
ÇİFTLİK BİNALARI DİZAYNI VE ÇİFTLİK HİJYENİ 

Uygu  tasarı  ve çiftlik yapıları, çiftliklerin günlük rutin çalış aları ile destekle diği de hayva ılık 
işlet eleri i  hijye ik işlet eler ol ası açısı da  çok önemlidir. 

AB ülkelerinde hayva ılık işlet eleri i  i aları ve çiftlikler uyul ası gereke  ir dizi yasal ko trole 
tabidir. AB de sübvanse ve gelir destekleri hayva ıları  sahip olduğu arazi iktarları a göre 
ödenmekte a ak çiftlik i aları ı  uy ası gereke  şartlar da ir ö  koşul ol aktadır. Çiftliklerde 

hijyen ve hayva  refahı kuralları a uygu luk, hayva ıları  zoru lu ö  şartlarıdır.  

Hayvan ‘efahı kuralları a göre hayva ılık işlet eleri de hayva ları  eş özgürlüğü aşağıdaki 
gibidir. 

 Aç ve susuz ırakıl a a özgürlüğü 

 Rahatsız ol a a özgürlüğü 

 Ağrıdan, yaralanmadan ve hastalıklardan korunma özgürlüğü 

 Normal davranış göstere il e özgürlüğü 

 Korku ve stresten uzak ol a özgürlüğü 

Hayva ları  ahsedile  eş özgürlüğü ü sağla ak ve te iz ve hijye ik çiftlik i aları ve ala ları 
yaratmak için temiz olarak tutula ile ek i alara yatırı  yap ak gerek ektedir. Pek çok hayva ılık 
işlet esi Orga ize Hayva ılık Bölgeleri nde bulunmakta ve su, elektrik, drenaj ve yol gibi 

hizmetlerden  çok sı ırlı olarak yararlanabilmektedir. 

Ge ellikle Kı rıs ta hava kuru ve sı ak olup hayva ılık işlet eleri de ulu a  gü re ve idrar çiftlikte 

aşırı ir sıkışıklık yoksa ge elde kuru aktadır. Kışı  yağışlı dö emde ve ilkbaharda çiftliklerde yeterli 

dre aj ol a ası ve yapısal soru lar ede iyle gü re ve yağ ur suyu karış aktadır. Bu gi i 
duru larda gü re i  çiftlikte  gü lük olarak atıl ası ve azı ölü leri  te izle e ilir eto  ze i  
hali e getiril esi hayva ları te iz tutmak için gereklidir.  

)orluklara rağ e , ev ut çiftlikleri  geliştirilip çeşitli altyapı pro le leri e karşı düze le eler 

yapıl ası gereklidir. Gelecekte AB yasaları ve kuralları altı da tü  çiftlikleri  ir Gü re Yö eti  
Pla ı a sahip ol ası gerekecek ve u u  eti esi de iste ile  hijye  ve te izlik şartları a 
ulaşıla aktır. Aşağıda sözü edile ek ola  özellikler he  ye i çiftlik pla la ası yapılırke  he  de 

ev ut çiftlikleri  iyileştiril esi açısı da  değerle diril elidir. 

Uygun Çiftlik Dizaynı için Prensipler 

Gerek sığır gerekse koyu  keçi çiftlikleri de te el çiftlik i aları ve ihtiyaçlar e zerlik 
göstermektedir. Küçük aş hayva  çiftlikleri de hayva  aşı a düşe  kapalı ala  ihtiya ı aşağıdaki 
ta loda gösteril iştir. 



Küçük aş hayvanlar için kapalı 
alan ihtiya ı

• Yetişkin,Kuru Koyun ve Koçlar -1.2 metre kare(m2)

• Gebe Koyunlar   - 1.2 m2

• Bir kuzulu koyunlar - 1.8 m2

• İki kuzulu koyunlar - 2.2 m2

• Genç koyunlar                         - 0.7 m2

• Grup halinde arındırılan kuzular - 0.3 m2 / kuzu

• Kasaplık Kuzular - 0.6 – 0.8 m2 / kuzu

• Besi Kuzuları - 0.8 – 1.2 m2 / kuzu

• Açık alanlar yukarıdaki ölçülerin iki katı olarak   hesaplanır

 

Sığırlar için en az kapalı alan ihtiyaçları 

Vücut 

ağırlığı kg  

60’ın 
altı 

60 100 150 200 300 400 500 

Kapalı alan 

metre kare 

olarak 

1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Kaynak: Housing Design for Cattle DAAS 

 

Bazı hastalıklar direkt veya i direkt olarak hayva ı  çevresi ile ilişkilidir. Aşağıdaki ta lo muhtemel 

arı akla ilgili se epler ve u a ağlı oluşa  hastalıkları göster ektedir. 

