı, hergün gece
döneminde pedlerin su akışı kesilerek pedler
kuruyuncaya kadar fanlar çalıştırılmalıdır.

• Tüm sistem doğrudan gelen güneş ışığı ve
diğer kirleticilere karşı korunmalıdır.

• Sistemde olası tıkanıklıkların erken
belirlenmesi için sürekli kontrol edilmeli,
bakımları aksatılmamalı ve haftada bir kez alg
oluşumuna karşı kimyasal uygulama
yapılmalıdır.



YÜKSEK SICAKLIK VE NEMİN TAVUKLARIN 

DAVRANIMLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sıcaklık ve nem optimum sınırların üzerine çıktığında tavuk 

davranımlarında bazı değişiklikler meydana gelmekte olup, 

bunlar;

• Tavuklar yüksek sıcaklıkta az hareket etmeye çalışırlar, o 

yüzden ayakta durmaktansa yatarak dinlenmeyi tercih 

ederler.

• Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında , yem tüketimlerini 

azaltır, su tüketimlerini arttırırlar.

• Tavuklar ağızlarını açarak solunum hızlarını arttırırlar.

• Vücutlarındaki tüysüz bölgelerinden (göğüs ve kanat altı) 

olan ısı yayımını arttırmaya çalışırlar.

• Nemli ve serin bir yere yatarlar.



YÜKSEK SICAKLIK VE NEMİN TAVUKLARIN FİZYOLOJİSİNE ETKİLERİ

Yüksek çevre sıcaklığı (30-38°C) ve nemin (%80-90)tavukların 

fizyolojileri çok önemli etkileri vardır.

Bunlar;

• Isı zorlanımında hayvanlar daha fazla enerjiye gereksinim duyarlar.

• Yüksek sıcaklık oviopozisyon zamanını ve yumurta oluşumunu etkiler.

• Solunum sayısı artar.

• Kalp atışı artar.

• Kan basıncı artar. Sodyum, fosfor, bikarbonat, glikoz, kolesterol, 

magnezyum ve protein gibi çok önemli ve kanda bulunan bazı maddelerin 

düzeyleri düşer.

• Kandaki , CO2 ve asit-baz dengesi ile ilgili diğer bozulur.

• Böbreklerin ve kalbin çalışma düzeni bozulur.

• Glikozun kandaki seviyesi azalır, hayvan yere yatar ve komaya girebilir.

• Yumurta kalınlığı azalır ve yumurta özgül ağırlığı düşer.

• Cinsi olgunluk yaşı gecikir.

• İştah azalır, yem tüketimi düşer. Bunun sonucu olarak canlı ağırlık artışı 

azalır ve verim azalır.



AYDINLATMA SİSTEMLERİ

• Hayvansal üretim yapılarında gerekli aydınlatma 
şiddeti yetiştiriciliğin çeşidine, barınağın farklı 
bölümlerine ve yapılan işin kapsamına bağlıdır. 

• Yapılarda doğal ya da yapay ışıktan
yararlanılır.

• Hayvansal üretim yapılarında öncelikle doğal 
ışıktan yararlanılmaya çalışılır.

• Doğal aydınlatmada barınak duvarlarına 
yerleştirilen pencerelerden yararlanılır.

• Pencere alanı gereksinimi saptanırken 
barınağın çeşidi ve işlevi yanında bölgenin iklim 
koşulları da dikkate alınmalıdır.

• A.O. = Pencere alanı/Taban alanı (1/5 – 1/ 25)    



AYDINLATMA SİSTEMLERİ

• Pencerelerin düzenlenmesinde solar 

oriyantasyon ilkesi de göz önünde tutulmalıdır.

• Solar oriyantasyon ilkesi kışın güneş 

radyasyonundan yararlanmak, yazın ise 

korunmayı ifade etmektedir.

• Bu amaçla pencereler daha çok güney cephesi 

üzerine yerleştirilir.

• Doğal ışıktan yararlanamayan kısımların ve 

geceleyin aydınlatmanın yapılabilmesi için yapay 

aydınlatmaya gereksinim duyulur.



Solar oriyantasyon ilkesi
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Hayvansal Üretim Yapılarının Planlanmasında Göz Önüne 
Alınması Gerekli Özellikler

 Hayvanlar ve bakıcılar için sağlık ve rahatlık koşullarını 
sağlamalıdır.

 Hayvan davranışları dikkate alınmalıdır.

 Yapılar yüksek miktar ve kalitede hayvansal ürün elde 
edilmesine olanak vermelidir.

 İşgücü rasyonel kullanılmalıdır.

 Hayvan sayısındaki artışlara uyum sağlamalıdır.

 Teknolojik gelişmeler kolaylıkla uygulanabilmelidir.

 Konut ve diğer yapılarla uyumlu olmalıdır.

 Çevre kirliliğine neden olmamalıdır.

 Yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

 Maliyetleri olanaklar ölçüsünde düşük olmalıdır.

 Hayvan yönetimini kolaylaştıracak şekilde planlanmalıdır.



Büyük baş hayvansal 

üretim yapıları

 Büyükbaş hayvanların barındırıldığı ahırlar,

- Süt sığırı ahırları,

- Besi sığırı ahırları,



İŞLETME MERKEZİ



Uygun Barınak Planlaması
 İhtiyaçlara cevap verecek genişlikte yapılmalı.

 İyi havalanmalı.

 İyi ışık almalı.

 Zemini kaymayan malzeme ile yapılmalı.

 Zemininde tırnak yaralanmasına ve tırnak

delinmesine sebep olan çıkıntı, taş, çakıl

olmamalı.

 İdeal yataklık olmalı. (Kauçuk veya toprak )

 Kolay temizlenen malzemeler kullanılmalı.(Taban,

duvar, yataklık, durak ve suluklar vb.)

 Hayvan yaralanmalarına sebep olacak yükseltileri

ve sivri – kesici çıkıntıları olmamalı.



Barınak Hijyeni 

 Barınağa giren misafirlerin ayakları ve araçların tekerleri

dezenfektan havuzlarından geçirilerek dezenfekte edilmeli.

 Hayvanların sıvı ve katı atıkları sık temizlenmeli.

 Sinek ve böcek ürememesi için köşe ve kenarlar kireçlenmeli,

larva ilacı atılmalı.

 Gübre yığını üzeri kireçlenmeli ve larva ilacı atılmalı. Uçan sinek

ve böceklerle ilaçlı mücadele yapılmalı.

 Kirli duvarlar yıkanmalı ve boya – badana yapılmalı.

 Kirli ve paslı demirler yıkanmalı ve boyanmalı.

 Yemlik yolunda yemlerin altına gelen yerler seramik kaplanmalı.

 Suluklar hayvanların sıvı ve katı atıkları ile kirlenmeyecek

yükseklikte ve kenar korkuluklu yapılmalı.

 Suluklar kolay temizlenecek şekilde dipten tahliyeli yapılmalı,

kirlendikçe yıkanmalı.

 Hayvanları tırnak hastalıklarına karşı korumak için ayak

dezenfektan havuzları yapılmalı.



AHIR
 Hayvanların sağlıklı ve yüksek süt verimi sağlayacağı, yem

dağıtımı, gübre temizliği, sağım ve diğer bakım işlerinin
kolaylıkla yürütülebileceği bir mekan olup, süt sığırı
işletmelerinin ana unsurudur.

 İklim etmenleri, hayvan organizmasını çeşitli yönlerden
etkilediğinden barınakların yapımında çok önemili bir
parametredir. Ahır planlamasında bölge iklim koşulları dikkate
alınarak, hayvan sağlığı ve verimi üzerindeki olumsuz etkileri
ekonomik sınırlar içerisinde giderebilecek barınak tipleri
üzerinde durulmalıdır.

 Hayvan verimine etkili olan en önemli çevre koşulları;
 Sıcaklık,

 Oransal nem, 

 Ortam havasının bileşimi, 

 Havalandırma kapasitesi, 

 Hava akım hızı,

 Aydınlatmadır.





Sıcaklık
Süt sığırlarında sıcaklık stresinin oluşumunu etkileyen başlıca etmenler: 

- Çevre koşulları 

- Laktasyon dönemleri 

- Serinletme amenejmanı

- Egzersiz gereksinimi 

- Irk 

- Renk 

- Verim düzeyi 

- Yem tüketimi

Günde 30 kg’dan fazla süt veren ineklerde 25 oC’nin üzerinde iştah
azalırken, 30 oC’nin üzerinde yem tüketiminde belirgin bir düşme
gözlenmekte, 40 oC’nin üzerinde ise tamamen durmaktadır. Yüksek verimli
hayvanlar daha fazla metabolik aktiviteye sahiptirler ve daha fazla ısı
ürettikleri için yüksek sıcaklık stresinden daha fazla etkilenmektedir. Vücut içi
sıcaklığının artışıyla deriye daha fazla kan akmakta, solunum ve terleme
oranları yükselmekte ve hayvan uzanma yerine ayakta durmayı tercih
etmektir.

Süt sığırlarının yüksek çevre sıcaklığına gösterdikleri tepkinin en
belirgin işareti solunum sayısının artmasıdır. Yüksek çevre sıcaklıklarında
hayvanların solunum sayısında başlangıçta hızlı bir artış, sonra da yavaş bir
düşme görülür. Buna karşın solunum derinliğinde artış gözlenir.



Bağıl Nem
Bağıl nemin sığırlar üzerine olan etkisini sıcaklıkla

birlikte düşünmek gerekir. Sığırlar soğuk ve nemli havadan,

soğuk ve kuru havaya göre daha fazla rahatsız olmaktadır.

Bu nedenle, 10-15C'lik sıcaklık sınırlarında bağıl nem

%70-80 alınabilir. Yüksek sıcaklık ve bağıl nem

hayvanlarda yem yeme isteğini azaltacağından hayvan

veriminde büyük oranda düşüşler kaydedilecektir. 29 oC

hava sıcaklığında bağıl nem oranı %44 olduğunda Holstein

ineklerinin süt verimlerinde %3, aynı sıcaklıkta bağıl nem

oranı %90 olduğunda ise süt verimlerinde %31 oranında

düşme meydana gelmektedir.



Havalandırma
Sığırlarda deri yüzeyi nemli olduğu zaman, hava

hareket hızının artışı evaporasyon yoluyla ısı kaybına
yardımcı olmakta, deri yeterince nemli olmadığı zaman
etkisi sınırlı olmaktadır. Ilıman iklimlerde hava hareket hızı
arttıkça ısı kaybı da artmaktadır. Yüksek sıcaklık
seviyelerinde (29 oC ve üzerinde) bunun tersi geçerlidir.

Hava hareketinin engellenmesi, evaporasyon ve
konveksiyon ile oluşan ısı kaybını azaltmakta ve gölgeliğin
etkisini sıfıra düşürmektedir. Düşük hava hareket hızı,
hayvanların kendilerini rahat hissetmeleri açısından çok
önemli etkiye sahiptir. Rüzgar hızının 8-10 km/saat olması
durumunda önemli bir problem oluşmazken, 30 km/saat’i
geçtikten sonra kuru-sıcak ve sıcak-nemli bölgelerde
önlem alınması düşünülmelidir. Topografyanın etkisinin
bilinmesi, kurulacak olan hayvan barınaklarının yerleşim
yönünden belirlenmesinde yardımcı olacaktır.



Yağış

Yağışın çiftlik hayvanlarına doğrudan etkisi

bulunmaktadır. Evaporasyon yolu ile ısı yayımına yararı

olmasına karşın, yem tüketimi ve sağlık bakımından önemli

derecede sorun oluşturulabilmektedir. Hayvanlar yağmurun

fiziksel etkisine karşı büyük tepki gösterirler. Otlamayı

bırakır ve ayakta hareketsiz kalırlar veya ağaç altı gibi

yerlere gidebilirler. Bu durum özellikle yağmurun rüzgar ile

savrularak yağdığı zaman söz konusu olup, yağan yağmur

sonrası mera yaş ise yem alımı normalin biraz altına

inebilmektedir.



Aydınlatma
Aydınlatma doğal ya da yapay yoldan

gerçekleştirilebilir. Aydınlatma ile yemleme ve iş

kolaylığının sağlanması amaçlanır. Ayrıca hayvan verim ve

sağlığı üzerine de etkilidir. Doğal ışıktan yararlanmak için

ahır duvarlarına eşit aralıklarla pencereler yerleştirilir.

Doğal aydınlatmada pencere yüzeyinin hesabında bölgenin

iklim koşulları dikkate alınmalıdır. Çoğunlukla ahır

tabanının 1/15-1/20'si genişliğindeki pencere yüzeyi yeterli

aydınlatmayı sağlar. Soğuk bölgelerde bu oran 1/25'e

kadar düşürülebilir. Yapay aydınlatmada elektrik ampülleri

ve flouresans lambalar kullanılmaktadır. Yapay

aydınlatmada 100 lux'lük bir ışık şiddeti yeterli kabul edilir.

Bunun için ahır tabanının 1 m2'sine 25-30 watt'lık ışık

kaynağı önerilir.



iKLiMSEL STRES ETMENLERiNiN DENETiMi
Süt sığırları için stres oluşturabilen ekstrem iklim
koşullarının denetimi için yapılabilecek öneriler şunlardır:

Evaporatif soğutma: Sıcak havalarda çatılar ıslatılarak duş,
yağmurlama ve fan tesisatı olanağı sağlanmalıdır.

Yemliklerin üzerine gölgelik temini: İneklerin yemliklerde
daha çok kalarak daha fazla yem tüketmeleri
sağlanmalıdır.

Yemleme saatlerinin değiştirilmesi: Sıcak iklim
bölgelerinde yemlemenin önemli kısmının sabah 4-6,
akşam 21-23 saatlerine çekilmesi önerilebilir.

Ahır temizliği, uygun hava sirkülasyonu ve kuru zemin
temini: Bulaşıcı patojenler ve mikroorganizmalar için
uygun ortam oluşumunun önlenmesi için barınak içi
temizliğine önem verilerek,uygun hava akımı ve kuru bir
zemin sağlanmalıdır.



iKLiMSEL STRES ETMENLERiNiN DENETiMi
Uygun rasyon: Artan enerji açığının yağ ilavesi ile kapatılmalı,

soğuk havalarda kesif yem oranının artırılmalı, sıcak havalarda
da verilen kaba yemin kolay sindirilebilir ve kaliteli olmasına
özen gösterilmeli, rasyonlar vitamin ve mineral bakımından
desteklenmelidir.

Kaba yemlerin ıslatılarak verilmesi: Kaba yem tüketimi düşerse
sığıra verilen kaba yemlere bir miktar su ilavesi, yem
tüketiminde artışa sebep olur. Silaj veriliyorsa biraz daha
sulandırılarak, saman ve kuru ot veriliyorsa ıslatılarak verilmesi
yeterlidir.

Soğuk su temini: Verilen suyun kışın donması, yazın ise ısınması
önlenmeli, 10 ºC düzeyinde olması sağlanmalıdır.

Bazı Yem Katkı Maddeleri Kullanımı: Canlı maya, niasin ve
fungus gibi yem katkı maddelerinin kullanımı ile stresin etkisi
azaltıldığı gibi, süt veriminde de artış sağlanabilir.



Uygun Süt Sığırı Ahırlarının Planlanmasında 

1. Barınacak hayvanların temiz hava, sıcaklık ve nem gibi

çevre isteklerinin en iyi biçimde karşılamasına,

2. Hayvanların yaşam tarzına ve davranışlarına uygun

olmasına,

3. Ahır içerisinde esas olan yemleme, sağım, gübre temizliği

ile diğer bakım işlerine yönelik işlerin kolayca yapılmasına

ve işgücü gereksinimin en aza indirilmesine,

4. Ahır ve elemanlarının yapım maliyetinin ucuz olmasına,

5. Ahır içerisinde sürü yönetiminin kolay yapılmasına,

6. Ahır tipinin mekanizasyon ve teknoloji uygulamasına

yatkın olmasına özel özen gösterilmelidir.



Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması

 Ahırlarının planlanmasında karar verilmesi gereken
konular:

- Ahırın yapılacağı yer yeterli büyüklükte, drenajı iyi, ulaşım
olanakları uygun, olumsuz iklim koşullarından korunmuş ve
işletme konutuna göre rüzgar yönünü dikkate alınması gerekir.

- İşletmede mevcut hayvan sayısı ile gelecekte olabilecek artışlar,
elde edilecek buzağıların tamamının işletmede barındırılıp,
barındırılmayacağı, işletme sürü akımı belirlenmelidir.

- İşletmenin finansman kaynakları incelenmeli,

- İşletmede üretilen sütün ve benzeri ürünlerin pazarlama
olanakları araştırılmalıdır.

- Günlük işlerin yürütülmesinde gerekli işgücünün ne kadarının
aile işgücü tarafından karşılanacağı incelenmelidir.

- İşletme sahibinin hedefleri dikkate alınmalıdır.



Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması

- İklim koşulları da dikkate alınarak barınak sistemine karar
verilmelidir.

- Planlama ilkeleri dikkate alınarak uygulanacak planlama
sistemine karar verilmelidir.

- Sağım sistemi ve sağım yerinin tipi belirlenmelidir.

- Yemleme sistemi ve depolanmasına karar verilmelidir.

- Gübre yönetimi ile ilgili konularda karar verilmelidir.

- İşletme merkezi planlaması ve işletme yönetimine karar
verilmelidir.





Süt Sığırı Ahırları
 Soğuk ahırlar: İç koşullar dış koşullara göre çok az

farklılık gösterir. Tamamen kapalı, kısmen veya
tamamen açık olarak yapılabilirler.

 Ilık ahırlar: iklim koşulları ne olursa olsun ahır
içerisinde her zaman için arzu edilen çevre koşulları
sağlanabilir. Tamamen kapalı yapılırlar.

 Süt sığırı ahırları genel olarak,

- Bağlı duraklı ahırlar,

- Serbest ahırlar,

- Serbest duraklı ahırlar





Bağlı Duraklı Ahırlar

 Bu sistemde, yemleme, sulama, bakım ve sağım işlemleri
bina içinde yapıldığından, hayvan başına gereksinim
duyulan bina alanı daha azdır.

 Sığırların dinlenme, yemleme, sulama, bakım ve süt
sağım işleri duraklarda yapılır.

 Sığırlar duraklarda bağlı olarak bulunur.

 Bir sığır için gerekli alan ile bu alanın boyutları, sığır
ırkına, yaşına ve canlı ağırlığına göre değişir.

 Ahırlarda temiz bir ortam yaratılabilmesi için yeterli
hacmin planlanması(ahır yüksekliği yeterli olmalı) ve iyi
bir havalandırma sisteminin oluşturulması gerekir.





Ahır İç Üniteleri
Bağlı duraklı ahırların istenilen biçimde kullanılabilmesi

için, ahır tabanını oluşturan bütün elemanların uygun

biçimde düzenlenmesi gerekir.

Ahır tabanı;

Yemlik yolu, 

Yemlik, 

Durak,

İdrar kanalı,

Servis yolundan oluşur. 



Taban planlaması
 Bağlı duraklı ahırların planlanmasında ve ahır 

boyutlarının belirlenmesinde gerekli faktörler:

- Hayvan sayısı,

- Durakların düzeni,

- Durakların tipi ve boyutları,

- Gerekli özel bölmeler ve boyutları,

- Yemleme, sağım ve gübre idare sistemi,

- İşgücü gereksinimi ve üretim hedefleri,

- Havalandırma sistemi ve yalıtım gereksinimi,

- Gelecekteki genişleme olanakları.



Durakların Düzenlenmesi

 Bağlı duraklı ahırlarda duraklar,

- tek sıralı,

- iki sıralı

- ikiden daha fazla sıralı olarak düzenlenebilir.

 Sağmal sığır sayısının 10 baş ve daha altında

olduğu ahırlarda tek sıralı,

 Sağmal sığır sayısının 10 başın üzerinde olması

ve gelecekte genişleme olanaklarının düşünülmesi

durumunda iki sıralı düzenleme yapılır.

 Sığır sayısının 100 baş ve daha fazla olduğu

işletmelerde bina uzunluğunu azaltmak için ahırlar

nadiren dört sıralı yapılırlar.



Durakların düzenlenmesi

 İki sıralı ahırlarda duraklar, hayvanlar birbirlerine

veya dış duvarlara bakacak şekilde

düzenlenebilirler.