SEBEP HASTALIK-YARALANMA 

Bina Sürtü e yarala aları  
Kayıp,düşerek yaralanma 

Pnömoni (Zatürre) 

Isı Çarp ası 
Barın a Alanları Diz ve dirsek ası ç yarala aları 

Kuyruk yarala aları 
Birik iş dışkıda  asit yarala aları 
Ayak ve a ak hastalıkları 
Mastitis Me e Ağrısı  

Ye le e Alanları Boyu  yarala aları 
Eklelerde Şiş e 

Ayak ve a ak hastalıkları 
Kaynak: Housing Design for Cattle DAAS 

 

 



Barınakların konu u 

Kı rıs ta haki  rüzgarlar ge ellikle atıda  es ektedir. Kış ayları da özellikle soğuk ese  rüzgarlar 
Kuzey Batı - Kuzey Doğu ve Doğu dan esmektedir. 

Hayva ları çeşitli solu u  yolu hastalıkları da  koru ak içi  ör eği  p ö o i  çiftlik i aları ı  
havala dırıl ası ı  çok iyi ol ası a ak hayva ları  ereyanda kal a ası gerek ektedir. Bu 

ede le e  uygu  arı aklar koruyu u duvarları  atıya, kuzeye ve doğuya doğru olduğu yapılardır. 
Duvarlarda ırakıla  pe ere veya havala dır a oşlukları e li ve rüzgarlı havalarda kapatıla ile  

ir yapıda ol alıdır. Önü açık, üstü kapalı ala larda u yapı ı  gü eye akıyor ol ası özellikle kış 
ayları da gü eş ışığı da  faydala ıl ası ı sağlaya aktır. Özellikle çok soğuk havalarda açık ola  ö  
kıs ı  da ir perde e zeri açılır kapa ır örtü ile koru ası ö e lidir. 

Çiftliklerde Eği  

Hayva  çiftlikleri i  ideal olarak elli ir eği e sahip arazilere i şa edil esi gerek ektedir. Uygun 

ala lar tarı ı  yapıla adığı, ir iktar taşlık ve geçirge  toprak yapısı a sahip arazilerdir. Zeminin 

üst ta akası ı  kolaylıkla te izle e ile  ve geçirge  ir yapıda ol ası arı akları  gü lük düze li 
te izle esi e ola ak sağlaya aktır.  

 

 

 



Çiftliklerde Eği  Açısı 

Çiftliklerdeki eği i  yüzde irde  az ol a ası iste il eli ve ideal olarak yüzde 2 tercih edilmelidir. 

Yüzde ikilik ir eği e sahip ola  çiftlik ta a ı da yağ ur suyu veya hayva ları  idrarları kolaylıkla 
ak akta ve iriki  yap a aktadır. Dışkı ve suyu  topla a il esi içi  u eği i  e  so u a ir 
topla a ala ı yapıl alı ve uygu  gü re ekip a ı ile u sıvı ve katı gü re ve atıklar topla ıp ihtiyaç 
ola  arazilere dağıtıl alıdır.  

Bazı ev ut çiftliklerde tü  arazi eredeyse hiç eği siz ol akta ve hatta çiftliği  çevresi deki 
araziler aze  çiftliği  ze i i de  daha yüksekte ile ola il ektedir. Doğal dre aj içi  çiftliği  
oturtulduğu arazi i  geçirge  ol ası çok ö e lidir. Özellikle yüksek oranda killi topraklar geçirgenlik 

yö ü de  zayıf oldukları içi  kış ayları da gölle elere ve su ve dışkı irik eleri e ede  
ola akları da  dikkat edil elidir. Birik iş ola  u gü re havuzları he  üyük aş he  de küçük aş 
hayvanlarda mastitis e e ağrısı  ve ayak hastalıkları ı arttır aktadır. Ayrı a ıslak ve kirli ahır 
şartları ide arsak parazitleri i  yayıl ası ı arttır aktadır. Bu, özellikle büyüme dönemlerinde 

ola  uzağı, kuzu ve oğlaklar içi  üyük ö e  taşı aktdır. Bu dönemde hayvanlar bu hastalıklara 
daha duyarlı ol akta ve büyüme ve geliş e gerilikleri görülmektedir. Çiftlikteki gü re kirliliğinin 

hayva ları etkile esi so u u da sütteki topla  akteri sayısı da u a ağlı olarak arta aktır. Ayrı a 
hayva lar içi  kuru ve rahat di le e ala ları ol aya ağı içi  Hayva  ‘efahı  ile ilgili soru lar da 
yaşa a aktır.  

 

 

 

 



Yeraltı Ta a  Suyu u  Etkisi 

Pek çok eği li arazi doğal olarak iyi ir dre aj yapısı a sahiptir. Bazı ölgelerde ise yeraltı su ta a ı 
yüksekliği çiftliklerde soru  yarat aktadır. Yeraltı su kay akları ı  yağış dolayısı ile dol asıyla taban 

suyu yağ ur sezo u da yükseldiği de  pro le  ge elde evsi seldir. Böyle ir duru da ağıllar 
üzeri deki ekstra çatı, kötü dre aj siste i ola  ve ıslak veya su dol uş ağıllardaki soru u çöz eye 
yetmez. Kuzeydeki dağları  gü ey eteği de yer ala  Dik e /Diko o köyü de u çeşit su toplayan 

çiftlikler yer alır. Bu şekildeki ağıl yüzeyleri i  yük taşı a kapasitesi, yüksek ta a  suyu olduğu 
takdirde hızla azalır ve i ekleri  ayakları üzeri e i e  yükü yaşıya az olurlar. Ağıl yüzeyi çöker ve 
deri  kirli ir ça ur ve dışkı ataklığı oluşturur. Ağıl yüzeyi i  üzeri de  küçük su akı tıları oluşur. 
Soru  sade e su ta a ı ı kes ek ve akı tıyı azalt ak içi  yapıla ak ir alt yüzey arazi dre ajı 
çözülebilir. Kesilerek topla ış su ağılları  altı da  oluşturula ak ir alıksırtı oluşu u ile aşağıya 
ağılı  dışı a akıtıl alıdır. Dışarıya akıtıla  su ağıldaki yüksel eyi düşür ek içi  deva  ede  azalan 

su şeklinde boşaltıl alıdır. Bu yolla, doğal su ta a ı yapay ir şekilde azaltıl aktadır. 

 

Hayva  Ağıl yüzeyleri 

Ağıl yüzeyleri i , hayva ı  düş esi i e gelleye ek şekilde, hayva ı  ağırlığı ı taşıyı ı ol ası 
gerekmektedir. Yüzeyler, düze li olarak dışkı ve diğer dökü tüleri  kazı a il esi içi  nispeten 

geçirimsiz ve pürüzsüz ol alıdır. Uygu  ağıl yüzeyi, dre aj içi  yüzde iki eği le doğal aşı ış 
kireçtaşı yüzeyde  oluş alıdır a a u tip ala lar oldukça az ulu ur. 

Ağıldaki koridordaki ye  olukları ve sağı ha eye git ek içi  sürekli kulla ıla  yollar gibi çok fazla 

kulla ı a aruz kala  ölü leri  eto  ol ası daha uygu  olur. Bu tip yüzeyleri  yapıl ası daha 
pahalıya al olsa da kritik ölü lerde gereklidir. Dre aj ka alları ı  eto  ol ası, yüzeyi i  kolay a 
aşı a ası ve çevreleri i  koru ası açısı da  ava taj sağlar. Ağılı  aşla gıçtaki yüzey şartları ı  
toprak veya kaya kütlesi ol ası a ağlı olarak ağıl dizay ı ı  eği  ve yüzeylerinin dikkatli 

pla la ası gerekir. Alt ze i  yüzeyleri e olursa olsu , eto  ol aya  ir ağılı  eği i i  
oluşturul ası içi  ezil iş kireçtaşı döşe e ilir. Te iz ir te el üzeri e ye i koyula  ezil iş kireçtaşı, 
gü lük olarak süpürülerek veya asit ir traktörle kazı arak te iz tutl ası ı sağlaya ak ir yüzey 
oluşturur. 