 Hayvan sayısının 60 başa kadar olduğu ve

temizliğin mekanizasyonla yapıldığı işletmelerde

işgücü ve zaman ekonomisi açısından, duraklar

dışa bakacak şekilde düzenlenmelidir.

 Hayvan sayısının 60 başın üzerine çıkması

durumunda ise, içe bakan düzenleme daha

uygun olmaktadır.



Tek ve İki Sıralı Ahır



Bağlı durak unsurları



Duraklar
Durakların uzunlukları bölgenin iklim koşulu, hayvanın yaş

ve ağırlığı, gübre temizleme sisteminin özelliğine bağlı olarak
150-175 cm arasında olmalıdır. Durak uzunluğunun 200 cm ve
üzeri olduğu uzun durak sistemi de çeşitli yerlerde
uygulanmakla birlikte, ahır boyutlarını artırması, altlık ihtiyacının
fazlalığı, ineklerde özellikle meme kirliliğinin sıkça görülmesi
nedeniyle önerilmemektedir. Uzun duraklarda, gübrenin durak
üzerine düşmesini engellemek amacıyla düşük voltajlı elektrik
kablo sistemi kullanılabilir. Bu sistem ineklerin idrar ve dışkısını
yaparken gösterdiği doğal harekete bağlı olarak düzenlenir.

Durak genişlikleri yine hayvan ırkına, yaş ve ağırlığına ve
bağlama sisteminin özelliğine göre belirlenir ve uygulamada 90 -
110 cm genişlik önerilir. Bu boyutlardan daha geniş olan
duraklarda inekler duraklara paralel veya çapraz olarak yatar ve
diğer inekleri rahatsız edebilir ya da idrar ve dışkısını duraklara
yaparak kirlenmelere yol açabilir. Dar olan duraklarda ise inekler
sıkışabilir ve bunun sonucunda çeşitli yaralanmalarla
karşılaşılabilir.



Duraklar
Durakların tabanı, hayvanların duruş ve yatışında rahatlık

ve durak temizliğini sağlamak amacıyla önden geriye doğru %
1-2 eğim verilerek düzenlenmelidir. Durak tabanı, yaygın olarak
sıkıştırılmış toprak ve beton kullanılarak yapılır, ancak yalıtım
sağlayan özel malzemeler de (taban tuğlası) kullanılabilir.

Bağlı duraklı ahırlarda hayvanların sıcak ve kuru
kalmalarını sağlamak amacıyla sap saman gibi altlık malzeme
kullanımı gerekir. Ancak, bu malzemenin pahalı olması ve
fazlaca işgücü gerektirmesi alternatif arayışını getirmekte, bu
amaçla son yıllarda kauçuk kullanımı yaygınlaşmaya
başlamıştır.

Bağlı duraklı ahırlarda ineklerin su gereksinimi karşılamak
amacıyla her iki durağa hizmet edecek biçimde, durak ön
yüzeyinden 50 cm yukarıda otomatik suluklar tesis edilmelidir.
Sulukların bakımına özen gösterilmeli, bulaşıcı hastalığa sahip
hayvanları duraklardan ayırarak diğer hayvanlara bulaşması
önlenmelidir.



Yemlik Yolu

Yemlik yolu, yem dağıtımında ve yemliklerin

temizliğinde kullanılan kısımdır. Yemlik yolu genişliği, yem

dağıtımının elle ya da mekanik araçlarla yapılmasına bağlı

olarak değişir. En az genişlik 75-100 cm olmak üzere,

traktör ve benzeri araçların kullanıldığı durumlarda 240-350

cm arasında olabilir. Yemlik yolu tabanı betondan yapılmalı

ve traktör ile römorkun yüküne dayanabilecek biçimde

yeterli kalınlıkta olmalıdır.



Yemlik

Yemlikler, 50-70 cm genişliğinde, duraktan 20 cm

yükseklikte ve 10 cm genişliğinde beton bölme ile ayrılan bir

bölümdür. Hayvanların rahat yem alımını sağlayan, kolaylıkla

temizlenen ve aşınmaya karşı dirençli malzeme kullanımıyla

oluşturulan yemlikler, hayvan sağlığı ve işletmecilik yönünden

olumlu sonuçlar verir. Yemlikler, yemlik yoluyla birlikte düz

düzenlenebileceği gibi ineklerin yem yemelerini kolaylaştıracak

biçimde dairesel yada yay kesitli yapılabilir.



İdrar Kanalı

İdrar kanalı, idrar, gübre ve temizleme suyunun belirli

bir süre toplandığı ya da iletildiği bölümdür ve gübre işletim

sistemine bağlı olarak belirlenir. İdrar kanalı genişliği, elle

ya da mekanik temizlemeye bağlı olarak en az 30 cm,

mekanik küreyici sistemler kullanılıyorsa en az 60-80 cm

alınmalıdır. Kanal derinliği en az 20 cm olmak üzere, gübre

temizleme sık aralıklarla yapılmıyorsa 40 cm

alınabilmektedir. Izgara tabanlı sistemlerde ise, durak

uzunluğu kısaltılarak gübrenin ızgara içine düşmesi

sağlanır, ızgara genişliği 80-100 cm, kanal derinliği de 80-

100 cm alınabilir.



Servis Yolu

Servis yolu, ahır temizliği, sağım, altlık malzemenin

serilmesi, hayvanların duraklara giriş ve çıkışları amacıyla

kullanılan bölümdür. Servis yolu genişliği, ahır içi

düzenleme biçimi, gübre temizlemede traktör ya da diğer

mekanik araç kullanımı, sürü büyüklüğü gibi özelliklere

bağlı olarak tek sıralı ahırlarda 120-150 cm, iki sıralı

ahırlarda 150-250 cm arasında alınabilir. Servis yolunda

boyuna ve idrar kanalına doğru % 1-2 arasında bir eğim

verilmesi temizlik işlemlerini kolaylaştırır.



SERBEST DURAKLI AHIRLAR

Süt sığırı yetiştiriciliğinde en yaygın kullanılan

barındırma sistemidir.

Serbest duraklı ahırlar, 60 ve daha fazla sayıda

sağmal sığıra sahip işletmelerde ekonomiktir.

Bu sistemde sığırlar özel olarak yapılan duraklara

serbestçe girip çıkabilirler.

Sığırlar durakları sadece yatarak dinlenmek için

kullanırlar.

Yemleme, sulama ve sağım işleri ahır içerisinde ya

da gezinme alanlarında bu amaçla yapılmış özel

ünitelerde yapılır.



• Serbest duraklı sistemde duraklar gübrenin doğrudan servis
yoluna düşmesini sağlayacak şekilde ve büyüklükte yapılırlar. Bu
yüzden ineklerin kirlenme ihtimali daha düşüktür.

• Yataklık kullanılıyorsa sadece duraklara yataklık serilir ve bu
malzeme uzun süre kullanılabilir. Dolayısıyla yataklık masrafı
oldukça azdır. Serbest duraklı sistemde sağım genellikle ayrı bir
alanda yapılır. Ahıra göre oldukça temiz olan bu alanda, yani
sağımhanede elde edilen sütün daha kaliteli olma ihtimali
yüksektir.

• Gübre temizliği ve yemlemede makinelerden yararlanmaya, yani
mekanizasyona, bağlı duraklı ahırlardan daha fazla imkan sağlar.

• Hayvan başına alan seçilen sisteme bağlı olarak değişir. İki sıralı
ahır söz konusu olduğunda serbest duraklı ahırlarda hayvan
başına alan daha fazladır. Fakat serbest duraklı ahırlarda bir ahır
içerisindeki sıra sayısı arttıkça hayvan başına alan da azalmaya
başlar. Serbest duraklı ahırlarda hayvanların bir bölümü yatarken
bir bölümünün de ayakta veya yemlikte olması ahıra durak
sayısından %10-15 daha fazla hayvan konmasını mümkün kılar.

Serbest durak yapımının amacı



• Bacak ve meme yaralanmaları daha azdır.

• Hastalık ve kızgınlık takibi daha kolaydır.

• Serbest duraklı ahırlarda, yem yolunun sağında ve/veya 
solunda tek, iki ya da üç sıra durak yerleştirilebilir.  Yalnız 
ikiden daha fazla sıralı ahırlarda, beklendiği üzere, ahır 
genişliği oldukça artar ve hayvan başına yemlik uzunluğu 
azalır. 

Örneğin iki sıralı ahırlarda bile, yemleme içeride yapılıyorsa, 
Ahır genişliği, aşağıda da görüldüğü üzere, yemlik ve yem 
yolu 5 m kadar olunca, yaklaşık 
2.6+3.0+[0.75+3.3+0.75]+3.0+2.6 =16 m’yi bulur.



Serbest Duraklı Ahırlar

Durak taban malzemesinin seçiminde

yumuşaklık, aşınmaya karşı dayanıklılık, ısı yalıtımı,

temizleme kolaylığı, maliyet, mekanik ve kimyasal

maddelere karşı direnç dikkate alınmalıdır.

Sıkıştırılmış toprak, kum ve kireçtaşı gibi doğal

malzemelerden yapılmış yumuşak yüzeyler yanında

beton kaplama, ahır tuğlası veya yalıtımlı lastik gibi

sert yüzeyler de taban malzemesi olarak

kullanılabilmektedir.



Kum altlıklı bir durakta durak unsurlarının yerleşimi



Serbest Duraklı Ahırlar

Servis yolları sığırlar tarafından duraklara giriş
çıkış, yemleme alanına ya da sağım yerine ulaşma
ve gezinme amacıyla kullanılır.

Servis yolları beton tabanlı veya ızgara
tabanlı olarak yapılır.

Serbest duraklı ahırlarda duraklar tek sıralı
olabildiği gibi iki veya ikiden fazla sıralı olarak da
düzenlenebilir.

Bir ve iki sıralı ahırlarda duraklar ahırın uzun
kenarı boyunca, ikiden fazla sıralı ahırlarda ise,
kısa veya uzun kenara paralel olacak şekilde
düzenlenirler.



Serbest Duraklı Ahırların Yararları
 a. İşgücü Yönünden Faydalar
 1. Yapı şeklinin işgücü kullanımını kolaylaştırması
 2. İş yoğunluğunun azalması
 3. Kaza, yangın ve deprem riskinin az olması
 4. Çalışma zamanı gereksinimin azaltılması
 b. İnşaat ve Teknik Yönden Faydalar
 1. İnşaat maliyetini düşürmek mümkündür.
 2. Eski binaların kullanılmasına uygundur.
 3. İşletme sahibi kendi işgücü olanaklarını kullanabilir.
 c. Hayvan Sağlığı ve Davranışı Yönünden Faydalar
 1. Ahır içerisinde fonksiyonlar ayrıldığı için bireysel alanların iyi

düzenlenebilmesi mümkündür.
 2. İneklerde az yaralanma meydana gelir.
 3. İneklerin doğal yaşamına uygun barınma vardır.
 4. Meme kontrolleri daha iyi yapılabilir.
 5. Uygun ahır içi iklimi kolay ayarlanabilir.





Serbest Duraklı Ahırlar







SERBEST AÇIK AHIRLAR



Serbest Ahırlar

 Hayvanların soğuk iklim koşullarından çok fazla etkilenmediği bilinen
bir gerçektir. Ilıman iklimlerdeki sağılır inekler için düşük sıcaklıklar
oldukça önemsizdir. İnekler için kritik sıcaklık -25C'ye kadar
düşebilmektedir. Bu nedenle, süt sığırcılığında tamamen kapalı, ağır
ve pahalı ahırlar yerine daha hafif, maliyeti düşük, açık ahırlar
seçilmektedir. Bu ahırlar hayvanların doğal davranışlarına da
uygundur.



 Açık serbest ahırlarda gübre ahır içerisinde biriktirilir ve yılda bir veya
bir kaç kez temizlenebilir. Böylece gübre temizliği için harcanan
zaman ve iş gücü azalacaktır. Sağım işinin ayrı bir sağım ünitesinde
yapılması ve hayvanların yem yemelerinin kolaylaştırılmış olması
nedeniyle de işgücünden tasarruf sağlanır. Bu sistemin diğer yararları,
hayvan sayısındaki artışa kolayca uyum sağlaması, daha iyi kalitede
ve fazla miktarda gübre elde edilmesi ve yangına, depreme karşı
sürünün güvenliğinin daha kolay sağlanabilmesi sıralanabilir.



 Bu tür ahırların olumsuz yönü ise yataklık gereksiniminin çok fazla
olmasıdır. Yataklık olarak kullanılacak sap miktarı sığır başına günlük
yaklaşık 5-6 kg'dır.



Serbest Ahırlar
 Süt sığırı yetiştiriciliğinde serbest ahırların en

yaygın kullanımı üç tarafı kapalı, güney ve doğuya
bakan cephesi açık ve üzeri uygun bir çatı ile
örtülü olan kısmen açık şeklidir.

 Bu sistemde yemleme ve sağım işlemleri ayrı
ünitelerde yapılır.

 Ayrı bir sağım yerine gereksinim duyulması
nedeniyle sağmal sığır sayısının 20 baş ve üzeri
olduğu işletmelerde ekonomiktir.

 Serbest ahırlar aynı çatı altında veya ayrı olabilen
dört üniteden oluşur.
 Dinlenme Alanı

 Gezinme Alanı

 Yemleme Alanı

 Sağım Ünitesi



Serbest Ahırlar

 Dinlenme yeri:

- Tabanına yataklık serilmiş ve üzeri bir çatı ile

kapatılmış alandır.

- Dinlenme yerinin tabanı sıkıştırılmış toprak

olabileceği gibi betonla da kaplanabilir.

- Dinlenme yerinin tabanına hayvan başına 5-6kg

yataklık malzeme serilir.

- Dinlenme yerinde genellikle gübre birikimine izin verilir.

Gübre temizliği yılda birkaç kez yapılır.

- Dinlenme yerinde sığır başına 5-7m2 alan

hesaplanmalıdır.



Serbest Ahırlar

 Gezinme yeri:

 - Dinlenme yerinin açık cephesi önünde sığırların

temiz havadan ve güneşten yararlanmaları ve

dolaşmaları için ayrılmış bölümdür.

 - Gezinme yerinin tabanına dışa doğru %2’lik bir

eğim verilmelidir.

 - Toprak tabanlı gezinme yerlerinde sağmal sığırlar

için 10 - 30 m2 arasında alan ayrılmalıdır.

Projelendirme ilkelerinde dinlenme yerinde hayvan

başına bırakılan alanın iki katı gezinme yerinde

bırakılır.

 - Suluklar, gezinme yerine ya da gezinme yerinden

dinlenme yerine geçiş bölümüne yerleştirilmelidir.



Serbest Ahırlar

 Yemleme yeri:

 - Serbest ahır sisteminde yemleme, dinlenme alanına
veya gezinme yerine yerleştirilmiş yemliklerde yapılır.

 - Yemlik genişliği tek taraftan yemlemede 60-75 cm, iki
taraftan yemlemede 120-150cm olmalıdır.

 - İşletmede sığırların hepsinin aynı anda yem yemeleri
durumunda sığır başına gerekli yemlik uzunluğu 60-75 cm,
istedikleri zaman yem yemeleri durumunda ise, 30-40 cm
olmalıdır.



Serbest Ahırlar

 Sağım yeri ve süt odası:

 - Ayrı bir sağım yerine gereksinim duyulur.

 - Sağım yeri ahırın temiz ve drenajı iyi olan bir

kısmında bulunmalıdır.

 - Yeterli havalandırma ve aydınlatma olanaklarına

da sahip olmalıdır.



BUZAĞI BARINAKLARI



BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ
Bir sığırcılık işletmesinin devamlılığı, genç hayvanların

gerektiği şekilde bakım ve beslenmesi ile mümkündür.
Buzağılara uygun barınma olanaklarının sağlanması,
beklenen verimin elde edilmesine yardımcı olacaktır.
Buzağıların barındırılması amacıyla çok değişik sistemler
kullanılabilmektedir.

Ahır İçi Buzağı Barındırma Sistemleri

Buzağılar sürüdeki yetişkin hayvan gruplarıyla (sağmal
veya kurudaki inekler, genç dişiler) aynı bina içerisinde
farklı bölmelerde barındırılabilecekleri gibi, sadece
buzağıların büyütülmesi amacıyla inşa edilmiş ayrı bir ahır
içerisinde de barındırılabilirler. Ahır içi barındırmada;
buzağıların bireysel ya da grup bölmelerinde tutulmaları
söz konusudur.



Buzağıların Bireysel Bölmelerde Barındırılması
Bireysel buzağı bölmeleri ile ilgili bazı önemli hususlar aşağıda

sıralanmıştır;

1. Bir buzağı bölmesi 100 cm’den daha dar, 120 cm’den daha kısa
olmamalıdır. Yüksekliğinin ise buzağının bastığı yerden itibaren
100 cm olması uygundur.

2. Bölmelerin üç tarafı (arka ve yan taraflar) kapalı olmalıdır.

3. Bölmenin tabanı ne olursa olsun yataklık olarak sap uygun bir
malzemedir. Izgara tabanlı bölmelerde kullanılan yataklık miktarı
daha azdır.

4. Sabit buzağı bölmelerinde bölme tabanı, sıvının akması için
kanala doğru % 5 eğimli olmalıdır. Izgara tabanlı bölmelerde ise
bölmenin üzerinde bulunduğu tabana, temizliğin yapılacağı yöne
doğru % 5-l0’luk bir eğim verilmelidir.

5. Izgara yapımında ahşap malzeme kullanımı uygundur. Plastik
kaplanmış metal ızgaralar da kullanılabilir.

6. Bireysel buzağı bölmelerinin en önemli kısmı kapısıdır. Genelde
süt kovası veya biberon, su kovası, kesif yem ve kuru ot
yemlikleri kapı üzerinde yer alırlar.





Grup Bölmeleri
Buzağılar hem süt içme döneminde hem de sütten kesildikten sonra grup

bölmelerinde barındırılabilir. Sığırlar beraber yemlenmek ve dinlenmek isteyen
sürü hayvanları olduğu için grup halinde barındırma buzağının öğrenme sürecini
hızlandırarak kesif yem ve kuru ot tüketimi üzerinde olumlu etkide bulunur.
Böylelikle hayvanlarda geviş getirme faaliyeti daha erken dönemde başlar.
Yeterli altlık kullanılması durumunda hayvanlar her zaman kuru ve temiz kalır.

Grup şeklinde barındırmanın yukarıda belirtilen yararları olsa da, özellikle
sütten kesimden önce buzağıların karşılıklı olarak birbirlerinin kulak, göbek bağı,
meme başları gibi vücut kısımlarını emmelerine oldukça sık rastlanır. Bu durum
sindirim kanalında kıldan topların oluşması, meme başlarının aşırı uzaması veya
meme loblarında enfeksiyonların oluşması sonucu hayvan kayıplarına ve
ekonomik zarara neden olur. Bu nedenle sütten kesime kadar bireysel bölmeleri,
sütten kesimden sonra da grup barındırmayı tercih etmek gerekir.

Grupların olabildiğince aynı ağırlık ve yaşta buzağılardan oluşturulması
gerekir. Bu sağlanamadığı takdirde güçsüz buzağıların yem yemeleri güçlü
buzağılarca engellenecek ve gelişmelerinin gerilemesine neden olacaktır. Bir
grup bölmesinde, bölme taban alanına ve hayvan başına yemlik genişliğine bağlı
olarak 10-12 başa kadar hayvan barındırılabilir. Hayvanların daha rahat
gözlenebilmeleri amacıyla bir gruptaki buzağı sayısının bu değerden yüksek,
buzağı başına alanın da 1,5 m²’den az olması istenmez. Daha sonraki
dönemlerde hayvan başına bölme alanı ve yemlik uzunluğu hayvanların yaşı ve
ağırlığına göre değişir.



SULUK





Sığırlarda Canlı Ağırlığa ve Çevre Sıcaklığına Göre Su 
Tüketimleri, L/gün

Canlı ağırlık,

kg

Çevre sıcaklığı, oC

5 10 15 20 25

Günlük su tüketimleri, L

275 22 24 28 33 38

350 28 30 35 40 47

450 33 36 41 48 55



SAĞIM
• Bir işletmede bir saatte sağılabilecek inek sayısı (İS) İS=

(N * 60)/ SS eşitliğinden hesaplanabilir. Burada ;

N: Sağım ünitesi, sağım başlığı sayısıdır. Yalnız sağım

süresine ineklerin sağım duraklarına girişi ve sağıma

hazırlıkta geçen süre de eklenmelidir. Bu durumda pek çok

sağımhane için sağım süresi 10 dakikanın altında olmaz.