 

 

Zemin Dizay ı(So  Eği  ve Koru ası- Süt Çiftliği de Yoğu  Kulla ıla  Ala lar) 

Süt çiftliği de kaygan yüzeyler birçok probleme sebep olabilir, bu yüzden ineklerin güvenini korumak 

a a ıyla yarala a riskini azaltmak çok önemlidir. 

 

 

 



Zemin yüzeyi 

Beton yüzeyler kaygan bir yüzey oluştura ak şekilde pürüzsüz ol a alıdır. Beton zemin üzerindeki 

yivler tutu aya yardı ı olur ve yivler arası daki uzaklık  'yi geç e elidir. Yeni dökülen 

ze i , hayva ı  ayakları da aşırı aşı ayı ö le ek içi  "ka a" fırça dokulu olarak ırakıl alı ve 
iraz yıpra dıkta  so ra yivler açıl alıdır. 

 

 

Drenajın eği i 

Ça ur oluşu u u ö le ek içi , ze i i  dre aj ölgesi e doğru %  eği e sahip ol ası lazı dır. 
Küçük ağla a ve geçiş ala ları, gü lük olarak çok sayıda i ek tarafı da  kulla ıldığı için kolayca 

ısla a ildiği ve kirle e ildiği  göz ardı edil e elidir. 

 

Ze i i  koru ası 

Süt işlet eleri de yüksek sta dartlarda ze i  akı ı esastır ve u ayak pro le leri i  
ö le esi de yardı ı ola ilir. Çatla ış ve gevşek yüzeyli hasarlı ala lar veya yüzeydeki delikler 

kolay a ça urları iriktirir ve yarala alara ve e eleri  kirle esi e se ep ola ilir. Tü  
ze i lerde sıkı ir o arı  progra ı sürdür ek zoru ludur. Bakı  progra ı, açık ağıl ala ları ı 

eto  ol aya  ve çiftlik etrafı daki ulaşı  yolları ı da içerir çü kü u lar da topallığı  oluş ası ı 
ö le ek açısı da  ay ı dere ede ö e lidir.  

 

Kuru ve Gölge ala ları Koru ak içi  Çiftlik Da ı  Bakı ı  

Açık ağıl ge ellikle sığır ve küçük aş, koyu  ve keçiler içi  e  etki  ağıl şeklidir. Çatı i şası, iskelet, 
kirişler ve çatı kapla ası düşü ülü e, etre kareye düşe  i şaat aliyetleri de e  pahalı 

ölü dür. Türlere ve üreti  türü e göre özel gereksi i ler vardır ve ağıl yapısı da yapıla ak 
değişiklikler süt veya et sığırları, koyu lar ve keçiler ile ilgilidir.  



Bu iklim için en uygun sistem kapalı ir da  altı da ortada ye le e koridoru ola  koridor 
sistemidir.

 

 

Açık ağıl siste i dei deki a a hedef, hayva ları çeşitli tehlikelerde  koru aktır. Yeterli koru ayı 
sağla ayı aşara a a, yüksek ölü lere ve ge ellikle hayva ları  üyü e ve üreti  ora ları da  
düşüşe se ep olur. Ay ı za a da çeşitli Avrupa Direktifleri ve Kuralları a aykırı ola ilir dolayısı ile 
aşağıdaki aşlıklar dikkate alı alıdır: 

Ça ur ve dışkıdan koru a: Çiftlikler genellikle ısla dıkta  so ra oldukça hızlı ir şekilde kuruya ilir 
fakat eğer su açık ala da irik işse haftalarca orada kalabilir. Doğru yö te  iyi ir dre aj siste i 
sağla ak ve iri  ala daki ö erile  hayva  yoğu luğu a uy ak ve düze li gü lük  te izlik 
progra ı a uy aktır. Hayva ları  ağılı da irike  ça ur ve dışkı, hastalık ve düşük hijye  dolayısı ile 
iddi addi kayıplara yol açar. 

Yağ urdan koruma: Genelde hayva ları  yattıkları ala ı  te iz, kuru ve rahat olduğu da  e i  
olmak için, iyi bir dam yeterli ol aktadır.  

Rüzgardan koruma: Soğuk evsi ler oyu a rüzgarda  koru a gereklidir. Duvar örmek, rüzgar 

siperi kurmak veya rüzgarı  geliş yö ü ü kapat ak a a ıyla tahta çak ak, rüzgarı  soğuğu u ve 
solu u  hastalıkları riski i azaltmak için bir zorunluluktur olabilir. Hayva lar ir ala da yoğu  

ulu duğu da ve yeterli hava dolaşı ı ol adığı da, solu u  hastalıkları çoğalır. Ge ç hayva lar, 



soğuk rüzgarları  tehlikeleri e karşı özellikle hassastır. Yeterli sı ak yata ak ala  ve kuru koşullar, 
hastalık ve ölüm risklerini azaltmak için çok önemlidir.  

Soğuktan koru a: Düşük kış sı aklıkları yetişki  hayva lar içi  çok da zararlı ol a ası a rağ e  
daha fazla besleme gerekebilir. Bu a rağ e  ge ç hayva lar soğukta  ve özellikle rüzgarı  
soğuğu da  koru dukları za a  faydaları a ol aktadır. İlave arı a ala ı ve sı ak ve rahat 
koşullar iyi yaşa  şartları sağla ak içi  yardı ı olur.  

Sı aktan koru a: Sı ak aylarda, özellikle sı aklığı  0C veya 450C ye ulaştığı veya geçtiği Te uz ve 
Ağustos ayları da, hayva ları sı akta  koru a hayati ir ö e  taşır. Koridor tipi arı a ala ları 
çatılı ala  altı da gölgede olup, yukarı doğru hava sirkülasyo una i ka  vere  pa jurlu çatı şekli de 
ol ası özellikle ava tajlıdır.  

Besleme ve Besleme Tesisleri 

Bir hayvansal üretim siste i i  veri liliği ve karlılığı ağırlıklı olarak hayva ları  doğru esle esi e 
ağlıdır. Ye  har a ası topla  girdi aliyetleri i  yüzde yet iş gi i ir iktarı ı tutar. Hayva ılık 

operasyo u  aşarısı iki faktöre ağlıdır:  

 Yemin kalitesi (dengeli bir beslenmedeki enerji, protein düzeyi vs.)  

 Hayva ı  aldığı günlük ye  iktarı (ko sa tre ve ka a ye i  kalitesi e ağlıdır  

Hayva ları  topla  rasyo u, hayva ı  üreti  düzeyi e uygu  ol alıdır. He  küçük aş he  de süt 
sığırları da, topla  rasyo u  e erji yoğu luğu, ha  protei  içeriği ve i eral / vita i  içeriği ye  
alı ı ı  te el elirleyi ileridir.  

Yemin verimli ve israf edil ede  kulla ıl ası şarttır. Ye lik tesisleri  yapıla dırıl ası ve ye i  
hayva lara asıl dağıtıldığı da ayrı a önemlidir. Koyunlar içi  ö erile  yeterli yalak ala ları aşağıdaki 
ta loda özetle iştir.  



Kaynak FAO 

HER KOYUN İÇİN YEMLİK ALANI 

KABA YEM VE KONSANTRE YEM YIĞMA ALANI  

 Yetişki  koyu    - 30 – 45cm/koyun 

 Yetişki  kuzular   - 25 – 35cm/koyun 

 

Genç kuzular için beslenme yalak alanı  

 Kuzuları  esle esi  - 4cm/kuzu 

 Sütten kesilen kuzular  - 6cm/kuzu 

 Daha yetişki  kuzular  - 10cm/kuzu 

 

 

Yemlik Bariyeri ve Kapalı Ze i  Besle e Siste leri (Koridor Sistemi) 

Koridor tipi esle e ola akları su a  ağıllar, ariyer oyu a yerde  eslemeye daya aktadır. 
Baze  ariyeri  esle e tarafı da uzu luğu a eto  alçak ir çukur yapılsa da çoğu lukla yer 
yemlikleri düz zemindir. Koridor sistemi süt ineklerinin beslenmesi için tercih edilir ve yemlerin bir 

ye  vago u ile dağıtıl ası ile eka ize edile ilir. Bu siste  ay ı za a da koyu  ağılları içi  de 
kulla ıla ilir.  