• Sağılacak inek sayısı ve bir işletmede sağım için ayrılacak

sürenin (SAS) bilindiği bir işletmede gerekli sağım başlığı

sayısı eşitliği ile hesaplanabilir.

Örneğin 40 inek sağan bir işletmede sağım 1 saatte

tamamlanacaksa; gereken başlık sayısı 40/5*1 =8 adet

olmalıdır.

• Süt en geç 2 saat içerisinde 4-5 °C’a soğutulmalıdır.

• Sağım esnasında bir inek toplam 4 kg civarında yem

tüketebilir.



SAĞIM









GÜBRELİK VE GÜBRE TEMİZLEME













BESİ AHIRLARI



Karlı besicilik için dikkat edilmesi gereken unsurlar

1-Besiye en uygun hayvanın satın alınması
2-Uygun nitelikte besi ahırı sağlanması
3-Gerekli yem ihtiyacının zamanında temin edilmesi
4-Besiye alınacak hayvanın besiye hazırlanması
5-Koruyucu aşı ve ilaçlamaların yapılması
6-Yeterli ve dengeli besi rasyonlarının yapılması
7-İyi bakım



BESİ SIĞIRI AHIRLARI

 Besi sığırı ahırları, hayvanlarda hızlı gelişmeyi

sağlayacak, yem dönüşüm etkinliğini artıracak, hayvan

sağlığı ve rahatlığı için gerekli uygun çevre koşullarını

karşılayacak nitelikte olmalıdır.

 Besi sığırı yetiştiriciliğinde,

- Bağlı duraklı besi sığırı ahırları,

- Serbest besi sığırı ahırları,

- Serbest duraklı besi sığırı ahırları,

- Izgara tabanlı besi sığırı ahırları



Bağlı Duraklı Besi Sığırı Ahırları

 Besi sığırı yetiştiriciliğinde yemleme önemli olduğu için
ahırlarda durakların içe bakacak şekilde
düzenlenmesi tercih edilmelidir.

 Yemin traktörle dağıtılmasında yem yolu genişliği en az
270 cm olmalıdır.

 Dikilme platformu genişliği 85-100 cm, uzunluğu 160-
210 cm arasında değişir.

 Ahırların kapalı olması, ahır iç ayrıntılarının fazlalığı,
yüksek bina maliyeti, besiye alınan hayvan sayısının
farklılık göstermesi nedeniyle durak boyutlarının
ayarlanmasının güçlüğü ve işgücü gereksiniminin
yüksek olması nedeniyle bu sistem çok tercih
edilmez.



Serbest Duraklı Besi Sığırı Ahırları

 Serbest duraklı ahırlar süt sığırcılığında başarılı bir
şekilde kullanılırken, besi sığırı yetiştiriciliğinde
çok tercih edilen bir sistem değildir. Bunun
nedenleri:

- Erkek hayvanların sıvı gübrelerini durak içerisine
yapmaları nedeniyle kullanımı sınırlıdır.

- Besiye alınan hayvanların ırk, yaş ve ağırlıkları
çok farklılık gösterdiğinden serbest durak
boyutlarının ayarlanmasında sorunlarla karşılaşılır.

- Hayvanlar serbest duraklara zarar verebilirler.

- Erkek hayvanların bu sisteme alıştırılmaları
oldukça zordur.



Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Besi sığırı yetiştiriciliği için en uygun ve ekonomik

sistemdir.

 Yataklık malzeme gereksiniminin yüksek olması

bu sistemin en büyük sakıncasıdır. (Hayvan başına

günde 6 kg)

 İklim koşullarına bağlı olarak farklı bina tiplerinde

uygulanabilir.

- Kapalı sistemler,

- Kısmen açık sistemler,

- Tamamen açık sistemler.



Besi Sığırlarının Çevre İstekleri
Sığırların kalıtsal özellikleri ne kadar iyi olursa olsun

istedikleri çevre koşullarını sağlayamazsak beklediğimiz veya
istediğimiz verimleri alamayız. Sığırlar için en önemli çevre
şartları standartlara uygun olarak hazırlanmış barınaklardır.
Yapılan araştırmalar genotipin hayvan veriminde %30, çevre
şartlarında %70 etkili olduğunu göstermiştir.

Düşük ahır sıcaklığının sığırlara fazla bir zararı yoktur.
Sığırlar -18°C ile +24°C arasındaki sıcaklığa adapte olabilir.
Besi sığırları -30°C’de bile normal hayatlarını sürdürür. Ahır
sıcaklığı -10°C’nin altına düştüğünde yem tüketiminde %8-10
arasında bir artış olabilir. Soğuk aylarda hayvanlara verilecek
yemlere melas gibi yüksek enerjili maddeler katılmak suretiyle
soğuğun olumsuz etkisi giderilmiş olur.

Çiftlik hayvanlarının 25 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ve
direkt güneş etkisi altında olumsuz yönde etkilenmelerini
önlemek için sıcak bölgelerde gölgelik tesisi gereklidir.
Gölgeliğin doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmesi çatı altında
gün boyunca yeterli bir gölgelik alan oluşturur.



Alan İstekleri
Kapalı serbest ahırlar, hayvanların gruplar halinde

tutulduğu kapalı ahırlardır. Bu tip barınaklarda bir gruptaki
hayvan sayısı; bölmenin, hayvanların büyüklükleri ile
ahırdan gübrenin uzaklaştırılma şekline bağlı olarak
değişir. Örneğin ahır tabanı ızgaralı yapılmış ve gübre ile
idrar doğrudan zeminde uzaklaştırılıyorsa bir hayvan için
ihtiyaç duyulan alan hayvanın büyüklüğüne bağlı olarak
1,5-3 m2 arasındadır.

Yarı açık ahırlar üç tarafı kapalı, genellikle güney
cephesi açık ahırlardır. Meyilli ve su tutmayan alanlara
kurulması önerilen bu tip barınaklarda bölgenin yağış
durumu, arazinin yapısı ve hayvanların cüssesine bağlı
olarak hayvan başına ortalama 2,5 m2 alan gereklidir.
Özellikle sıcak bölgelerde bu alanların uygun bir yerine
hayvan başına 1-1,5 m2 alan düşecek, gölgelikler
eklenebilir.





Kapalı Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Kar yağışının çok fazla olduğu ve kötü drenaj

koşullarının bulunduğu bölgelerde uygulanır.

 Ahır tabanı sert zeminli ya da ızgaralı olabilir.

 Ahır tabanının sert zeminli yapılması durumunda ahır

tabanı toprak ya da beton malzemeden yapılır ve

yataklıklı sistemler ya da eğimli döşemeler şeklinde

düzenlenir.

 Yataklıklı sistemler hayvan sayısının az olduğu

işletmelerde uygulanır. Bölmelerde barındırılacak

hayvan sayısı en fazla 20 baştır.



Kapalı Serbest Besi Sığırı Ahırları





Kapalı Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Yataklık malzemenin kısıtlı olduğu yerlerde eğimli
döşemeler kullanılır.

 Döşemeye %6-10 arasında eğim verilir.

 Bölmelerdeki hayvan sayısı 10-15 baştan az olmalıdır.

 Bölme derinliği de 3.5-4.0 m yapılmalıdır.

 Ahır tabanının ızgaralı yapıldığı sistemler, kapalı tipteki
ahırlar yanında kısmen açık ve tamamen açık tipteki
ahırlarda da uygulanabilir.



Kısmen Açık Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Bu tipteki besi sığırı ahırlarının güney ya da doğuya
bakan cephesi açık olup, diğer cepheleri duvarla
çevrili ve üzeri basit bir çatı ile kapalıdır.

 Yataklık serili bu alan dinlenme yeri olarak görev
yapar ve hayvanları olumsuz iklim koşullarına karşı
korur.

 Açık cephenin ön tarafına yemlikler yerleştirilir.

 İklim koşullarının uygun olduğu yerlerde dinlenme
yerinin ön tarafında gezinme yeri bırakılır.

 Bu tipteki sundurmalar da tek ya da çift cepheli olacak
şekilde düzenlenebilir.



Kısmen Açık Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Bu yapıların genişlikleri hayvan sayısına ve kullanılma
şekline göre 6-12 m arasında değişir.

 Yan duvar yüksekliği 2.7-3.0 m yapılabilir.

 Dinlenme yerinin tabanı sıkıştırılmış toprak ya da
beton yapılabilir.

 Yemleme dinlenme yerinde ya da gezinme yerinde
yapılabilir.

 Yemlikler kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmelidir.

 Sabit yemlikler çit boyunca tek ya da çift taraflı
yemlemeye olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.

 Yemlik uzunluğu 50-70cm arasında değişir.



Kısmen Açık Serbest Besi Sığırı Ahırları





AÇIKTA BESİ



Tamamen Açık Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Yeterli alana sahip ve yıllık yağışı 350 mm’den az olan

yörelerde, yemleme ve dinlenme faaliyetleri için

tamamen açık sistemler besi sığırcılığı için yeterlidir.

 Tamamen açık sistemlerde taban düzenlemesi

kullanılacak alanın topoğrafyasına bağlıdır.

 Tabanın %4-5’lik bir eğime sahip olması yeterlidir.

 Tamamen açık sistemlerin düzenlenmesi genel olarak,

kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış bir yem

yolunun bir ya da iki tarafına hayvanların bulunduğu

bölmelerin yerleştirilmesi şeklinde yapılır.



Tamamen Açık Serbest Besi Sığırı Ahırları

 Bölmelerde barındırılacak hayvan sayısı 60-

150 baş arasında değişir.

 Bölme derinliği yemliklerden itibaren 50-75 

m olabilir.

 Bölmelerin çevresi en az 160 cm 

yüksekliğinde genellikle metal borulardan 

yapılmış çitlerle çevrilir.



Yer Seçimi Kuralları
Feed-Lot için yerleşim yeri seçileceği zaman aşağıdaki hususlar göz

önünde bulundurulmalıdır.

 Mevcut veya gelecekteki konut bölgesi iskan gelişimi, komşu yerleşimler,
ve kırsal ortak tesisler incelenmeli. Ara geçiş mesafelerinin bakımı için
gerekli olan yeterli alan sağlanmalı ve gelecekteki gelişmelere izin vermeli.

 Tahsis edilecek mekân ve hacimlerde kaba yem, kesif yem ve hayvanlara
uygunluk; su tesisatı, elektrik tesisatı ve iç yollar gibi altyapının bakım ve
servisine uygunluk sağlanmalı.

 Tesis için gerekli olan iyi kaliteli killi toprak ve zemin dolgu taşları aranıp
bulunmalı ve tedarik edilmelidir.

 Yer altı suyunun kirlenmesi ve yüzey sularının bozulmasına kötüleşmesine
karşı önlemler alınmalıdır.

 Feed-Lot ciddi bulaşma riski olan yer altı su kaynaklarının üzerinde tesis
edilmemelidir.

 Feed-Lot ile yüzey su kaynakları veya su yolları arasında yeterli ayrım
mesafesi sağlanmış olmalıdır.

 Taşkın riskine karşı Feed-Lot, en yakın izin verilir mesafelere dikkat
edilmekle birlikte, 100 yıllık taşkın tekerrür seviyesinin üzerindeki bir kotta
tesis edilmiş olmalıdır.

 Feed-Lot zemin eğimi yemliklerden uzaklaşan yönde %2 – 6 arasında
olmalıdır . Feed-Lot yerleşim zemin eğimi seçilen yerin doğal eğimi ile
sağlanabilir veya eğim suni olarak oluşturulabilir.



Yer Seçimi Kuralları
 Feed-Lot yerleşim alanı çepeçevre harici yüzey akışlarından tamamen

tecrit edilmelidir. sıvı atık yönetim sisteminin etkin olarak çalışması için
yeterli saha bulunmalıdır. Sıvı atıkların sürekli olarak uygun kullanımı için
yeterli alan sağlanmalıdır.

 Çiftlik gübresinin çiftlik içinde veya dışında sürekli kullanımı için yeterli alan
sağlanmalıdır. Toprak tipleri sıvı atık akışı ve çiftlik gübresi kullanımı için
uygun, mevcut ve seçilen tarımsal sistemleri karşılayabilir olmalıdır.

 Her türlü işçilik ve destek servisleri ile yörenin meteorolojisine uygun
olmalıdır.

 Şeçilen yerleşim yerinin performans karakteristikleri sundurma, gölgelik ve
diğer yapı yapıların eklenmesiyle daha da artırılabilir, fakat bunlar Feed-Lot
tesis ve işletme maliyetini artıracaktır .

 Koku ve emisyon kaynağı gazların yanı sıra insanları rahatsız eden
sineklere üreme ortamı sağlaması nedeniyle Feed-Lot kuruluş yerinin
yerleşim birimlerinden uzaklığı kanun ve yönetmelik kurallarına göre
belirlenmelidir .

 İleriye dönük planlamalar feedlot gelişimi bakımından önemlidir. Yem
depolama, yem kırma ve karıştırma, hayvan bölmeleri, drenaj, sıvı atık vb
bölümlerin hepsinin de mantıklı olarak yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

 İşletmede sığır kapasitesinin ve buna bağlı yem materyallerine olan
ihtiyacın artışına yönelik tedbirler alınmalıdır.



İşletme Besi Kapasitesi
 İşletmenin besi kapasitesi üzerinde besi süresi, besi periyodu,

her

 periyottaki besi hayvanı sayısı ve her bir besi bölmesine
konulacak hayvan sayısı etkili olmaktadır. Ayrıca, işletmenin
kurulduğu bölgedeki yağış miktarı da dikkate alınmalıdır .

 Bir besi bölmesinin genişliği 40 m'den fazla olmamalı, padoklara
hayvan bölmelerine konulacak hayvan sayısına göre uzunluk
belirlenmelidir. Her bir bölmeye 40-200 baş hayvan düşecek
şekilde planlama yapılmalıdır.



Besi Yeri Düzenleme

 Açık besi yeri düzenleme şekilleri genelde 5 gruba 

ayrılmaktadır

1. Çevresi rüzgâr kıran ile çevrilmiş doğal zeminli besi 

yeri-suni tepeli

2. Sundurmalı doğal zeminli besi yeri- suni tepeli 

3. Sundurmalı betonarme zeminli besi yeri 

4. Üzeri tamamen kapatılmış yarı açık betonarme zeminli 

besi yeri 

5. Üzeri tamamen kapatılmış tam kapalı betonarme 

ızgara tabanlı besi yeri



Besi Yeri Düzenleme

 Açık besi yerlerindeki suni tepeler; hayvanlar için gübre

biriktirme yeri olmayan dinlenme ve çamurdan uzaklaşma

ve korunma alanlarıdır. Ahır bölmeleri genellikle 100 - 200

besi sığırı için düzenlenmelidir. Ahır tiplerine göre hayvan

başına ayrılması gereken alanlar aşağıda verilmiştir.

 – 100 m2 /baş eğer kademe ve suni tepe yoksa

 – 40 m2 /baş + 2,5 m2 /baş suni tepe üzerinde, eğer

kademe varsa

 – 15 m2 /baş + 2,5 m2 /baş suni tepe üzerinde, iyi şekilde

drene edilmiş ise



Padok Tasarımı ve Çitler
 Besi yerinde padokların etrafı 100-110 cm yüksekliğinde

“çevre çiti” ile çevrilmelidir. Çit dikmeleri boru, ray demiri,

kalas vb. malzemeden olmalı ve 3 m arayla dikilmelidir.

 Hayvanların padok dışına çıkmalarına engel olmak için

dikmelerin arasına besiye alınan hayvanların büyüklüğüne

göre 3-5 sıra yeni veya kullanılmış sağlam boru, demir tel,

çelik halat vb. yerleştirilmelidir. Çelik halat kullanılması

halinde uygun yerlere gerdirme tertibatı konulmalıdır.

 Yemlik bölümüne ait çitlerin ilk sırası hayvan büyüklüğüne

göre yeme ulaşmasını engellemeyecek şekilde aşağı

yukarı yönde ayarlanabilir olmalıdır.

 Padoklardan oluşan besi yerinin tüm çevresi ayrıca ikinci

bir çitle çevrilmeli ana giriş ve çıkışı sağlayan en az bir

kapı bulunmalıdır.



Yemlikler
 Yemlikler padokun yem servis yolu tarafına yerleştirilmeli,

tercihen tabanı dar, yamuk şeklinde beton, metal, ahşap

plastik vb. malzemeden yapılmalıdır. Hayvan başına 25-30

cm yemlik boyu hesaplanmalıdır.

 Yemlik malzemeleri sivri köşeli olmamalı, hayvanları

yaralayıp zarar vermeyecek şekilde yapılmalı, malzeme

olarak saç, boru gibi ince malzeme kullanılmışsa

hayvanların boyunlarının ve başka organlarına zarar

vermeyecek şekilde yuvarlatılmış veya gerekli tedbirler

alınmış olmalıdır.

 Yemliklerin önüne, hayvanların bastıkları yerde aşırı

çamurlanmayı önlemek amacı ile 3 m eninde, beton

platform yapılmalı bu plâtform padok istikametinde meyilli
olmalıdır.



Suluklar
 Suluklar padok'a yemliklerin tersi istikametinde

yerleştirilmelidir. Suluklar, yan yana dizilen padokların

arasındaki çitlerin altına ve her iki padoktaki hayvanların su

içebileceği şekilde konmalıdır.

 Böylece sulukların içine hayvanların girmesi önleneceği

gibi, bir suluktan iki padoktaki hayvanların istifade etmesi

de sağlanmış olmalıdır.

 Sulukların altına hayvanların ön ayaklarını basmalarına

imkân verecek şekilde suluk altı ve önüne 90 cm

genişliğinde beton platform yapılmalıdır.

 Sulukların tabanında, temizlik için boşaltma vanası

bulunmalıdır.



Diğer Üniteler
Gölgelikler : Besi yerinde gölgelikler, sadece çok sıcak bölgelerde

(gölgede sürekli olarak 40°C'nin üzerinde) yapılabilir, bu maksatla
yapılan gölgeliklerde örtü malzemesi aralıklı döşenmeli, böylece
hava sirkülâsyonuna mani olunmamalıdır. Bu şekilde gölgelik
yapılacaksa yemlik üstüne değil padok ortasına yapılmalıdır.

Aydınlatma : Besi yerinde zorunlu olmamakla birlikte, gece kontrolleri
ve emniyet açısından, yem yemelerine kolaylık sağlamak
bakımından yapılabilir. Aydınlatma yapıldığında hayvanların belli
noktalarda yığılmasına sebep olmayacak şekilde yeteri kadar
yapılmalıdır.

Serinletme : Çok sıcak bölgelerde zeminin tozumasını önlemek ve
hayvanları serinletmek için yağmurlama başlıklar yapılabilir, bu
başlıklar yüksekçe sağlam direkler üzerine monte edilmelidir.

Yükleme Rampaları : Besi yerine hayvanların boşaltılıp yüklenmesini
sağlayacak taşıt araçlarının yanaşmasına imkân verecek şekilde
rampalar yapılmalıdır. Rampaların yan taraflarına, hayvanların
rampadan dışarı çıkmamaları için sağlam parmaklık yapılmalı ve
rampanın besi yerine ulaşan alt ucunda hayvanları numaralamak,
aşılamak, tartmak vb. işlemler için bir tespit travayı ve tartı kantarı
bulunmalıdır.

Servis Yolları : Besi yerinde, yemlik tarafında yemliklere yem
dağıtacak araçların geçmesini sağlayacak genişlikte, sert zeminli bir
servis yolu bulunmalıdır.



Gübre Yönetimi
Besi yerinde birikecek gübreler besi periyodu

sonunda bir seferde temizlenerek besi yerinden

uzaklaştırılmalı, bu temizlenmiş padoklara yeni besi

hayvanı konulmalıdır. Sinek ve dış parazitlere karşı gerekli

ilaçlamalar yapılmalı, bu şekilde hayvanların ve çevrenin

rahatsız edilmeleri önlenmelidir.