 

 

 



 

Ye lik ariyerleri, hayva ları  ye  tüketi leri i iyileştir eye ve hayva ları  zayıfla ası ı ö le eye 
yardı ı ola ak şekilde iyi tasarla ış ol ası gerekir. Tasarı  yapılırke , ağıl içerisi deki hayva  
ze i i i ye i  ulu duğu ze i de  ayıra ak ve ze i  oyu a uza a  sa it katı ir eto  duvar 
yapıl ası gerekir. Bu, hayva ları  ulu duğu kısı da oluşa ile ek hayva  pisliği i  ve üre i  ye i 
kirlet e esi açısı da  ö e lidir. Bariyerin ön yüzü boyunca yemlik alan her inek için 0,7m 

uzu luğu da ol ası a rağ e  sı ırsız esle e olduğu za a  , ye düşe ilir. Yetişki  koyu  içi  
ye lik ala  oşluğu yukardaki ta loda da elirtildiği üzere -  ol ası gerekir. 

Ye  Olukları / Yem Zemini 

İ ekler doğası gereği ir ayakları ö de ye  yerler ve bu durum yemliklerde mümkün 

ola aya ağı da , u duru u  yarata ağı olu suz etkileri e  aza i dir ek içi  uygu  ir tasarı  
yapıl alıdır. Eğer ye lik ze i i ile hayva ları  ulu duğu ze i  ay ı yükseklikteyse, ayak üzeri e 
aşırı ir ası ç i er. Bu oy uzu  aşırı üyü esi ve ta a  ülseri e yol aça ilir. Bu yüzden yem 

ze i i ayağı  astığı ze i de   -   daha yukarıda ol ası gerekir. )e i i  düz ol adığı 
yerlerde, ye i  i eğe yakı  ol ası ı sağla ak ve ye i ulaşa aya ağı ir yere it esi i ve 
karıştırıl ış ye i ayır ası ı ö le ek a a ıyla, ye lik yüzde  eği e sahip ola ilir.  



 

Boyun Demirleri 

Boyu  par aklıkları ı  i eğe doku aya ak şekilde yerleştiril esi, hayva ı  oy u da asır veya 

olası apseleri  oluş ası ı ö le ek açısı da  ö e lidir. Par aklıklar, i ek veya düveleri  tır a ıp 
ye liğe ulaş aları ı ö leye ek şekilde ir ariyer görevi gör elidir. Holstein Freisian hayva ları içi  

oyu  par aklıkları ye i  ulu duğu ze i de  .  yukarıda ve ye liği  ke arı da   
dışarıda ol alıdır.  



 

 

Ye lik Bariyeri i  Hayva ları  Bulu duğu Tarafı 

Ye lik ariyeri i  hayva ları  olduğu tarafı yoğu  trafiği  olduğu taraftır ve u ölü de esle e  
hayva larda  dolayı ol iktarda hayva  pisliği ve idrar birikmesi söz konusudur. Ağıl ve ye  

ariyeri oyu a, hergü  süpürüle ile  eka ik ir kazıyı ı traktör o te ederek  katı eto  ze i  
yapıl ası gereklidir. Beto  ze i i  ariyerde  ola  ge işliği e  az dört etre ve ter ihe  e  az .  
metre olmalıdır. 