Çiftlik gübresinin tarlaya verilme zamanı

planlanacaksa aşağıdaki hususlar muhakkak dikkate

alınmalıdır :

1)Uygulama zamanındaki iklim koşulları ve yılın hangi

mevsimi oluşu,

2)Çiftlik gübresi dağıtma ekipmanının tipi,

3)Çiftlik gübresi tipi(katı veya sıvı çiftlik gübresi).









IZGARA TABANLI BESİ AHIRLARI



Izgara Tabanlı Besi Sığırı Ahırları

 Izgara tabanlı sistemlerde ahır tabanı tamamen veya

kısmen ızgaralı yapılır.

 Tamamen ızgaralı uygulamalarda hayvanların

bulunduğu alanın tamamı ızgaralı yapılır.

 Kısmen ızgaralı uygulamalarda ise sadece yemlik önü

bir hayvan boyu kadar bir kısmı ızgaralı yapılır.

 Izgaralı ahırlardan beklenilen fonksiyonların elde

edilebilmesi için ızgaraların tasarımının çok iyi

yapılması gerekir.

 Besi sığırı ahırlarında ızgaralar betonarme

malzemeden yapılmalıdır.



Izgara Tabanlı Besi Sığırı Ahırları

 Izgaralar aşağıya doğru daralan yamuk ya da üçgen

kesitli olmalıdır.

 Izgaraların üst yüzeyleri kaygan olmamalı ve ızgara

kenarları yuvarlatılmalıdır.

 Izgaralar arasında bırakılacak boşluğun genişliği,

gübrenin ızgaralardan geçmesi ve hayvan rahatlığı

yönünden önemlidir.

 Izgara tabanlı ahırlarda bölmeler tesis edilerek

hayvanlar gruplar halinde barındırılır.

 Bir bölmede barındırılacak hayvan sayısı 15-30 baş

olmalıdır.







SERA BARINAKLAR











YEMLİK



Sığırcılıkta Yem
KABA YEM

• Elyaf bakımından zengindir

• Sindirim sisteminin düzenli çalışması için gereklidir.

• Kalitesi arttıkça kesif yeme olan ihtiyaç azalır.

• Samanlar, hasat ve harman artıkları, ot ve hasıllar,
fabrikasyon artıkları ve silajlar kaba yem olarak uygundur.

KESİF YEM

• Enerji, protein, mineral, iz mineral ve vitamin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hazırlanmış yem karışımıdır.

• Kaba elyaf bakımından fakir, enerji ve protein bakımından
zengin olan yemlerdir.

• Karma yemlerin hazırlanmasında enerji ağırlıklı mısır, arpa,
buğday, çavdar, sorgum, kepek, kırık buğday, melas ve
pancar posası ile protein ağırlıklı pamuk, ayçiçeği, soya,
susam, haşhaş, aspir küspesi gibi yağlı tohumlar
kullanılmaktadır.



SLAJ YEMİ
 Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı kış aylarında hayvanların iyi

ve ucuz beslenmesini sağlar.

 Ot depolama sorunu ve depo masrafları en aza indirilir. 2 ton
kuru otun depolandığı yere 15 ton yeşil yem depolanabilir.

 Silajlık bitkiler tarlayı erken boşaltırlar dolayısıyla diğer bitkilerin
ekimi için uygun zaman kalmaktadır.

 Yeşil yemlerin kurutulmasıyla sapları ve yaprakları sertleşerek
dökülür. Sapları sertleştiği için besin değeri düşer hayvanlar
tarafından sevilerek yenmez. Fakat silolamada yemlerin besin
değerinde kayıp meydana gelmez ve hayvanlar tarafından
sevilerek yenir.

 Hayvan turşusu olarakta tanımlanan slaj kaba yeme destek
amaçlı kullanımı önemlidir.



YEMLERİN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Kaba yemler taze olarak yedirilmeli ya da nem oranı %14’ün altına
düşecek şekilde kurutulmalı, rutubetsiz ve havadar bir depoda balyalar
halinde yada yanlardan hava alacak şekilde yapılmış yığında muhafaza
edilmelidir.

• Sulu kaba yem silaj tarzında depolanmalıdır.

• Yem ambarlarının ahırın dışında ve hayvanlardan tamamen ayrı
yerlerde bulunması gerekmektedir. Bu alanlar serin ve havadar
olmalıdır.

• Tabanı toprak seviyesinden yüksekte olmalı, güneş ve rutubet
almamalıdır.

• Dökme yemler çabuk bozuldukları için yemler çuval ile saklanmalı ya
da silolarda muhafaza edilmelidir.

Yem Hacim ve Ağırlığı:

• Kıyılmış yonca kuru otunun 5m3 ‘ü yaklaşık bir tondur (5m3 /ton)

• Mısır silajının 1 m3’ü yaklaşık 650-800 kg’dır (650-800 kg/m3 veya 1.2-
1.5m3/ton)

• Arpa sapı balyasının 1 tonu yaklaşık 10-12m3 hacim kaplar (10-
12m3/ton).

• Arpa (Tane): 1.5m3/ton Mısır (Tane): 1.2m3/ton olur.



Kaba Yem Depoları

Ot, saman ve yataklık sapın depolandığı yapılardır.

Kaba yemler, yağışın az olduğu yerlerde açıkta

yığınlar halinde, yağışlı bölgelerde üstü kapalı yapılarda

depolanır.

Kaba yem depolarının en yaygın şekli, üstü beşik çatı

ile örtülü, etrafı açık yapılardır.

Yağışı fazla olan yerlerde yan duvarların ahşap

perdelerle kapatılması yem kaybını azaltır.



Kaba Yem Depoları

Kaba yem depolarının büyüklüğü,

İşletmedeki hayvan sayısına,

Günlük yem tüketimine,

Beslenme süresinin uzunluğuna,

Yemin depolanış şekline      

göre değişmektedir.











SLAJ





Yeşil Yem Siloları

Yeşil yemi hayvanlar tarafından yenilebilecek koşullar
altında koruyabilen yapılardır.

Bütün yem bitkileri (yeşil mısır, sorgun, yonca, üçgül,
soya) yeşil yem olarak silolanabilir.

Yeşil mısır ve sorgunda silaj için en uygun nem % 25-
30 kuru madde içerdiği durumdur.

Silajı yapılacak bitkilerin bünyesinde karbonhidrat
bulunmalıdır.

Silolarda yem besin değerini yavaş yavaş kaybeder.

Bunun nedenleri yemin hava ile temas etmesi ve
karbonhidratların fermentasyona uğraması ile asitlere
dönüşmesidir.



Siloların Özellikleri

1. Yeşil yemin ortaya koyduğu yatay ve düşey

basınçlara karşı dayanıklılık,

2. İnşaat malzemesi yeşil yemin suyundan

etkilenmemeli,

3. İnşaat malzemesi yeşil yemin suyunu emmemeli,

4. Duvarların şekil ve yüzeyi pürüzsüz olmalı,

5. Silo duvarları hava geçirmemeli,

6. Yapı yemin bozulmasına olanak vermemelidir.



Silo Tipi ve Seçimi

Silo tipleri

1. Daimi düşey silolar

2. Daimi yatay silolar

3. Geçici hendek silolar

Silo Tipi seçimi

 İşletmenin gereksinimi

 İşletmenin mali olanakları

 İlk yapım maliyeti

 Bakım maliyeti

 Silolama randımanı 



Düşey silolar
1. Düşey silonun kapasitesi ve büyüklüğü işletmenin hayvan 

varlığı ve günlük silaj yemi tüketimine bağlıdır.

2. Silo yeminin ort. hacim ağırlığı 750 kg/m3 kabul edilir.

3. Silodan alınacak günlük yem kalınlığı,

-serin iklimlerde en az 5-10cm

-sıcak iklimlerde ise 12.5-15.0cm

Silo çapı: İşletmede tüketilecek günlük yem miktarı ve bir
günde alınacak yem yüksekliğine bağlıdır. Genellikle 2-6m
arasında değişir.

Silo yüksekliği: Silo yüksekliği inşaat ekonomisi, doldurma ve
boşaltma kolaylığı ve rüzgara karşı emniyet açısından silo
çapının en az 2-3 katı olmalıdır.

Yemin bozulma olasılığı da dikkate alınarak silolar gerekli
yükseklikten yaklaşık % 15 daha yüksek yapılmalıdır.



Yatay Silolar
-Yatay olarak toprak yüzeyinin üstünde (bank

silo)veya altında (hendek silo) inşa edilirler.
-Hendek siloların inşası basit ve ucuzdur.
-Doldurup, boşaltılması kolaydır. Onarım gerekmez.
-Küçük sürüler için çok uygundur.
-Yeşil yem kaybı % 30’a kadar yükselir.
-Yemleme yerine yakın yamaç ve hafif eğimli eteklere

yapılmalıdır.
-Hendek siloların yan duvarları 1/3 oranında eğimle

inşa edilir.Yüzeyleri çimento, beton, ahşap veya kargir
malzeme ile kaplanabilir.

-Yeşil yemin üzeri su geçirmeyen bir örtü, üzerine bir
kat saman ve en üste de killi toprak yığılmak suretiyle
kapatılır.

-Hendek silolarda taban genişliği 2-3m, tabanın
boyuna eğimi ise yaklaşık %2-3 olmalıdır.

-Yemin siloya taşınması traktör ile yapılacaksa, taban
grobeton ile kaplanmalıdır.



Yatay silolar

 Yeşil yemin üzeri su geçirmeyen bir örtü,

üzerine bir kat saman ve en üste de killi

toprak yığılmak suretiyle kapatılır.

 Hendek silolarda taban genişliği 2-3m,

tabanın boyuna eğimi ise yaklaşık %2-3

olmalıdır.

 Yemin siloya taşınması traktör ile yapılacaksa,

taban grobeton ile kaplanmalıdır.





Barınak Projesi Hazırlama veya Kontrolü
İşlem Basamakları Öneriler

Barınağın yerini tespit ediniz. Ziyaretler yapınız.

Hayvan sayısını belirleyiniz. Yetkiliden bilgi alınız.

Hayvanların alan isteklerini tespit ediniz. Modül bilgilerinden faydalanınız.

Binanın büyüklüğünü hesaplayınız. Yetkiliden yardım alınız.

Binanın kuruluş yönünü hesaplayınız. Gözlemleyiniz.

Pencere sayısını ve yüzey alanını hesaplayınız. Gözlemleyiniz.

Bacaları ve baca sistemini inceleyiniz. Yetkiliden yardım alınız.

Çatı yüksekliği ve şeklini hesaplayınız. İşletmeden bilgi alınız.

Durakları ölçünüz. Gerekli ölçüm aletini kullanınız.

Yemlikleri ölçünüz. Gerekli ölçüm aletini kullanınız.

İdrar kanalının eğimini inceleyiniz. Gözlemleyiniz.

Altlıkların serilmesini inceleyiniz. Yetkiliden izin alınız.

Aydınlatma sistemini kontrol ediniz. Görevliden yardım alınız.

Havalandırma sistemini kontrol ediniz. Yetkiliden izin alınız.



ADRES : Sedir, Tarım Kampüsü, Vatan Blv. 2 A, 07010 Muratpaşa/Antalya
TELEFON : 0242 345 28 20 FAX : 0242 346 67 80 E-POSTA : antalya@tarimorman.gov.tr

antalya_tom antalya.tarimorman.gov.tr
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KOYUN ve KEÇİ BARINAKLARI

Koyun ve keçi barınaklarına ağıl adı verilir. Ağıllar hijyen
koşullarına uygun ve sağlıklı bir yetiştirmeye olanak
sağlayacak niteliklere sahip olmalıdır.

Hijyen koşullarına uygun bir ağılda aranacak en önemli
özellik o bölgenin çeşitli iklim koşullarına uygunluktur. Ağılların
planlanmasında iklim en önemli belirleyici etkendir.

Hayvanları doğal etmenlere karşı koruyan barınakların
yapımında üç temel kural göz önünde tutulmalıdır.

1. Barınaklar hayvanlara optimum çevre koşulları
sağlamalı,

2. Maliyetleri düşük olmalı,

3. İşgücünü en aza indirecek şekilde planlanmış olmalıdır.

PROF. DR. YUSUF DEMİR



AĞILLAR

Ülkemizde yaygın olarak iki tip ağıl yapılmaktadır.

Bunlar, sundurma tipi ağıllar ve kapalı, tam korumalı

ağıllardır.

Sundurma tipi ağıllar: kışları kısa ve ılık geçen

bölgelerde tercih edilmektedir. Bu ağılların, çatı ve

rüzgâra bakan cephesi kapalıdır. Kışları biraz daha

serin geçen bölgelerde ise üç cephesi kapalı

yapılabilir.

Kapalı (tam korumalı) ağıllar: kışları soğuk

geçen bölgelerde plânlanması uygundur. Kapalı

ağılların inşasında, Planlama tekniği kuralları ve ısı –

nem dengesi hesabı dikkate alınır.



Ağıl yerinin seçimi

Koyun ve Keçi barınaklarının yerin seçiminde üzerinde

durulması gereken özellikler:

-Yol durumu

-Su temini

-Elektrik temini

-Servis kolaylığı

-Topoğrafik durum

-Drenaj durumu

-Bitki örtüsü ve rüzgar kıranlar

-Ağılın yönlendirilmesi

-Yangından korunma

-İşletmenin gelecek yıllarda büyüme durumu.



AĞILLAR
Ağıl yapımında;

1. Ağıl, yetiştirme yönüne ve bölgenin iklimine uygun
olmalıdır.

2. Ağıl ve dış bölmeler bölgenin hakim rüzgarlarından
ve soğuktan korunmuş olmalıdır. Bu, özellikle soğuk
bölgelerde önem kazanmaktadır.

3. Ağıl güneye veya doğuya açık olmalıdır.

4. Ağıl, hizmetin kolay götürülmesine uygun olarak
planlanmalıdır.

5. Ekipman taşınabilir olmalıdır.

6. Hayvan sayısına yeterli alana sahip olmalıdır.

7. Maliyeti düşük olmalı, yapımında lüksten
kaçınılmalıdır.





Koyun Ağılının Planlanmasında Ele Alınacak 

Özellikler ve Ölçütler

1. Koyunlarda yılda yenileme oranı %20 olmalıdır.

2. Kuzulama oranı, koyun başına yılda 1.2 kuzu hesaplanmalıdır.

3. Sürüdeki dişi koyun sayısının en az %10’u kadar doğum
bölmesi ayrılmalıdır.

4. Doğum bölmesinin alanı 1.5-2.0 m2 olmalıdır.

5. Koyunlar yılda yaklaşık 7.5 ton / BHB. gübre üretirler. (Koyun
başında yılda 750-800 kg.).

6. On iki haftalık barındırma süresi için koyun başına yataklık
tüketimi 75 kg. hesaplanabilir.

7. Üç aylık kış mevsimi boyuna 1.5 kuzulu koyun başına
depolama olan gereksinimi: 0.5 m³ balyalı kuru ot, 0.6 m3 silaj
yemi, 0.25 m³ kesif yem ve 0.5 m³ saman olarak
hesaplanmalıdır.

8. Geleneksel tip bir ağılda bir kişi yaklaşık 320 koyuna bakabilir.

9. Kuzulama döneminde yardımcı bir elemana gereksinim vardır.



KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE KOMPOZİSYONU

Koyunculuk işletmelerinde sürü büyüklüğünü etkileyen 

faktörler;

- Sermaye Ve Barınak

- Mevcut işgücü

- Bilgi düzeyi

- Mera ve yem durumu

- Irk, yetiştirme yöntemi

- Uygulanan kuzu büyütme yöntemi

- İşletmedeki diğer üretim faaliyetleri

- Ürün ve girdi fiyatları arasındaki ilişki



Ağıl Boyutları



Döşeme
Ağılların tabanı genellikle topraktır. Ağıl tabanının

herhangi bir malzeme ile kaplanması gerekli değildir.

Çünkü koyun ve keçi ağıllarında gübre temizliği günlük

olarak yapılmayıp genellikle ilkbahar ve sonbaharda,

hayvanların meraya çıkmaya başladıkları ve tamamen

ağıla döndükleri dönemlerde olmak üzere yılda iki kez

yapılır. Gübre temizliğinde gübre ile birlikte tabandan 10-

15 cm derinliğinde bir toprak katmanı da çıkarılır ve

çıkarılan bu toprak yerine temiz toprak koyularak bastırılır.

Ağıllar temizlendikten sonra taban, duvarlar ve çatı

dezenfektan maddelerle ilaçlanarak, duvarlar kireçle

badanalanmalıdır.

Koyunların sürekli olarak ağılda bulunduğu kış

aylarında mümkünse ağıl tabanına her gün 0.5 kg/baş

yataklık sap serilmesi önerilir.



Çatı

Beşik veya tek yönlü çatı şeklinde yapılabilir. Beşik çatı tercih edilmelidir. Çatı
makasında ahşap veya metal kullanılabilir. Çatı örtü malzemesi olarak eternit, çinko,
kiremit, tahta ve benzerleri kullanılır. Bu malzemeler içerisinde en uygun örtü
malzemesi kiremittir.

Pencere ve Kapılar

Pencere alanı taban alanına göre hesaplanır. Pencere alanı taban alanının
1/15-1/25‟i kadar olmalıdır. Damızlıkçı işletmelerde bu oran taban alanının 1/10-
1/12‟sine kadar yükseltilebilir. Ağıllarda pencereler çatıya yakın yapılır. Pencerelerin
alt kısımlarının tabandan yükseklikleri en az 2.00-2.30 m kadar olmalıdır. Ağıllarda
gübre temizliği yılda bir veya iki kez yapıldığından tabanda biriken gübre, tabanın
yükselmesine neden olur. Pencereler alçak yapılırsa gübre birikmesi sonucu
taban pencereye yaklaşarak hayvanların camı kırıp dışarı çıkması, daha da önemlisi
dışarıdaki hareket ve görüntüler nedeni ile ürkmesi söz konusu olabilir. Ağıllarda
pencereler genellikle tek taraflı ve hakim rüzgarların ters yönünde yapılırlar.

Ağıl kapıları genellikle 3.00 m genişliğinde 2.50-2.75 m yüksekliğinde yapılırlar.
Giriş ve çıkışlar sürü halinde olduğundan kapıların dışarıya doğru açılması ve duvara
paralel pozisyona kadar açılabilmesi gereklidir. Kapı üzerinde yapağıyı yolacak
çıkıntılar bulunmamalıdır.



HAVALANDIRMA
Ağılların havalandırılmasında son yıllarda saçak-mahya havalandırması

yaygın olarak uygulanmaktadır. Ağıla yeterince hava girişi sağlamak için
saçak ile duvar arasında her 10 m ağıl genişliği için 15 cm aralık bırakılır.
Mahya üzerinde ise kirli havanın çıkışını sağlamak üzere boydan boya tüm
mahyayı örten bir hava çıkışı bırakılmaktadır.

HAVALANDIRMANIN AMAÇLARI

-Barınak içi sıcaklığı istenilen sınırlarda tutmak

-Barınak içindeki bağıl nemi istenilen sınırlarda tutmak ve nem
yoğunlaşmasını engellemek.

-Barınak havasındaki koku , toz , zararlı gaz ve patojen mikro organizmaları
oluşum hızına paralel olarak barınak dışına atmak.

-Yazın uygun hızda , kış mevsimde hava ceryanı oluşturulmadan yeterli
miktarda temiz havayı temin etmek.

HAVALANDIRMANIN YARARLARI

-Hayvanların sağlıklı olması için gerekli hava sirkülasyonu sağlanmış olur.

-Hayvanların verimleri olumlu yönde etkilenir.

-Hayvanların büyüme hızları olumlu yönde etkilenir.

-Yemleme randımanı artar.

-Yapıların kullanım ömrü artar.

-Bakıcılar için daha iyi bir çalışma ortamı sağlanır.









Ağıl Tipleri

- Kapalı Ağıllar

- Sert tabanlı kapalı ağıllar

- Izgara tabanlı kapalı ağıllar

- Açık ağıllar



Kapalı Ağıllar
Bu tip ağıllar, kışları sert ve uzun geçen bölgeler için

uygundur. Aydınlatma ve havalandırma, pencereler ve
bacalar aracılığıyla yapılır. Kapalı ağıllar düz, L, U ve T
şeklinde yapılırlar.

Açık ağıllarda gezinme yerinde yemin ıslanması,
donması ve böylece yem kayıpları oluşabilir. Bu durumda
gezinme yeri olmayan tamamen veya kısmen kapalı ve sert
tabanlı ağıllar kullanılabilir.



Ağıl Alanının Saptanması
Ağılın yeri ve şekli belirlendikten sonra gerekli taban alanının

hesaplanması gerekir.

Açık bölmelerde ise, gerekli alan yukarıda verilenlerin en az iki katı
olarak hesaplanır. Rahat hareket sağlanması açısından açık alanın daha
da büyük olması tercih edilebilir.

Yukarıda belirtilen alanlar ağıl içindeki yemlik, suluk, otluk ve
yolları içermemektedir. Bunlar için gerekli alan ayrıca hesaplanmalıdır.



Izgara Tabanlı Kapalı Ağıllar

 Islak döşemelerde koyunlarda görülen yaygın ayak sorunları
ve bazı bölgelerde yataklığın pahalı olması, ızgara tabanlı
ağılların geliştirilmesine yol açmıştır. Ülkemizde pek
uygulaması yoktur.

 Bu ağılların üstünlükleri:
- Yataklık kullanımı ortadan kalkar.
- Ağıl tabanının kuru kalması nedeniyle ayak sorunları azalır.
- İşgücü gereksinimi azalır.
- Birim alanda barındırılan

hayvan sayısı artar.
- Hayvan başına düşen

maliyet azalır.



Izgaralar, ahşap, metal ya da betondan

olabilir. Ahşap ızgarada çıta kesitleri; 4 x 5 cm,

5x 5 cm şeklindedir. İki çıta arası aralık 1.5 -

2.0 cm olabilir. Bu çıtalar 10 x 5 cm’lik kalaslar

üzerine çakılır. Metal ızgaralar, yassı demirden

ya da galvenizli telden yapılabilir. Örgüler arası

açıklık; 2 x 2 cm ya da 0.75 x 1.2 cm ve alt

genişlik 3.8 cm’dir. Açıklık 2.5 cm’dir. Izgara

tabanlar yerden 50 - 75 cm yukarıda olmalıdır.

Bu yükseklik yıl boyunca gübre birikimine

yeterli olacaktır.





Açık Ağıllar(Sundurmalar)

Kışları yumuşak geçen ılıman iklim bölgelerinde hem sağlık
koşullarına daha uygun olması hem de maliyetinin düşük olması
nedeniyle barınak olarak sundurmaların kullanılması uygundur.
Bu tip barınaklarda havalandırma, aydınlatma ve nem kontrolü
gibi sorunlar kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Karanlık,
havasız, fazla nemli ağıllarda söz konusu olacak ayak
hastalıkları, konstitüsyon zayıflaması, yapağı kalitesinin
düşmesi, metabolizmanın bozulması gibi sakıncalar ortadan
kalkmaktadır.

Açık tipteki ağıllar, yağışı az ve drenaj koşulları iyi olan
yerlerde çatısız veya sundurma tipi basit çatılı olarak
düzenlenirler.

Açık cephenin ön tarafında iklim ve arazi koşullarının uygun
olması durumunda bir gezinme yeri de bırakılabilir.

Dinlenme yerinde koyunlar için 0.80-1.20 m2, gezinme
yerinde ise bu değerin yaklaşık iki katı alan ayrılmalıdır.

Gezinme yerinin tabanına dışa doğru %5-10 arasında bir
eğimin verilmesi gerekir.



Sundurmalar





Sera Ağıllar









Ağıllarda Yemlikler
Kaba yem yemlikleri: düzenlenirken hayvanların

davranışları dikkate alınmalıdır. Keçiler koyunlara göre

daha fazla yem seçicidir ve Keçilerin yem seçmeleri

nedeniyle kayıplar olabilir. Yem kaybını azaltmak için

keçiler yemliklere başlarını soktukları zaman, başlarının

geri çıkmasını engelleyecek bir yemlik önü düzeneği

yapılmalıdır. Bir başka düzenleme, kaba yem yemliklerinin

altına, dökülen yemleri tutmak için bir tabla yerleştirilmelidir.

Kaba yem yemliklerinde, hayvan başına yemlik uzunluğu

45 cm, oğlak başına yemlik uzunluğu ise 30-40 cm olarak

hesaplanmalıdır.

Karma Yem Yemlikleri: Ters çevrilebilen, kolaylıkla temizlenebilen ve taşınabilen
özelliklere sahip, genellikle oluk biçiminde elemanlardır. En üst karma yemlikler
kovalar olup, bunları tekne şeklinde olanlar izler. Daha gelişmiş şekli ise bölme
dışından doldurulabilen, hayvanın hafifçe yemliğe dokunması sonucu yemlik
haznesinin bölme içine açılmasını sağlayan düzenek biçimidir.



Yemlik
Kombine Yemlikler: Kombine yemlikler, sabit ya da

taşınabilir şekilde yapılabilir. Taşınabilir olanı yaygın kullanılır. İyi
havalarda ağıl dışında da kullanılabilir. Temizleme kolaylığı
bakımından düz altlıklı olanlar ve ters çevrilebilenler önerilir.
Kombine yemliklerde, genç hayvan başına 25-30 cm, yetişkinler
için 30-45 cm yemlik uzunluğu hesaplanmalıdır. Yemlik genişliği
50-100 cm olabilir.

Hareketli Silaj Yemlikleri: Hareketli silaj yemlikleri
hayvanların, silajdan kendi kendilerine yem yemelerine olanak
verecek şekilde düzenlenmiş çit şeklindeki yemliklerdir. Hayvan
başına 30-40 cm yemlik uzunluğu yeterlidir.



Yemlikler
Yemlikler ahşap malzemeden yapılabileceği gibi metalden 

de yapılabilir. 



Çeşitli Yaştaki Koyun ve Keçiler İçin Gerekli Yemlik Uzunlukları







Yem Deposu
Yemin depolanma süresine bağlı olarak, ağıl

bölmelerinden bir ya da birkaçı, ağıl çatı arası ya da ayrı bir

bina deposu olarak planlanabilir. Ayrıca silaj için de yer

düşünülmelidir.

Yem deposu büyüklüğünün belirlenmesinde koyun

başına tüketilen yem miktarı ile depolama süresi esas

alınabilir.

Koyun başına günlük kaba yem, silaj ve yoğun yem

tüketimleri sırasıyla, 1.5-2.0 kg, 2.0-2.5 kg ve 200-500

gr‟dır.

Yataklık tüketimi ise koyunlar için yılda 55-60 kg, esas

alındığında 1.5 kuzulu koyun için yem depolama alan

gereksinimi, 0.5 m3 balyalı kuru ot, 0.25 m3 yoğun yem, 0.6

m3 silaj ve 0.5 m3 saman olarak hesaplanmalıdır.



Koyun ve Keçilerin su tüketimi, suyun sıcaklığına,

hayvanın canlı ağırlığına, rasyon tipine, mevsime bağlı

olarak değişiklik gösterir. Hayvan başına su tüketimi 2-8

litre arasında değişmesine karşın, sıcak havalarda süt

verimi yüksek hayvanlarda günde 18 litreye kadar çıkabilir.

Ağıllarda yalak tipi, otomatik ve damla suluklar

kullanılabilir. Yalak tipi suluklar, galvanizli saç ya da

betondan yapılabilir. Bu tip suluklarda şamandıra

kullanılabilir. Yerden yüksekliği 40 cm olmalıdır. Her 10

hayvana 30-35 cm suluk uzunluğu ayrılmalıdır. Otomatik

suluklarda ise 25-40 hayvana bir otomatik suluk

hesaplanmalıdır. Suluklar, dinlenme yerlerine

yerleştirilmemelidir. Ayrıca suluklar yemliklerden uzakta

olmalıdır. Aksi halde ağızlarıyla taşıdıkları yem kalıntıları ile

suyu kısa sürede kirletirler.

Ağıllarda Suluklar











Ağıllarda Çitler





Banyoluk
Banyoluk yüzlek (sığ) ve derin banyoluk olmak üzere iki

şekilde yapılabilir.

Yüzlek Banyoluk; Ayak banyoluğu olarak da
adlandırılabilir. Özellikle bulaşıcı hastalıklara duyarlı olan
tırnakların temizliği için kullanılır. Yapımı ve kullanımı daha
kolaydır. Taşınabilir ya da sabit şekilde olabilir. Bağımsız olarak
ya da muayene ve seçim yeri ile birlikte planlanabilir.

Derin Banyoluk; Koyun ve keçilerde dış asalaklara karşı
savaşımda en etkili yol, derin banyo yaptırmaktır. Derin
banyoluğun başlıca üç tipi vardır;

(1). Kısa yüzdürmeli banyoluk,

(2). Uzun yüzdürmeli banyoluk,

(3). Dairesel banyoluk şeklindedir.

Banyoluklar, az sayıda işçilik ile keçiye en az
zorlanım(stres) verecek şekilde planlanmalıdır. Derin
banyoluklar sabit ya da taşınabilir şekilde yapılabilir. Banyoluğa
yeterli su temin edilmeli ve uygun bir şekilde drenajı
yapılabilmelidir.



Ayak Banyoluğu
Ayak banyolukları, koyun ve keçilerde fazlaca görülen

pieten, ayak çürüklüğü (foot rot) ve benzeri infeksiyöz

ayak hastalıklarından korunma için en emin yoldur.

Ayak banyolukları ölçü ve biçim olarak çok farklı

şekillerde yapılabilir, fakat hepsinde de hayvanların tek

sıra halinde ve ilaçlı su içermesi yeterli süre kalmalarını

sağlama esası göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayak banyoluklarında %20‟lik CuSO4, %5‟lik formalin,

kreozot, kreolin gibi dezenfektanlar kullanılır.

Sürüde ayak hastalıklarının arttığı durumlarda, ağıl tabanına ve
özellikle yemlik ve sulukların çevresine ince bir tabaka halinde süper
fosfat veya kireç dökülmelidir.

Ayak banyoluklarında bakır sülfat kullanılacaksa banyoluğun
metalden yapılmaması gerekir. Aksi taktirde bakır sülfat metal kap ile
reaksiyona girer ve kısa sürede inaktif hale gelir.

Koyunların bakır sülfat eriyiğini içmeleri ve ayak banyosunda
kullanılan çözeltinin ot ve yemlere bulaşması engellenmelidir. Bunu
sağlamak için banyolukta kalan çözeltinin otsuz yerlerde imha
edilmesi, otlu bölgeler, akarsu ve göllere dökülmemesi gerekir.



Vücut Banyoluğu

İki giriş padoku, bir beton havuz ve bir çıkış

padokundan oluşur. Giriş padoklarının tabanı topraktır ve

düzdür. Birinci padok bir sürünün tamamını alabilecek

büyüklüktedir (400-500 baş). İkinci padok ise, hayvanların

havuza girişte tek sıra halinde tutulmalarını sağlamak

ve geri dönmelerini önlemek için

60 cm genişlik; 2 m uzunlukta

olmalıdır.





Şekilde görüldüğü gibi, banyo çukurunun giriş çıkış banyo
çukuru yüksekliğinin 2/5‟i kadarı 45º‟lik açı yapacak şekilde
eğimlidir. Bu eğim hayvanların banyoya kolayca girmelerini
sağlar.

Banyo havuzunun üst genişliği 60 cm‟dir. Daha geniş
yapılırsa hayvanlar geri dönebileceklerinden sıkışmalar,
boğulmalar ve zaman kaybı olacaktır. Banyo havuzunun
derinliği 120-150 cm, üst uzunluğu 500-700 cm taban uzunluğu
250-450 cm, taban genişliği 20-40 cm arasında olmalıdır.
Koyunlar havuza girdiğinde taşmayı önlemek için, doldurulan
ilaçlı su havuzun üst düzeyinden 15-20 cm aşağıda olmalıdır.
Banyo çukuru tabanı, boşaltma tapası yönünde %2-5 eğimli
olmalıdır. Banyo havuzunun çıkışı, koyunların çıkmasını
kolaylaştıracak biçimde eğimli ve basamaklıdır.

Çıkış padoku 40-50 hayvan alacak büyüklükte, tabanı
beton ve banyo havuzu yönünde %2-5 eğimli olmalıdır. Banyo
havuzundan çıkan hayvanların üzerinden sızan ilaçlı sular
böylece tekrar banyo çukuruna dönebilecektir. Çukur girişine bir
süzgeç koyulması kirlenmeyi belli ölçüde önler.







Doğum Bölmeleri
Doğumlar, bireysel doğum bölmelerinde ya da 6-10 başlık ileri

gebe hayvan bölmelerinde yaptırılabilir. Bireysel doğum bölmelerinde,
hayvanlar, analık yeteneklerine ve yavrunun yaşama gücüne bağlı
olarak 4-24 saat arasında tutulabilir. Buradan grup halinde
barındırılmak üzere toplu bölmelere taşınır. Hayvanlar için düzenlenen
bölmelerde aranan özellikler, rahatsız edici hava akımının olmaması,
iyi havalandırılabilir olması, bölme sıcaklığının 12-18°C olması ve
temiz olması şeklinde özetlenebilir.

Yavru bölmeleri, analarının seslerine duyamayacakları uzaklıkta
olmalıdır. ilk birkaç gün yavrularda stresi azaltmak için grup halinde
büyütme yapılabilir. Yavruların sütten kesim öncesinde olumsuz çevre
koşullarına duyarlı oldukları unutulmamalıdır.



Bölmeler

Ağıl içinde yetiştirme şekline bağlı olarak, sabit ya da

taşınabilir çitlerle bölmeler yapılabilir.

Doğum bölmeleri planlanırken, ağılın en sıcak olan,

rüzgar tutmayan yerleri seçilmelidir. 100 dişi koyuna en az

10 doğum bölmesi gereklidir. Doğum bölmesinin boyutları

1.2 x 1.2 m. ya da 1.2 x 1.5 m olabilir.

Koyun ağıllarında kullanılan bir diğer bölme kuzulu

koyun bölmesidir.

Bunlardan başka taşınabilir çitlerle gebe koyunlar, kısır

koyunlar, koçlar ve hasta hayvanlar için de ayrı bölmeler

düzenlenebilir





Muayene ve Seçim Yeri 
Sürüyü ayırmada, bölümlere yöneltmekte ve aşılama

gibi işlemlerde muayene ve seçim yerine ihtiyaç vardır.

Buna çatal ayak ya da kapı da denilir.

Muayene ve seçim yeri; toplama bölgesi, ilerleme yeri

ve geçiş yeri olmak üzere üç kısımdan oluşur. Toplanma

bölgesi, hayvan başına 0.4-0.5 m2 yer hesaplanarak

yapılır. Büyüklüğü, keçi sayısına göre ayarlanır. İlerleme

bölgesi, toplanma bölgesindeki keçileri geçiş yerine doğru

yönlendirmeye yarar. Başlangıç genişliği, 1.8 m’den fazla

olmamalıdır. Geçiş yeri ile yaptığı açı 30° civarındadır.

Geçiş yerinin kenarları birbirine paraleldir. Genişliği 45 cm

olmalıdır.



KÜMESLER



TAVUK KÜMESLERİ

 Tavuklar, sıcaklık, ışık ve hava değişim oranına 

karşı oldukça hassas hayvanlardır. 

 Bu nedenle kümeslerde çevre koşullarının 

kontrolü ve havalandırma sistemlerinin

tasarımı çok önemlidir.

 Kümesler, drenaj koşulları uygun, içme suyu, 

elektrik ve ulaşım olanakları bulunan ve yeterli 

havalandırma olanağına sahip olan bir yerde 

kurulmalı ve sert rüzgarlara karşı korunmuş 

olmalıdır.



Kümes Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler 
1. Kümes kurulacak yerin havasının çok iyi olması,

2. Kümesin kurulacağı yerin rüzgar akım yönünü önceden
belirlenmesi ve kümes yönünün buna göre belirlenmesi,

3. Kümes büyüklükleri işletme kapasitesine göre ayarlanması,

4. Yapılacak kümesin ısı yalıtımı seçiminin iyi yapılması,

5. Kümesin mümkün olduğunca yerden yüksek yapılması hem
kümes temizliği, hem de hava akımının daha akıcı olması
acısından önem taşır,

6. Bakıcı evinin kümese yakın olması,

7. Kümeste hayvanlara verilecek suyun klor kullanılmayacak
kadar temiz olması,

8. Kümesin aydınlatmasında Mavi ve Yeşil ışıklar kullanılmalı,

9. Kümesler, mümkün olan en az girdi ile en fazla ürün
alınmasının sağlanması. İyi barınak ölüm oranını, yem
tüketimini ve enerji giderini azaltır.

10. İyi barınak, ürün kalitesini iyileştirir,

11. İyi planlanmış barınaklarda işgücü ihtiyacı azalır.

12. İyi planlanmış barınaklarda ekipmanların rantabl kullanımı
sağlanır. Makine ve ekipmanların ömrü uzar ve amortisman
masrafı düşer.



Kümeslerde Yer Seçimi
1. Kümesin yapılacağı yerde yeterli ve uygun kalitede su bulunmalıdır.

2. İşletmenin çevre ile bağlantısı uygun ve yolu iyi olmalıdır.

3. İşletmenin elektrik ve telefon bağlantısı bulunmalıdır.

4. Arazinin topoğrafik durumu uygun olmalıdır

5. Toprak gözenekli ve hafif meyilli olmalıdır.

6. Yapıya başlamadan önce işletmeci, ilave masraflara ve birbirini izleyecek
sıkıntılara neden olacak planlama hatalarından sakınmalıdır. Bunun için
yetiştirme yönüne, barınak tipine, yapı şekline ve yatırımın büyüklüğüne
karar vermelidir. Sonra yapının taslağı çıkarılmalı, en ekonomik üretim için
ihtiyaç duyulacak ekipmanlar seçilmelidir.

7. Tabii bir rüzgar kırıcı (tepe, bayır ve ağaçlar) mevcut değilse, rüzgara karşı
koruma, ağaçlandırma veya diğer binaların uygun şekilde yerleştirilmesiyle
sağlanabilir.

8. Tavuk çiftliğinin yerleşim planında, genelde ön taraf yola doğru
ayarlanmalı, rüzgar yönü ve direkt güneş ışığı dikkate alınmalıdır.

9. Kümesler ve binalar yangın halinde ateşin bir binadan diğerine kolayca
sıçrayamayacağı şekilde, birbirinden yeterince uzakta olmalıdır.

10. İşletmenin giriş birimi için dikkatli bir düzenleme yapılmalı, açıkta
istenmeyen görüntüler bulunmamalıdır.

11. Planlama, işletmenin kolayca büyütülebilmesine uygun yapılmalıdır.



Kümes Boyutları

Kümes Genişliği: Uygun kümes genişliği 10-12

m kadardır.

Kümes Uzunluğu: Kümesler herhangi bir

uzunlukta yapılabilirler. Bunu çoğunlukla binanın

yapılacağı arazi, kapasite ve havalandırma

durumu belirler.

Kümes Yüksekliği: Uygun kümes yüksekliği 2.4

m kadardır. Sıcak bölgelerde bu miktar 3 m’ye

kadar artırılabilir.



Kümes Yapı Elemanları
Temel: Kümes binasını yeterince destekleyecek sağlam yapıda bir

temel, bina için esastır. İyi bir temel, sağlam yapılı, derin ve suyla
teması kesecek ölçüde olmalıdır. Temelin yapımında kullanılacak
materyalin çeşidi, temelin istenen özellikte olmasını etkileyecektir.

Zemin: Kümes zemininde; toprak, tahta, beton, tahta ile kaplanmış
beton, tuğla, kreosotlu ağaç kaplama, curuf veya bu materyallerin
çeşitli kombinasyonları kullanılabilir. Zemin, hastalık kontrol
programlarının uygulanabilmesine elverişli olmalıdır. Rutubet
geçirmez, çatlaklardan an, fare vb. kemirgenlerin girişini önleyen,
kolayca temizlenebilir, sağlam yapıda ve su tutmayan, etkili
dezenfeksiyona müsait ve hijyenik özellikte olmalıdır.