Su yalakları 

Çiftlik hayva ları ı   saat içerisi de yeterli iktarda te iz ve taze suya ihtiyaçları vardır. Süt 

i ekleri de her altı i eğe ir etre kare su iç e ala ı a ihtiyaç vardır ve u e  az iki yalak olarak 
sağla alıdır. Bu dominant inekler kadar çeki ge  i ekleri  de suya kolay a ulaş aları ı sağlar. 
Yalak ha i e  az üç yüz litre ol alı ve dakikada o  litre dol a ora ı ola ak şekilde düze le elidir. 
Yalaklar iç e suyu u  kirle esi i ö le ek a a ıyla, hayva ları  yattığı ala lara değil, sert beton 

ze i  ala lara yerleştiril elidir. Yalaklar te iz tutul alı ve te izle ip oşaltıla il esi e i ka  
ver ek a a ıyla çıkarıla ilir fişlerle ağla alıdır. Te iz yalaklar suyu  lezzeti i artırır ve yeterli su 
tüketi i i sağlar. 

 



Yat a ala ları 

İ ekler e  az altı etre kare te iz ve kuru yat a ala ı a ve e  az .  etre kare süpürül üş 
ye le e ala ı a ihtiyaç duyarlar. Yat a ala ları kuru ve te iz rahat uza a şartları sağla alıdır 
fakat eğer titiz ir şekilde te izle iş ve kuru tutul azsa astitis gibi hijyenle ilgili problemlere 

se ep olur. Bazı çiftliklerde ö e li ir ye  kay ağı olarak kulla ıldığı da , yüksek ora da sa a  
kulla ı ı pahalı ola ilir.  

Toplan a / Dağıl a Alanları 

Süt sağı  ala ı a girile  yerdeki i ekleri  topla a ala ları her i ek için 1.5 metre kare olacak 

şekilde düze le elidir.Hiç ir i ek sağı a gir ek içi  ir saatte  fazla ekle e eli ve u ekle e 
süresi de kolay a te iz iç e suyu a ulaşa il elidir.  

Sağı ha eye giriş Eği i 

Sağı ha e girişi deki yüzde lik ir eği  i ekleri  sağı ha eye girişi i teşvik ede ek ve sağı  
so rası da da te izliğe yardı ı ola aktır. Sağı ha e giriş ve çıkışı hergü  yıka alı ve 
te izle eli ve te iz tutul alıdır. İ ekleri  hareketi i yavaşlata ağı da , sağı ha e giriş ve 
çıkışı da asa aklar ol a alıdır. Bu tip ala ları  te izle esi zor olduğu gi i ayakları  
yarala ası a da se ep ola ilir.  

Dizayn 

Keski  dö üşler ve dar geçişler yapıl a alıdır. Tek geçişe i ka  sağlaya  geçiş koridorları e  az .  
metre çiftliler ise .  etre ol alıdır. Geçiş ala larındaki yuvarlak bariyer demirleri duvarları  te iz 
kal ası ı sağlaya ak ve herha gi ir yarala ayı ö leye ektir.  

Dağıl a / Çıkış ala ları 

İ ekleri  sağı da  so ra e  az otuz dakika oyu a ayakta dur ası içi  te iz ir yer ol alıdır. 
Böylece hayvanları  herha gi ir yere yat ada  ö e e e uçları kapa a ak ve astitise(meme 

ağrısı  se ep ola  orga iz alar tarafı dan memenin kirlenmesi önlenecektir.  

Ça ur ve Dışkı Mü adelesi 

Ça ur ve dışkı ı  düze li olarak te izle esi i ekler içi  te iz ve hijye ik şartlar sağla ak 
açısı da  hayati ö e  taşıya  ir faktördür. Dışkı ı  iriki i dolayısı ile hayva ları  iddi şekilde 
kirle esi de  ve ağıl içerisi de hareketleri i  sı ırla ası da  dolayı, ıslak evsi lerde soru  
daha da kötü ir hal alır. Islak evsi lerde dışkı ı  süpürülerek ağılı  uygu  ir oktası a veya e  
alt oktadaki ir topla a havzası a  te izle esi özel ekip a lar ol ada  çok zordur. Özellikle 

ıslak evsi de, irike  ıslak dışkı hızlı ir şekilde çirkefe dö üşür.Ağıl yapısı ı  tü  u faktörler 

düşü ülerek yapıla dırıl ası hayva ılık işlet eleri i  he  karlı he  de hijye ik üreti  yapa il esi 
açısı da  çok üyük ö e  taşı aktadır. 