Duvarlar: Duvarlar hem çatıya yeterince destek hem de rüzgara karşı
yeterince sağlam olmalıdır. Materyal çeşidine ve arzu edilen izolasyon
durumuna göre materyal seçiminde ve duvarın yapımında geniş bir
varyasyon görülmektedir. Duvar izolasyonu, özellikle soğuk
bölgelerde önemlidir.

Açık kümesler, tek tarafı açık ve yabani kuşların girişine engel
olacak şekilde kafes tellerle kaplanmış olabileceği gibi, iki tarafı açık
ve ihtiyaç duyulduğunda örtülebilecek şekilde perdeli olabilirler. Açık
kısmın alanı, iklim şartlarına ve yetiştirilecek hayvanların büyüklüğüne
bağlıdır.



Kümes  Yapı Elemanları
Pencere ve Kapılar: Klasik kümeslerde pencereler, hayvanlara

ışık ve havalandırma sağlanması açısından önemlidir. Ancak
pencereler tek başına ne süre olarak yeterli aydınlatma, ne de
yeterli havalandırma sağlayamazlar. Bu ihtiyaçlar ilave
aydınlatma ve havalandırma ile kontrol edilmeye çalışılır.

Kapılar, traktör ve benzeri araçların kolaylıkla geçebileceği
genişlikte olmalıdır. Çünkü kümes temizlenirken bu araçların
içeri girmesi gereklidir.

Çatı: Kümesler çoğunlukla beşik çatı tipinde yapılmaktadır.
Çatının duvarlardan çıkıntısı içeriye yağmur akıtmayacak ve
güneşli havalarda gölge yapıp sıcaktan koruyacak şekilde
olmalıdır. Çatı, yağmur geçirmez olmalı, iyi bir izolasyon
sağlamalıdır. Bu amaçla imal edilmiş özel materyaller
kullanılarak izolasyon sağlanabilir. Çatı izolasyonu hem yaz hem
de kış için önemlidir. Çatı altı boşluğu iyi bir izolasyon yöntemi
olabilir. Ancak hava giriş ve emme delikleri ayarlanarak bu çatı
boşluğunun yeterli ölçüde havalandırılması sağlanmalıdır.



Kümes Tipi Seçimi
1. Ekstrem sıcaklık, sıcaklık süreleri ve sıcaklıkla ilişkili diğer

iklim faktörleri, güneş ışığı miktarı, yağmur,

2. Enlem derecesi,

3. Deniz seviyesinden yükseklik,

4. Büyüklük, yapı materyali, izolasyon derecesi, hayvanların

rahatı, ekipmanların seçimi, mekanizasyon derecesi,

hayvan yoğunluğu,

5. Havalandırma,

6. İşgücü kullanımı ve maliyeti,

7. Uygulanacak gübre amanejmanı,

8. Sağlık koruma ve hastalık kontrolü,

9. İşletme verimliliği kontrol programları,

10. Bölgede servis hizmetlerinin bulunması,



Kümes Koşulları
SICAKLIK

Kanatlılar sıcak kanlı hayvanlardır. Fizyolojik fonksiyonlarının
devamı için sabit bir vücut sıcaklığına ihtiyaç duyarlar. Çevre sıcaklığı
belirli sınırlar içerisinde olmak kaydıyla vücut sıcaklıklarını aynı
seviyede devam ettirirler. Ergin kanatlılar için vücut sıcaklığı yaklaşık
41-42°C (40.6-41.7°C) arasındadır. Ancak tavukların, uniform vücut
sıcaklığını devam ettirme yetenekleri belirli çevre sıcaklıklarında daha
etkindir. Hayvanlar sıcak bir çevreye maruz kaldıklarında, fazla ısıyı
atmak için vücudun serinleme mekanizmasını çalıştırmaya başlarlar.
Soğuk bir çevreye maruz kaldıklarında ise metabolik işlemler
vasıtasıyla ısı üreterek ve izolasyon mekanizmalarını çalıştırarak,
vücut ısısını belli sınırlarda tutmaya çalışırlar.

Hayvanlar, çevre şartları bakımından rahat bir çevrede
bulunduklarında ısı üretimleri sabittir. Vücutta ısı üretiminde değişme
olmayan bir rahatlık bölgesi vardır. Buna termonötral, rahat bölge, ya
da rahatlık bölgesi denir. Hayvanlar için rahat bölgenin sınırlarını
belirlemek kolay değildir. Ancak tavuklar için rahat bölgenin, 10-
20°C’ler arasında olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda 5-10 ve 20-
25°C’ler de kabul edilir sınırlardır. Ancak 0-5°C’ler, bazı önlemlerin
alınması gerektiği, verim kaybının beklendiği kritik sıcaklık
dereceleridir. Asıl tehlike 0°C’den aşağı ve 30°C’den yukarı
sıcaklıklarda meydana gelir. Vücut sıcaklığında öldürücü üst sınır
47°C’ dir.



Tavuklar Sıcaklık Stresinde 
-Vücutta daha az ısının meydana getirilmesi için daha az hareket ederler.

-Ayakta durmaktan ziyade çömelerek dinlenirler.

-Yem tüketimini azaltıp su tüketimini artırırlar.

-Solunum hızını artırarak su ve dolayısıyla ısı kaybını ayarlarlar.

-Kanatlarını yayarlar. Çünkü kanatların açılması dış yüzey alanını
genişleteceğinden ısı kayıp hızı da artacaktır.

-Nemli ve serin bir yere, örneğin beton zemine ya da duvar kenarlarına
otururlar. Göğüslerini veya göğüs tüylerini serin olan zemine yapıştırarak
ısı kaybını artırmaya çalışırlar.

-Tüylerini normal hale getirirler. Böylece ısı kaybı daha kolay olmaktadır.

-Tarak tüylerini su ile çırpıp serinlemeye çalışırlar.

Kanatlılar, soğuğa daha iyi adapte olabilmekte, soğuk stresine karşı:

-Vücut aktivitesini artırırlar.

-Yem tüketimini artırırlar.

-Soğuktan korunmak için tüylerini kabartırlar. Tüylerin kabartılmasıyla
yalıtım özelliği artırılarak ısı kaybı azaltılır.

-Soğuğa tepki olarak titrerler. Bu davranım, ilave ısı meydana getirmek
üzere vücudun metabolik hızını artırır.

-------------------------------

Tavuklar, sıcak ve soğuk stresine dayanmak zorunda kalırlarsa; verim düşer ve
yemden yararlanma kötüleşir.



Yüksek Sıcaklığa Karşı
1. Hafif ırklar yüksek sıcaklık stresine daha uzun süre dayanma eğilimi

gösterirler.

2. Özellikle günün sıcak saatlerinde hayvanlar herhangi bir şekilde
heyecanlandırılmamalıdır.

3. Hayvanlar, özel bir nedenle kümesin bir köşesine yığılma durumu dışında,
günün sıcak saatlerinde kalkmaya ve hareket etmeye zorlanmamalıdır.

4. Sıcak havalarda gaga kesimi yapılmamalıdır.

5. Ölü hayvanlar, günde en az iki kez toplanmalıdır.

6. Hayvan başına yerleşim alanı, normal şartlarda tavsiye edilenden %25
daha fazla olmalıdır.

7. Follukların mümkün olduğunca kümesin serin kısımlarına yerleştirilmeleri
sağlanmalıdır.

8. Hayvanları serin suya daldırıp başlarını ıslatmanın ya da su püskürtmenin
yüksek sıcaklık derecelerinde önemli faydası olduğu bildirilmektedir.

9. Kümes içerisinde gerekli olmayan ve ısıyı yansıtabilen araba, makine ve
benzeri malzeme ve materyaller bulundurulmamalıdır.

10. Çatının izolasyonsuz ya da, iyi izolasyonlu olmadığı kümeslerde, çatı
yansıtıcı boya ile boyanmalıdır.

11. izolasyon yeterli değilse, özellikle öğleden sonraki sıcak saatlerde, çatıda
su püskürtme sistemi kullanılabilir.

12. Nispi nemin yüksek olmadığı bölgelerde, otomatik sisleme şeklinde su
püskürten düzeneklerle serinletme sağlamak en ideal durumdur.



NEM

Nem, hayvanların rahatlığı açısından sıcaklığa

nazaran daha az kritik bir faktördür. Ancak kümeste en

önemli problemlerden birisi de nemdir. Kümesteki nemin üç

önemli kaynağı vardır:

-Vücuttan dışkı ile atılan su,

-Hayvanlar tarafından solunum yoluyla verilen su

buharı,

-Sulukların bakımındaki hatalardan dolayı sıçrayan ve

dökülen su.



NEMİN ATILMASI
Fazla nemi, kümesten atmanın yolu, kümeste hava akım

hızını artırmaktır. Kümese giren havanın nispi nemi, kümeste
absorbe edilecek nem miktarını belirler. Giren havanın nispi nemi
düşük olduğunda, daha fazla nem tutulabilecektir. Fakat kümesteki
nemin tamamı havada değildir, büyük kısmı altlıktadır. Taze dışkı,
yaklaşık %75-80 su kapsamaktadır. Fakat altlıktaki su miktarı
oldukça değişkendir. Kurak iklimlerde %5-10 gibi düşük olabileceği
gibi, nemli iklim bölgelerindeki kümeslerde %70-80’e kadar
çıkabilir. Optimum sınır ise, büyütme döneminde %20-40 ve
tavuklar için %10-30 olarak kabul edilmektedir. Kümesteki havanın
nispi nemi %50 olduğunda altlığın nem kapsamı yaklaşık %25
olmaktadır.

Kümeslerden fazla nemin atılması, sıcak havaya nazaran
soğuk havada daha büyük bir problem olmaktadır. Çünkü, kümeste
hava akımını azaltarak ısıyı tutmak gerekir. Bu durumda, havanın
nem oranı daha da artabilir, buharlaşma azalır ve yataklığın nem
kapsamı artar. Yüksek nem, özellikle yüksek sıcaklıklarda,
hayvanları ve çalışan işçileri rahatsız eder. Hava çok kuru
olduğunda ise, özellikle altlıklı yer sisteminde toz bir diğer problem
olacaktır. Yumurta tavuğu kümeslerinde nem oranı, birçok faktöre
göre değişmekle beraber, %50-70 arasında değişmektedir.



Kümes Havası
Toz

Tavuk kümeslerinde toz, kurumuş gübre, yem
partikülleri ve tüy parçacıklarını kapsar. Tozlar, hayvanları
etkileme durumlarına göre şu şekilde tanımlanabilir:

-Solunum yolunu tahriş eden ve solunum
hastalıklarına direnci azaltan nefesle alınan tozlar;

-Özellikle solunum yolunu tahriş edebilen ve kimyasal
bir kompozisyona sahip olan bazı madde ve bileşiklerin
etkisine maruz kalan ağaç ve benzeri materyallerden
meydana gelen ve yataklıktan kaynaklanan tozlar;

-Patojenik olmayan bakteriler için bir taşıyıcı olabilen
tozlar;

-Patojen bakteri taşıyıcısı olarak hayvanları etkileyen
tozlar.



Kümes Havası
Kötü Kokular

Kanatlı kümeslerinde, kötü kokular kaçınılmaz bir sorundur.
Bir kısım koku, kümeste ağaç aksam tarafından kısmen de olsa
absorbe edilir. Ancak nemli ortamda tekrar serbest bırakılırlar.
Tavuk kümeslerindeki bu kokuların kaynakları şunlardır:

-Hayvanların kendilerine has, doğal kokuları vardır. Bu
kokunun kaynağı, gübre, solunum, gazlardır.

-Pislik bulaşmış yumurtalar, kırık yumurtalar, su sızıntıları,
yetersiz altlık-gübre amanejmanı, uygun olmayan gübre
kaldırma şekli kötü kokuların meydana gelmesine neden olurlar.

-Kümesin etrafında kirli su birikintileri, çamur, bataklık
bulunması, sinek, sivrisinek, organik maddelerin çürümesi her
zaman için hoş olmayan kokularla sonuçlanır.

-Gübrede bozuşma ve amonyak meydana gelmesi de
önemli bir koku kaynağıdır.



HAVALANDIRMA
Kümeslerde uygun ve yeterli havalandırmanın önemi:

1. Sürüde sağlık şartlarının devam ettirilebilmesi sağlanır.

2. Hayvan organizmasında metabolik olayların düzenliliği
sürdürülür.

3. Daha iyi yemden yararlanma gerçekleşir.

4. Hayvanların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması,
karbonmonoksit gibi zararlı gazların ve tozların
konsantrasyonlarının minimize edilebilmesi havalandırma ile
olur.

5. Yeterli havalandırma ile hastalık yapan organizmaların
havadaki konsantrasyonları düşürülerek hayvanların sağlığı
açısından optimum bir düzeyde tutulması sağlanır.

6. Havalandırma ile kümesten fazla ısı atılır. Uygun bir
havalandırma ile kış döneminde hayvanlar tarafından üretilen
ısı kullanılarak enerji tasarrufu da sağlanır.

7. İyi havalandırma kümeste daha yüksek yerleşim sıklığına
imkan verir. Böylece birim alanda bakılan hayvan başına
giderler düşürülür.



İyi Havalandırma

İyi havalandırmanın üç esası vardır:

1. Kümese taze havanın girmesi ve kirli

havanın atılması

2. Kümes sıcaklığının muhafazası için

izolasyon

3. Fazla nemin atılması



Havalandırma Sistemleri
Doğal Havalandırma: Doğal havalandırma sistemi, iki hava kitlesi

arasında yoğunluk farkından oluşan yer değiştirme esasına dayanır.
Kümeste hayvanlar tarafından ısıtılan nemli havanın yoğunluğu azalır,
yükselir ve havalandırma bacasından çıkar. Sıcak havanın
yükselmesiyle birlikte zeminde kısmi bir vakum da oluşur. Bu sırada,
yan duvarlarda bulunan hava giriş deliklerinden taze hava alınır.

Doğal havalandırmanın randımanlı olabilmesi; kümes içi ve dış
çevre arasındaki sıcaklık farkına (en az 6-7°C), hava giriş ve çıkış
delikleri arasındaki yükseklik farkına (en az 4 m), günün saatine,
mevsime, sıcaklığa, neme, rüzgara, rüzgarın yön ve hızı ile binanın
yerleşim durumuna, hayvanın tipine, yaşına ve hayvan yoğunluğuna
bağlıdır. Ayrıca bacanın, çatının en yüksek yerinden 60 cm daha
yüksekte olması istenir. Bir bacanın alanı, yaklaşık 1 m civarında
olmalıdır.

Yarı mekanik havalandırma sistemi: Bu havalandırma sisteminde,
hava giriş ve çıkış delikleri bulunmakta, fakat havanın giriş ve
çıkışında ayrıca otomatik olarak çalışan fanlardan da
yararlanılmaktadır.

Mekanik havalandırma sistemi: Bütün ekstrem hava şartlarında uygun
havalandırmanın sağlanabilmesi için mekanik hava akımına ihtiyaç
duyulur. Daha çok penceresiz kümeslerde uygulanır. Mekanik
sistemde, kümesteki havayı değiştirmek için elektrikli fanlar kullanılır.









Kümeslerin Serinletilmesi
Çevre sıcaklığı ve hayvanlar tarafından üretilen ısı nedeniyle

kümeste sıcaklık hızla yükselir. Sıcaklık 25°C’nin üzerine çıktığında
esas ısı kaybı solunum yoluyla olacaktır. Ancak nisbi nem %70 ve
yukarısına çıktığında serinleme mekanizması yetersiz kalacaktır.
Tolerans sınırının üzerine çıkınca nefes alamama sonucu ölümler
görülür. Bu durumda,

-Çatıya yerleştirilen, su püskürtme cihazlarıyla, çatının ve
dolayısıyla hayvanların serinletilmesine çalışılır.

-Kümesin dış cephesine ve çevresine su püskürtülür. Böylece
kümesin çevresi serinletilmiş olur. Ancak bu durumda artan nem,
hayvanların serinletilmesini engelleyen bir problem olabilir.

-Sisleme ekipmanları, suyu sisleme yöntemiyle püskürtürler. Bu
ekipmanlar, hayvanların yukarısına yerleştirilir ve sisleme şeklinde su
püskürtülerek hayvanlar serinletilir.

- Doğal hava akımı durduğunda veya azaldığında özellikle sıcak
havalarda, hava akım hızını artırmak için tercihen kümesin rüzgar
esen tarafına fanlar yerleştirilebilir. Fakat dış hava sıcaklığı yüksek
olduğunda, yapının uzunluğu boyunca hava akımını artırmak için
fanları kümes içine yerleştirmek daha yararlı olabilir.



Kümeslerin Serinletilmesi
Kapalı kümeslerde dış hava sıcaklığı

30°C’nin üzerine çıktığında daha fazla hava

akımı sağlamak, hayvanlara rahat bir çevre

oluşturulmasında yeterli olmaz. Bu durumda

aşağıdaki serinletme yöntemleri kullanılmalıdır:

-Düşük basınçlı sisleme püskürtme sistemi.

-Yastık ve fan sistemi.

-Sisleme, püskürtme ve fan sistemi.

-Yüksek basınçlı sisleme püskürtme sistemi.













Kümeslerde İzolasyon
İzolasyon, bir taraftan diğer tarafa ısı transfer

hızını azaltmaya; izolasyon materyali de bu amaçla

kullanılan materyallere denir. İzolasyonun

fonksiyonları:

1. Soğuk havalarda binadan ısı kayıp hızını azaltarak,

ısının muhafaza edilmesini sağlar.

2. Sıcak havalarda ısı geçiş hızını azaltarak kümeste ısı

artış hızının düşmesine yardım eder.

3. Duvar ve tavan yüzeyleri sıcak tutularak nem

yoğunlaşması kontrol edilir. Yüzey ısısı belirli bir

dereceye düştüğünde, yüzeye yakın hava doymuş

hale gelir ve nem yoğunlaşması görülür.



Kümeslerde Temizlik ve Dezenfeksiyon
Kümeste zemin, tavan ve duvarların iç yüzeyleri pürüzsüz,

kaygan, su geçirmez ve kolay temizlenir olmalıdır. İyi bir temizlik ve
dezenfeksiyon için, zemin beton ve bir tahliye kanalına doğru meyilli
olmalıdır.

Kümes girişinde bir duş odası olmalı, bu oda depo olarak
kullanılmamalıdır. Bu dezenfeksiyon odasının yerleşimi toz ve
pisliklerin kümese girişine engel olacak biçimde olmalıdır.

Kümes girişinde, dezenfeksiyon odasına girişte, dezenfektanlı
ayak banyosu için bir yer yapılmalıdır.

Girişte ellerin yıkanması için lavabo olmalı ve her zaman su ve
sabun bulundurulmalıdır.

Kümes dışında kullanılan elbiselerle kümese girilmemelidir.

Yalnızca kümeste giyilecek, dezenfekte edilmiş lastik botlar her
zaman hazır bulunmalıdır.

Yalnızca kümeste giyilecek, dezenfekte edilmiş elbiselerin
bulunduğu dolap formaldehit gazı ile sık sık dezenfekte edilmelidir.

Kümes içinde uygulanacak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri,
tüm ekipmanlar için de yapılmalıdır. Böylece üretim dönemi
arasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de dahil olmak üzere,
en az 7 gün, daha iyisi 10-14 gün süreyle kümes boş bırakılmalıdır.



Kümeslerde Temizlik ve Dezenfeksiyon
Üretim döneminin sonunda yemlik, suluk gibi taşınabilir

ekipmanlar, dezenfeksiyon amacıyla dışına çıkarılmalıdır.

Gübre kümesten uzaklaştırılmalı, her türlü pislik temizlenmeli,
hava giriş delikleri ve fanların temizliğine özel dikkat gösterilmelidir.

Kümeste zemin ve duvarlar süpürülmeli ve bütün kümes yüksek
basınçlı bol su ile yıkanmalıdır.

Eski sürünün mikroorganizma populasyonu ile bulaşık olan
kümeste virüs, bakteri, fungus ve ektoparazitlerin öldürülmesi için
geniş spektrumlu bir dezenfektan kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra
kümes en az bir hafta boş ve pencereler açık bırakılmalıdır.

Kümeste çoğu bakterilerin öldürülebilmesi, fumigasyon işlemi ile
mümkün olabilir. Fumigasyon işlemi, kümese altlık serilip,
ekipmanlar yerleştirildikten sonra uygulanır. Bu amaçla kümes
kapatılır ve 21°C’ ye kadar ısıtılır. Fumigasyon işleminde nemin de
%70-80 olması istenir. Fumigasyon işleminden sonra kümes
açılarak gaz kalıntılarının çıkması ve kümes havasının temizlenmesi
için havalandırılır ve daha sonra da üretime başlanır. Gerek formalin
solüsyonu gerekse formaldehit gazı, insan ve hayvan sağlığı için
çok tehlikeli (kanserojen) olduğundan, işlem sırasında çalışanlar
uygun bir elbise, göz respiratörü ve eldiven kullanmalıdır.



Kümes Sınıflandırması

-Yetiştirme amacına göre kümes tipleri

-Yapı şekline göre kümes tipleri

-Zemin durumuna göre kümes tipleri

-Isıtma şekline göre kümes tipleri





Yetiştirme Amacına Göre Kümes Tipleri
Yumurta tavukçuluğunda kümesler yetiştirme amacına göre;

-Civciv büyütme kümesleri

-Piliç büyütme kümesleri

-Yumurtlama kümesleri

Önceleri civcivler 6-8 haftalık yaşta civciv büyütme
kümesinden piliç büyütme kümesine, yaklaşık 20 haftalık yaşta
da piliç büyütme kümesinden yumurtlama kümesine
nakledilirlerdi. Fakat modern yetiştiricilikte hastalık kontrol
programları açısından yumurta yönlü işletmelerde aşağıdaki
uygulamalar görülür:

-Civciv büyütme kümesleri

-Piliç büyütme kümesi olarak ta kullanılan civciv büyütme
kümesleri

-Civciv büyütme ve piliç büyütme kümesleri

-Piliç büyütme ve yumurtlama kümesleri

-Civciv büyütme, piliç büyütme ve yumurtlama kümesleri



Yapı Şekline Göre Kümes Tipleri

Açık kümesler: iklim şartlarına bağlı olarak etlik piliçler,
yumurta tavukları, damızlık tavuklar, hindi, ördek, kaz ve diğer
kanatlılar için uygulanabilir. Açık kümesler, tek tarafı açık ve tel
kafesle kaplı olabileceği gibi, iki tarafı açık ve ihtiyaç
duyulduğunda kullanılmak üzere perdeli de olabilir.

-Bir tarafı açık kümesler

-İki tarafı açık kümesler

Yarı kapalı kümesler: Bu kümeslerde hayvanlara daha
fazla koruma ve çevre kontrolü sağlanır. Bu kümesler, pencereli
kümesler olarak ta bilinirler. Çevre kontrollü kümeslere nazaran
daha düşük sabit ve işletme masrafları nedeniyle doğal
havalandırmalı veya pencereli kümeslere olan ilgi devam
etmektedir.

Kapalı (çevre kontrollü) kümesler: Çevre kontrollü
kümesler, hayvanların optimum ihtiyaçlarına yakın bir çevrenin
sağlandığı yapılardır.



Zemin Durumuna Göre Kümes Tipleri
-Altlıklı yer sistemi kümesler

-2/3 ızgara sistemi kümesler

-Tam ızgara sistemi kümesler

-Kafes sistemi kümesler

-Meyilli tel tabanlı kümesler

Isıtma Şekline Göre Kümes Tipleri
-Kalorifer sistemli kümesler

-Güneş enerjisi ile ısıtılan kümesler

-Diğer ısı kaynakları ile ısıtılan 
kümesler



Kümes Planlama Sistemleri

 Yer kümesleri (Yerde barındırma)

- Derin yataklı kümesler

- Tünekli kümesler

- Izgara tabanlı kümesler

 Kafesli kümesler (Kafeste barındırma)

- Basamaklı (Kaliforniya) kafes sistemleri

- Katlı (Batarya) kafes sistemleri

 Alternatif kümes sistemleri

- Alternatif yer sistemleri

- Alternatif kafes sistemleri



Yer Kümesleri

 Yer sistemlerinde hayvanlar kümes tabanı

üzerinde serbest hareket ederler.

 Bu sistemlerde birim alanda barındırılan hayvan

sayısı az olduğundan bina maliyetleri

yüksektir.

 İşgücü gereksinimleri yüksektir ve

mekanizasyona kolay adapte olamaz.

 Hayvanların hastalıklara yakalanma riski ve

hastalıkların yayılması daha kolaydır.

 Hayvanların bireysel kontrolleri zordur.



Derin yataklı kümesler

 Hayvanların yemlik ve suluğa kolay ulaşmaları ve

yatırımın düşük olması en önemli avantajlarıdır.

 Yüksek kalitede ve miktarda yataklığa gereksinim

duyması en önemli sakıncasıdır.

 Yataklık olarak sap, saman, talaş, ahşap rendesi,

kağıt kırıntıları, parçalanmış mısır koçanları, çeltik

kavuzu veya bunların karışımı kullanılabilir.

 Yataklık malzeme nemi iyi absorbe etmeli ve

gübre ile iyi bir karışım oluşturabilmelidir.

 Bu sistemler civciv büyütme ve kasaplık piliç

yetiştiriciliğinde kullanılır.

 Birim alanda 4-5 tavuk barındırılır.





Tünekli kümesler

 Bu tip kümeslerde derin yataklılardan farklı olarak
tünek adı verilen ekipmanlar bulunur.

 Tünekler, tavukların yem yeme ve gezinme
zamanları dışında üzerinde tüneyip dinlendikleri
ekipmanlardır.

 Tünekler, genellikle kümes taban alanının %30-
35’ini kaplar.

 Tünek alanının belirlenmesinde metrekareye 18
tavuk hesaplanmalıdır.

 Tünekler, kümesin az ışık alan kapı ve
pencerelerden uzak kısımlarına yerleştirilmelidir.

 Tünekli kümesler daha çok etçi anaçların
yetiştirilmesinde kullanılır.



Izgara Tabanlı Kümesler

 Bu tip kümeslerde servis yolu dışında kalan
kümes taban alanı ızgaralarla kaplanmıştır.

 Izgaralar kümes taban alanının yaklaşık olarak
2/3’ünü kaplamalıdır. (Birim alana 6-8 tavuk)

 Izgaralı kümeslerde servis yolu genişliği
follukların yerleştirilme şekline ve uygulanan
mekanizasyon düzeyine göre 90-200 cm
arasında değişir.

 Izgara tabanlı kümeslerde yataklık kullanılmaz.

 Izgara tabanlı kümesler yumurta tavukçuluğu
yanında kasaplık piliç yetiştiriciliğinde de
kullanılmaktadır.







Meyilli Tel Tabanlı Kümesler
Bu kümeslerde, hafif meyilli, plastik veya telden yapılmış

tabanlar yerleştirilir. Bu kümeslerde tabanda her 10 cm için 13 mm’lik
bir eğim sağlanır. Bu şekilde eğimli tel veya plastik taban üzerinde
yumurtalar rahatça yuvarlanarak, meyilli tabanın sonunda bulunan
yumurta toplama bölümünde birikir ve sonra buradan alınırlar.
Yumurtaların yumurtlandığı folluklar da kümes tabanına yerleştirilir.

A Şekil Tel Tabanlar: Bu yöntemde meyilli tabanın en yüksek
yeri, kümesin merkezi hattı olup, meyil buradan bazen bir servis yolu
bırakacak şekilde iki yan duvara doğru gelmektedir. Folluklar,
duvarlara karşı veya her duvarın yanındaki servis yollarına yerleştirilir.

V Şekil Tel Tabanlar: Bu yöntemde, meyilli tabanın en yüksek
kısımları, kümesin uzun yan duvarları ile birleştiği yerdedir. Taban,
uzun yan duvarlardan follukların yerleştirildiği merkezi hatta doğru
meyillendirilmiştir. Böylece yumurtalar, kümes uzunluğunda merkezi
bir hatta toplanır. Bu kümeslere yumurtaların, folluk bölümlerinden ve
yer yumurtalarının yuvarlandığı bölümlerden, hareketli bir bant
yardımı ile otomatik olarak toplanabileceği bir düzenekte
yerleştirilebilir.





Kafesli Kümesler

Kafesli kümesler, günümüzde özellikle ticari

yumurta tavukçuluğu işletmelerinde

yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

Kafesli kümesler, büyük kapasiteli

kümeslerde kullanılır ve iyi yalıtılmış

penceresiz kümesler şeklinde yapılabilir.

Kafesli kümeslerin ana ekipmanını kafesler

oluşturur.



Kafesli Kümesler

 Kafeslerde aranılacak özellikler:

- Maliyet olanak ölçüsünde düşük olmalıdır.

- Parçalar kolayca sökülüp takılabilmelidir.

- Dayanıklı ve kolayca temizlenip dezenfekte 

edilebilmelidir.

- Gübre kolayca temizlenip atılabilmelidir.

- Kafesin en üst katına rahatça erişilebilmelidir.

 Kafeslerin yapımında galvanizli teller, plastik ile 

kaplanmış teller ve plastik malzeme

kullanılmaktadır.



Kafesli Kümesler

 Kafesler tavuk sayısına göre,

- Bireysel kafesler,

- Küçük grup kafesleri (3-5 tavuk)

- Büyük grup kafesleri (15-20 tavuk)

 Kullanılış biçimlerine göre,

- Basit tip kafesler (yemleme, yumurta toplama ve

gübre temizliği işgücü ile)

- Yarı otomatik kafesler (yemleme, sulama ve

aydınlatma otomatik, yumurta toplama ve gübre

temizliği işgücü ile)

- Tam otomatik kafesler



Kafesli Kümesler

 Kafesler esas olarak basamaklı tip ve katlı tip

olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.

 Basamaklı tip kafesler 2 veya 3 katlı basamak

şeklinde yerleştirilir. Bu tip kafesler yarı

otomatiktir.

 Bu düzenleme şekli mevcut binaların veya eski

hayvan barınaklarının kullanılmasının

düşünüldüğü küçük tip işletmelerde tercih

edilebilir.

 Katlı tip düzenlemede kafesler üst üste gelecek

şekilde yerleştirilir. Bu tip kafesler genellikle tam

otomatiktir.



Kafesler
Bireysel Kafesler: Her kafes gözüne bir tavuğun

konduğu kafes sistemidir. Ancak hayvan başına yatırım

masrafı çok yüksek olduğundan bugün ıslah ve

araştırma amaçlı pedigrili çiftleştirmelerde,

kullanılmaktadır.

Küçük Grup Kafesleri: Bu yumurtlama kafeslerinin her

birine 2 veya daha fazla tavuk konur. En yaygını 3-4

tavuk konulanıdır. Ancak bu kafeslere konulan hayvan

sayısı 8-10 tavuğu geçmemektedir.

Koloni Kafesleri: Bu yumurtlama kafeslerinin her birine

20-30 tavuk konulabilmektedir.



Kafesler
Tek Sıralı Kafesler: Tek katlı yerleştirme düzenidir. Bu tür kafes

sistemli kümesin hayvan başına yatırım maliyeti oldukça
yüksektir. Açık kümeslerin yaygın olduğu sıcak ve ılıman
iklimlerde bu kafes sistemi uygundur.

Çift Sıralı Kafesler: Bu kafeslere “Kademeli Kafesler”, “Stair
Step”, yada “Kaliforniya Tipi Kafesler” de denir. Üst kat
çıkıntılıdır, iki kafes sırası arasında kademeli bir dizilme
görüldüğünden, üst katta bulunan hayvanların gübreleri alt katla
temas etmeksizin kümes tabanındaki kanala düşmektedir.

Üç sıralı kafesler: Sınırlı olan kümes alanından daha fazla
yararlanmak üzere üç katlı veya sıralı kafes sistemi
kullanılmaktadır. Sıraların dizilişi, üst katların gübresi alttaki kata
düşebilecek veya kafes sıraları üst üste veya çıkıntılı olarak
yapılmaktadır.

Dört ve Beş Sıralı Kafesler: Dört ve beş katlı kafesler, yapı
olarak üç sıralı kafesler gibi olup, farkları dört veya beş sıralı
oluşlarıdır. Ancak bu kafesler, üç sıralılar kadar yaygın değildir.



Derin Gübre Kanallı ( Deep-pt) Kümesler
Geçmiş yıllarda, yaş gübrenin neden olduğu sorunları

çözümlemek amacıyla uygulanan derin gübre kanallı kümesler, derin
altlık sistemi veya yükseğe kaldırılmış kümesler tekrar popüler olmaya
başlamıştır. Bu sistemle, uzun bir dönem gübrenin kümeste kısmen
kurutularak biriktirilmesi mümkündür.

Bu kümesler iki katlı olarak yapılırlar. Üst kat, hayvanların kafes
veya ızgaralarda barındırıldığı tavanlı kısımdır, alt kat ise tavansızdır
ve gübre burada birikir. Her bir katın yüksekliği de 2.4 m kadardır.
Derin gübre kanallı kümesler yumurta tavukları için olduğu gibi piliç
büyütmede de kullanılabilir.

Derin gübre kanallı kümesler, çoğunlukla çevre kontrollü
kümesler olarak görülmekle beraber, pencereli kümesler olarak ta
yapılabilmektedirler. Hava, tavukların bulunduğu binanın üst katında,
kümesin ön ve arka cephesinin üst kısımlarında açılan hava giriş
deliklerinden içeri alınır. Hayvanlar tarafından ısıtılan bu hava, daha
sonra aşağıdaki gübre çukuruna doğru çekilir ve alt katın duvarlarına
yerleştirilmiş bulunan emici fanlarla gübrenin üzerinden çekilerek
dışarı atılır. Böylece alt kata giren sıcak hava, bu emici fanlarla
binadan atılmadan önce gübre çukurundaki gübrenin nemini kısmen
absorbe ederek kurutulmasını sağlar.



Derin Gübre Kanallı ( Deep-pt) Kümesler



Kaliforniya Tipi Kafesli Kümesler





Katlı Kafesler





SERA KÜMESLER







Kümes Ekipmanlarının Seçimi
Fayda değeri: Ekipman yararlı ve çalışır durumda olmalıdır.

Yapı özelliği: Bir çok ekipman işletmede monte edildiğinden, parçalanıp toplanabilir bir yapıda
olmalıdır.

Sağlamlık: Tavukçuluk ekipmanları, uzun süre kullanılabilecek şekilde sağlam olmalıdır.

Kullanışlılık: Ekipmanlar, komplike olmamalıdır. Kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyulmamalı, kullanan
işçiler kolayca kavrayıp öğrenebilmeli, kullanabilmeli ve küçük arızaları kolayca tamir
edebilmelidirler.

Yıllık bakım masrafları: Ekipmanların yıllık bakım masrafları düşük olmalıdır. Çünkü yumurtanın
maliyetinde gerek amortisman, gerekse yıllık bakım-onarım giderleri önemlidir. Ucuz ekipman
alarak daha yüksek bakım- onarım giderleri ödemek ve kısa süre kullanmak yerine, uzun
ömürlü ve yıllık bakım-onarım giderleri düşük ekipman almak çok daha ucudur.

Taşınabilirlik: Tavukçulukta kullanılan ekipmanların çoğu taşınabilir, yani bir yerden diğer yere
kolayca nakledilebilir özellikte olmalıdır.

Bulunabilirlik: Seçilecek sabit, portatif ve taşınabilir özellikteki ekipmanlar ve yedek parçaları
kolayca bulunabilir olmalıdır.

Yemliklerin yem zayiatını azaltıcı nitelikte olması: Hayvanlar, uygun şekilde yapılmış yemliklerle
yemlendiklerinde, yem zayiatı azalacaktır. Böyle yemlikler yemin hayvan tarafından yemlik
dışına saçılmasını asgariye indirileceğinden, yem zayiatı azalıp yemden tasarruf edilecektir.

Ekipmanların işgücünü azaltıcı özellikte olması: Modern ekipmanlar kümeste ihtiyaç duyulan
işgücünü azaltıcı nitelikte olmalıdır.

Gübre muhafaza ve kirliliğin önlenmesi: Gübrenin hem çevreyi kirletme özelliği hem de satılabilir
değeri vardır. Bu nedenle gübre, uygun muhafaza yöntemi kullanılarak, en karlı şekilde elden
çıkarılmalıdır.

Ekipmanlar, yapısal olarak karmaşık olmamalı sık sık arıza yapmamalı ve istenen fonksiyonları
tam olarak sağlayabilmelidir.

Ekipmanlar, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.



KAFESLER









Folluklar
Folluklar yer sistemli yumurta tavukçuluğunda kullanılan

folluklardır. Her folluk gözü bir tavuk tarafından kullanılabilir. Bu
folluklar çoğunlukla metalden yapılmıştır. 5-6 folluk gözü yan yana
bataryalar halinde, 2- 3 katlı, üstü de hayvanların tünemelerini
önlenecek şekilde eğimli olarak yapılır. Taban kolaylıkla temizlenebilir
olmalıdır. Folluk önündeki atlama tahtaları, geceleyin tavukların
folluklara girişini önlemek için yükseltilebilecek şekilde yapılmalıdır.
Atlama tahtaları ayrıca folluğun daha temiz tutulmasına da yardımcı
olur. Bir folluk gözü için 30 cm genişlik, 35 cm derinlik ve 30-35 cm
yükseklik yeterlidir. Kümeste folluk ihtiyacı belirlenirken, her 4-5 tavuk
için bir folluk gözü hesaplanır.



Folluklar
Grup (Koloni) folluklar: Bu folluklar hayvanların grip çıkacağı bir, bazen iki

deliği olabilen içi tek bölümlü tel kafes zeminli ve aynı anda birçok tavuğun
yumurtlayabileceği yapılardır. Her grup folluğunda yumurtaları toplamak için
açılabilen bir kapak bulunur. Bu folluklar, yaygın olarak 60x240, 60x180,
60x305 ve 60x425 cm boyutlarında yapılır. Bu folluklarda her 5 tavuk için
900-950 cm veya hayvan başına 185 cm alan hesaplanır.

Kapanlı folluklar: Diğer folluklardan farklı olarak hayvan içeriye girdiğinde
kapağı kapanan ve bakıcı tarafından kapağın açılıp hayvanın çıkartıldığı
folluk tipidir. Tavuk yumurtladıktan sonra, işçi hayvanı dışarı salarken
yumurtanın hangi tavuğa ait olduğunu da kaydeder. Bu nedenle, kapanlı
folluklar daha ziyade pedigri kayıtlarına ihtiyaç duyulan damızlık-ıslah
işletmelerinde kullanılır. Bu folluklarda önemli olan kümeste yere
yumurtlamayı minimuma indirmek için follukların rahat olması ve hayvanın
kolayca içeriye girebilmesinin sağlanmasıdır. Bu folluklarda 3-4 tavuk için bir
folluk gözü hesaplanır. Tipi ve yapısı nasıl olursa olsun kapanlı folluklarda
hayvan follukta iken, dışarı çıkamamalı ve iyi havalandırılabilir olmalıdır.

Tam otomatik folluklar:Yumurtaların mekanik olarak toplandığı folluklardır.
Yumurtalar folluğun meyilli plastik kaplanmış tel tabanı üzerinde yuvarlanarak
folluğun önünde toplanır. Yumurtaların toplandığı bu kısımlardan hareketli bir
bantla yumurtalar otomatik olarak toplanır. Otomatik folluklar kullanıldığında,
yataklıklı yer sisteminde follukların tabanı yerden 60 cm yüksekte olmalıdır.
Tam ızgara veya tel tabanlı kümeslerde ise yere yumurtlamayı azaltmak için
bu yükseklik daha az olmalıdır. Bu tip folluklarda her 4 tavuğa bir folluk gözü
hesaplanır.









TÜNEKLER
Tünekler, daha çok ekstansif sistemde kullanılan ve hayvanların

özellikle geceleri tünemeleri için kullanılan yapılardır. Entansif sistemde hem
büyütme, hem de yumurtlama kümeslerinde tüneğe ihtiyaç duyulmaz ise de,
özellikle küçük sürülerde kullanılabilir. Hatta kafes sisteminde dahi tünek
uygulamasını görmek mümkündür.

Tünek yapımında kullanılan en yaygın materyal tahtadır. Tünekler
genellikle 5x5, 5x7.5 veya 5x10 cm kesitli, köşe ve sivri keskin kenarları
yuvarlaklaştırılmış tahtalardan yapılırlar. Böylece hayvanların kolay ve daha
rahat durmaları sağlanır. Bu tahtalar 30-40 cm aralıklarla birbirine paralel
olarak yerleştirilirler. Tünekler normal olarak gübre çukurunun üst kısmına
yerleştirilirler.

Hayvanların tünekte rahat edebilmeleri için, büyüklüklerine göre yeterli
alan sağlanmalıdır. Bunun için hafif ırk ve hatlarda hayvan başına 20 cm, ağır
ırk veya hatlarda ise hayvan başına 25 cm yerleşim mesafesi
hesaplanmalıdır. Tüneklerin yerden yüksekliği hafif ırk ve hatlar için 60-80
cm, ağır ırk ve hatlar için ise 40-60 cm olmalıdır. Tüneklerin altında gübre
birikeceğinden bu gübrenin periyodik olarak toplanması gerekir. Ancak
tüneklerin altında gübre çukurunun bulunması daha uygundur. Böylece
tavukların gübre ile teması azaltıldığından daha kaliteli gübre ve daha temiz
yumurta elde edilir. Gübre çukuru, kümeste sağlık koruma önlemleri
bakımından da önemlidir.





Diğer Kümes Ekipmanları
-Yem alarm saati, grit yemlikleri, yem tankları, dökme yem

ambarları, yem terazileri.

-Su saati.

-Yumurta toplama ekipman ve sistemleri.

-Işık ayar saati.

-Gübre toplama ve yataklık kaldırma ekipmanı, gübre kurutucuları.

-Jeneratör.

-Temizlik, sprey, yakma, dezenfeksiyon ve aşılama ekipmanları.

-Yumurta taşıma araçları ve depolama odaları.

-Yakma makineleri ve imha çukurları

-Hayvan yakalama ekipmanları, canlı ve ölü tavuk taşıma

sandıkları.

-Gaga kesim makineleri.



YUMURTA TOPLAMA





KESİMHANE









YEMLİKLER



Yemlikler
Yemlikler kolay doldurulabilir, kolay temizlenebilir, yem

zayiatını asgari düzeyde tutulabilir, içlerine hayvanların
giremeyecekleri şekilde olmalıdır. Ayrıca, içlerine hayvanlar
tarafından yataklık materyali bulaştırılmayacak şekilde,
fakat rahatça yem yiyebilecekleri yükseklikte
düzenlenmelidirler. Bugün farklı ihtiyaçlara göre yapılmış
çok çeşitli yemlik tipleri bulunmaktadır. Bu ekipmanların
otomatik olanları hem işgücünden tasarruf sağlarlar, hem
de yemi temiz ve taze özellikte tutarlar. Ancak bu otomatik
ekipmanların kullanılabilmesi için, elektrik kesilmelerine
karşı işletmede jeneratör bulunması zorunludur.

Şekillerine Göre Yemlik Tipleri:

-Oluk tipi yemlikler

-Yuvarlak yemlikler

-Borulu yemlikler



Yemlikler
Otomasyon Tiplerine Göre Yemlik Tipleri:

Basit yemlikler: Bunlara oluklu, tekne veya yalak şeklindeki yemlikler de denir.
Oluklu yemlikler genellikle 12 m uzunlukta olurlar ve elle doldurulurlar. Bu
yemliklerin üzerleri, hayvanların yemlik içine girmelerini ve yem zayiatını
önleyecek şekilde yapılırlar. Gerek yarı otomatik olan askılı, gerekse otomatik
yemliklerin, basit yemliklerde bulunmayan büyük avantajları vardır. Elle
doldurulan basit yemliklerde daha fazla işgücüne ihtiyaç duyulur.

Yarı otomatik yemlikler: Bu yemliklere askılı yemlikler de denir. Askılı
yemliklerde 20-40 cm çaplı bir silindir kısmı ile bu silindirin, üzerine oturduğu
yine daire şeklinde derince bir tabla kısmı vardır. Üstten konan yem, silindirin
altı ile tabla arasındaki boşluktan akar. Bu yem hayvanlar tarafından tüketilip
seviyesi düştükçe yemin akması da devam eder. Bu yemlikler tavana asılırlar
ismini de buradan almışlardır. Bu yemliklerin doldurulması için yem arabaları
kullanılır.

Otomatik Yemlikler: Bu yemlikler, hayvanların yem yiyebilecekleri askılı bir
tava, taban veya oluktan ibarettir. Otomatik yemliklerin çeşitli firmalarca imal
edilmiş değişik tipleri bulunmaktadır. Kafes ve yer sistemlerinde kullanılabilir.
Yem, yem deposundan yemliklere otomatik bir mekanizma ile taşınmakta ve
dağılmaktadır. Otomatik yemlikler, ticari sürüler için en uygun sistemdir ve
her zaman hayvanlara taze temiz yem sağlanması avantajına sahiptirler.



Yemlikler
Her yaş döneminde hayvanlara yeterli miktarda yemlik

alanı sağlanmalıdır. 0-6 haftalık civciv büyütme döneminde,
uzun yemliklerde hayvan başına 5 cm yemlik alanı
hesaplanır. 7-20 haftalık dönemde 5-7.5 cm ve yumurtlama
döneminde 10 cm olarak hesaplanır. Uzun yemliklerde
yemliklerin her iki tarafı da kullanılabilecekse oluk uzunluğu
iki yemlik alanı sağlayacaktır.

Yuvarlak yemliklerde ihtiyaç duyulan yemlik alanı daha
azdır. Yukarıda belirtilen üç yaş dönemi için yuvarlak
yemliklerde hayvan başına ihtiyaç duyulan yemlik alanı
1.5-2, 3.5-4 ve 4-5 cm kadardır. 100 yumurta tavuğu için
18-22 kg kapasiteli 6 adet askılı yemlik hesaplanabilir.

Kafes sisteminde üç yaş dönemi için hayvan başına
yemlik alanı ihtiyacı sırasıyla 4.5-5.5, 5.5-7 ve 7.5-10cm
olarak hesaplanabilir.













Suluklar
Tavukların tükettikleri yemin 2-3 katı suya ihtiyaçlarının

bulunması, suyun ve sulukların önemini göstermektedir. Kullanılan su
ekipmanları ve suluk sistemleri suyu temiz tutabilmeli, kolaylıkla
temizlenebilmeli, mümkün olduğunca etrafa su sıçramasını
önleyebilecek şekilde olmalı ve sıcak havalarda suyu serin tutucu,
Soğuk havalarda da suyu donmaktan koruyucu özellikte olmalıdırlar.
Sulukların temiz tutulabilmesi, su sıçramasının önlenmesi ve
yataklığın ıslanmaması için, suluk yüksekliğinin hayvanların omuzları
hizasında tutulmasına dikkat edilmelidir. Bugün ticari üretim
işletmelerinde çeşitli tip suluklar kullanılmaktadır.

Suluklar otomasyon durumuna göre:

-Basit suluklar

-Yarı otomatik suluklar

-Tam otomatik suluklar

Şekillerine göre suluklar:

-Uzun, oluk şeklindeki suluklar

-Yuvarlak silindir şeklindeki suluklar

-Çanak suluklar

-Damlalıklı suluklar



Suluklar
Oluk Suluklar: Genellikle ‘V” şeklindedirler ve kümes zemini üzerinde yükseklikleri 5-40

cm arasında ayarlanabilir. Bu sulukların üst kısmı, hayvanların sıçramalarını
önleyecek şekilde yapılırlar. Çalışma sistemleri genellikle şamandıra ile sağlanır. Bu
sulukların suyun akması ve durması için kullanılan düzeneğe göre çeşitli tipleri
bulunmaktadır. Bu suluklarda suyun derinliği 1.5 cm’ yi geçmemelidir.

Yuvarlak Suluklar: Yaygın olarak kullanılan suluklardır. Yuvarlak suluklar depolu yarı
otomatik, ya da bir depoya su borusu hattı ile bağlı olarak tam otomatik tipte olurlar.
Yuvarlak suluklar arasında en çok kullanılan askılı suluklardır. Askılı suluklar tavana
asılan plastik veya metalden yapılmış yuvarlak suluklardır.

Kap veya Çanak Suluklar: Bunlar 5-15 cm çapında ve 2.5-7.5 cm derinlikte küçük
suluklardır. Bu sulukların da, suyun suluklara akmasında kullanılan düzenek çeşidine
göre çeşitli tipleri bulunmaktadır.

Damlalıklı (Nipel) Suluklar: Damlalıklı suluklar bir haftalık yaştan önce kullanılmazlar.
Bu suluklar, hayvanın gagasının teması ile su damlama esasına göre çalışırlar.
Damlalıklı suluklar, kafes sisteminde yaygın olarak kullanılan suluklardır. İlk 1-2 hafta
içinde 100 civciv için 4-5 litrelik bir civciv suluğu hesaplanır. 2-6 haftalık yaşta oluk
suluklarda hayvan başına 1-1.5 cm suluk mesafesi hesaplanır. Bu dönemde 100
hayvan başına bir adet askılı otomatik suluk kullanılır. 6-10 haftalık yaşta hayvan
başına oluklu suluklar için 2 cm, 10-20 haftalık yaşta da 2.5-3 cm hesaplanır. Askılı
yuvarlak otomatik suluklar kullanılıyorsa, 100 hayvan başına bir suluk yeterlidir.
Yumurta verim döneminde, uzun suluklarda hayvan başına 3 cm suluk alanı
hesaplanır. Yuvarlak askılı çanak ve damlalıklı sulukların herbiri için sırasıyla 20-25,
8-12 ve 8-10 adet piliç hesaplanabilir. Kafes sisteminde 0-6, 6-20 haftalık yaşlar ve
yumurta verim döneminde kap veya damlalıklı suluk başına 20, 10 ve 5 hayvan
hesaplanır.











AYDINLATMA



Aydınlatma
Aydınlatma programları, sürü performansını etkileyen en

önemli yetiştirme tekniklerindendir. Piliç büyütme ve yumurtlama
döneminde kullanılan aydınlatma programları sürü
performansını etkilediğinden bunların dikkatli seçilmesi gerekir.
Aydınlatma programlarına verilen önem, aydınlatmanın cinsi
olgunluk yaşı, yumurtlama hızı ve yumurta büyüklüğü ile olan
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca aydınlatma programları
yem tüketimi, canlı ağırlık, vücut kompozisyonu, hayvan
aktivitesi, sürü üniformitesi, gurkluk görülme oranı, yumurta
kanalının geri çıkması (prolapsus) ve kanibalizm üzerinde etkili
olmaktadır.

Işığın tavuklar üzerindeki etkisinden yararlanarak, cinsi
olgunluk yaşının ayarlanması için çeşitli aydınlatma programları
uygulanır. Tamamen yapay aydınlatmanın uygulandığı çevre
kontrollü kümeslerde, seçilen programın uygulanması kolaydır.
Ancak tabii aydınlatmanın yapıldığı açık ve yarı açık kümeslerde
bu programların uygulanması zordur.



Aydınlatma
Aydınlatma konusunda yapılan araştırmalardan elde edilen bazı önemli

sonuçlar:

Piliç büyütme döneminde günlük aydınlatma süresinde yapılacak
azaltma, cinsi olgunluk yaşının gecikmesiyle sonuçlanır.

Piliç büyütme döneminde günlük toplam aydınlatma süresinin
azaltılacağı bir program sonucunda, özellikle yumurta verim
döneminin ilk yarısında yumurtlanan yumurta sayısı genellikle artar.
Ancak tüm verim dönemi esas alındığında önemli bir artış olduğu
söylenemez.

Piliç büyütme döneminde azaltılan günlük aydınlatma süresinin,
özellikle yumurta verim döneminin ilk 4-5 ayında yumurta ağırlığını
artırdığı gözlenmiştir.

Günlük aydınlatma süresinin düşürülmesi ile cinsi olgunluk
yaşında meydana gelecek maksimum gecikme yaklaşık 3 haftadır.

Piliç büyütme döneminde yem kısıtlaması ile cinsi olgunluk yaşı
geciktirilir. Bu gecikme, maksimum 3 haftadır.

Kontrollü yemleme ile ışık kısıtlaması birlikte uygulanabilir. Ancak
bu iki faktörün etkisi kümülatif değildir. Her iki programın birlikte
uygulanması durumunda, cinsi olgunluk yaşı 4 haftadan fazla
geciktirilemez.



Broiler Kümeslerinde Farklı Renkte Işık Kullanımının Broiler
Performansına Etkisi

Broiler sürülerinde yapılan aydınlatmanın süresi ve yoğunluğu önemli
iken, son yıllarda farklı renkte yapılan aydınlatmalara (Monokromatik
aydınlatma) ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır.

Kanatlılar yeşil ve mavi rengi ihtiva eden kısa dalga boylu parlak ve
beyaz ışığı daha iyi algılarlar. Kanatlıların beyninde ışığa hassas hücreler
bulunmaktadır ve bunlar ışık ile uyarılırlar. Özellikle uzun dalga boylu ışıklar
beyni etkilemektedir. Kanatlılar tarafından hem ışığın kendisinin hem de
çeşitli dalga boylarının algılanması insanla kıyaslandığında farklıdır.
Kanatlılar ışık spektrumundaki mavi rengi insana göre 13 kat, kırmızı rengi
ise 3.5 kat daha yoğun görürler. Yeşil ve mavi ışık gözler yoluyla kanatlının
sinir hücrelerine giderek büyüme hormonunu uyarır. Tavuklar içinde mavi ve
yeşil ışığın bulunduğu kısa dalga boylu ışığı kullanırlar ama üreme sisteminin
uyarılması için ise kırmızı renge de ihtiyaç duyarlar. Eğer biz broileri yem
tüketimine teşvik etmek istiyorsak kısa dalga boylu mavi ve yeşil ışık renk
kombinasyonunu vermemiz gerekmektedir.

Başarılı bir broiler yetiştiriciliği için ışığın sadece yoğunluğu değil aynı
zamanda rengi de önemlidir. Yeşil ışığın broiler performansına olan etkisi 3.
Günden itibaren başlamaktadır. Yeşil ışık, broilerde göğüs eti oranını
artırmaktadır. Yeşil ışık erken dönemde performans üzerinde etkili iken
20.günlerden itibaren mavi renk daha etkili olmaktadır. Farklı renk ışığın yem
değerlendirmesine bir etkisi bulunmamaktadır. Yeşil ve mavi ışık bağışıklık
sistemi üzerine pozitif etkilidir. Broiler yetiştiriciliğinde YEŞİL+MAVİ ışığın
birlikte kullanımı en iyi sonucu vermektedir.











ISITMA
 Sobaya ve diğer ısıtma ekipmanlarına alternatif olarak

çeşitli tip ana makineleri bulunmaktadır. Yer tipi veya çok

katlı ana makineleri, tavana asılanlar, yere konulanlar,

elektrikli, fueloil’le ısıtılanlar, doğal gazlı, gaz yağı ile

çalışan ana makineleri ve infrared lambalar bunlardan

bazılarıdır.



Ana Makineleri
Çok katlı ana makineleri: Çok katlı ana makineleri kafes

şeklindedir. Genellikle 6 katlı, ikili bloklar halinde, ısıtma sistemi
elektriklidir. Her katta, ön ve arkada yemlik ve suluklar bulunur.
Kolayca çıkarılıp, temizlenip takılabilirler. Civcivler burada iki, en
fazla üç hafta kalıp kümes ya da kafeslere nakledilirler. Bugün
için yaygın değildir ve yerlerini diğer ısıtıcılar almıştır.

Gazlı ana makineleri: Yaygın olarak kullanılan bir ana makinesi
tipidir. Isıtıcı, 2-2.5 m çapında kubbe şeklindeki bir kapağın içine
yerleştirilmiştir. Her biri için 500-750 civciv hesaplanabilir.

Düz şapka tipi ana makineleri: Isıtıcının üzerinde bulunan kapak
düzdür. İsmini de bu özelliğinden almıştır. Isıtıcı tarafından
radyant ısı meydana getirilir. Yaklaşık 1.2 m çapındadırlar ve
zeminden 60 cm yükseğe asılırlar. Her ısıtıcı için 500 civciv
hesaplanır.

Katalizörlü (Katalitik) ana makineleri: Bir katalizör tarafından
meydana getirilen kimyasal reaksiyonla ısı üretimi esasına
dayalı gazlı ısıtıcılardır. Temiz ve alevsiz bir ısı sağlarlar. Toz ve
rutubetten etkilenmezler.



Ana Makineleri
İnfrared ana Makineleri: İnfrarad tuğlalı ana makineleri,

ısıtıldığında infrared ışınlar veren, ısıya dayanıklı bir tuğla
altındaki özel bir ısıtıcı ile ısı verirler. Bu ana makinelerinin
şapkalı ve şapkasız olmak üzere çeşitli tipleri vardır. Isı verme
güçleri diğer ana makinelerinden biraz daha düşüktür. İnfared
lambalar yataklığın üzerine 45-70 cm yükseğe asılırlar. 60-100
civciv için 250 watt’lık bir infrared lamba yeterli olmaktadır.

Gazyağı ile çalışan ana Makineleri: Diğer yakıtların bulunmadığı
veya gazyağının ucuz olduğu yerlerde kullanılan geniş bir şapka
ile örtülü ana makineleridir.

Elektrikli ana makineleri: Elektriğin pahalı olmadığı yerlerde
kullanılan ısıtıcılardır. lsıtıcılar bir şapka altında yerleştirilmiş
olup, ısı bir termostatla ayarlanabilir. Bazı modellerinde
şapkanın üstüne yerleştirilen bir fan ile üstten taze hava
alınarak, aşağıya veya civcivlerin üstüne iletilir. Yaklaşık 2500
watt’lık elektrik gücü, bu ısıtıcılar için yeterli olabilir.



Diğer Isıtma Sistemleri
Sıcak hava sistemi: Kümese sıcak hava akımı verilerek yapılan bir ısıtma sistemidir.

Zemin ısıtma sistemi: Bu sistemde betondan yapılmış kümes tabanı altına döşenen
borulardan geçen sıcak su ile ısıtılır. Kümesin dışına yerleştirilen termostatlı
kazandan borulara su verilir. Bazı durumlarda beton zeminin, tabana yerleştirilmiş
elektrik telleriyle ısıtılması mümkündür. Zemin ısıtma sisteminde yataklık kullanılmaz.
Civciv büyütme kümesinde zemin ısıtma sistemi kullanılıyorsa, bütün zemin ısıtılmaz.
Ancak kümesin ortasındaki hat üzerinde 2.5 m genişlikteki bir alan ısıtılır. Bütün
zeminin ısıtılması durumunda, civcivlerde zayıf tüylenme görülecektir.

Sıcak su borularıyla ısıtma: Bu sistemde ihtiyaç duyulan ısıyı sağlamak için yerden 30
cm yükseklikte su boruları yerleştirilir. Kümes dışında bir odada bulunan termostatlı
bir sıcak su kazanından bu borulara sabit sıcaklıkta su verilir. Ayrıca kümesin
ortasında, boruların altına da bir termostat yerleştirilir. Böylece kümeste sıcaklık
düştüğünde, kazandan sıcak su çekilerek istenen sıcaklığa ulaşılacaktır. Kümesin
orta hattında, zemine yakın olarak 4-8 kadar su borusu yerleştirilir. Borulardan çıkan
ısının da civcivlere yöneltilmesi için boruların üzerine kapaklar yerleştirilir. Su boruları,
kümesin ön veya arka tarafına yerleştirilmemelidir.

Merkezi ısıtma sistemi: Kalorifer sistemiyle bütün kümesin merkezi olarak ısıtılması
esasına dayanır. Isıtıcılarla veya ana makineleri ile yapılan ısıtma ile tüm kümesin
ısıtılması arasında bazı farklılıklar vardır. Tüm kümesin ısıtılması durumunda, kümes
içi sıcaklık ısıtıcılar altında civciv seviyesindeki sıcaklıktan birkaç derece daha düşük
tutulmaktadır. Tüm kümesin ısıtılması durumunda, kuluçkadan çıkmış günlük civcivler
için sağlanan sıcaklık yaklaşık 29°C iken, ısıtıcılar altında civciv seviyesinde istenen
sıcaklık 32°C’dir.
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