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Kuzu Fabrikası Barınak Yapısı çelik konstrüksiyon ve branda 
temellidir

Hayvan refahı ve
konforunu dört mevsim
sağlamak üzere sera tipi, 
yan kısımlar açılır kapanır
yüksek havalanma
özelliğine sahip yazlık ve
kışlık özelliğinde
otomasyonlu iklim
kontrollü ağıldır

Tek ve kompak bir yapı ile 
tüm padoklardaki 
hayvanlara yakınlık 
amaçlanmış, bu sayede 
işgücü ihtiyacı asgariye 
indirilir



Ortadaki ana çadır 
ünitesi içerisinde 
tartım, muamele ve 
sayım alanı, yem 
deposu, ilaç bölmesi 
olur

UV ışınlarını süzen
%80 ışık geçirgenliği olan 
hayvan refahına uyumlu 
geri dönüşümlü branda
Kullanılabilir. Zemin 
topraktır.

Yanlardan çardak şeklinde dikey 
hayvan padokları çıkar



Beykoz İşletmesi







Gezinti alanına açılan, tek 
tarafı tüm yıl açık padoklar, 

bakıcı için çift padoğa
yemleme yolu, tek yönlü 

kırmızı yemlikler standarttır

Pendik İşletmesi







Örnek Barınak Tasarımları



Soyunma kabini

Otluk alanı

Tartım, 
sayım ve 
muamele 

alanı

Doğumhane bölmeleri

Lab ve ilaç 
bölmesi

Kuzu büyütme

Kuzu besi

Damızlık anaç

Çiftleştirme

Damızlık koç

Kuzulu koyun

Gebe koyun

Çiftleşmiş koyun

Kuzulu koyun

Kurudaki koyun

Ana ünite çadırı

Sağda ve solda toplam 10 adet

Çift yönlü yemlik

Çift yönlü yemlik

Çift yönlü yemlik

Çift yönlü yemlik

Ana ünite ile çardağın 
birleştiği yer. Bakıcı buradan 

geçip ot dökebiliyor



Çadırların bu 
yanları kapalı

60m

52m

80m

Dışdaki çadırlarda bu 
yanlar açık, gezinti alanına 
çıkıyor. Bu yanlarda İnen 
kalkan perde olabilir

3 adet birbirine paralel çadır. Ortadaki çadırın iki yanı kapalı.
Çadır yan yüksekliği 2m uygun. Çadırlar arası geçişler 4m ve 
üzeri kapalı

Gezinti alanı

Gezinti alanı

500 baş

FE G H I C

D Revir Ofis

A B OtlukB

2 ayda bir kuzulatma
2304 m2

Servis yolu

Muamele alanı



52m

52m

52m

Dışdaki çadırlarda bu 
yanlar açık, gezinti alanına 
çıkıyor. Bu yanlarda İnen 
kalkan perde var

3 adet birbirine paralel çadır. Ortadaki çadırın iki yanı kapalı.
Çadır yan yüksekliği 2m uygun. Çadırlar arası geçişler 4m ve 
üzeri kapalı

Muamele alanı

Gezinti alanı

Gezinti alanı

12m

12m

12m

12m

300 baş

E/F G/H I C

D Revir Ofis

A B Otluk

Çadırların bu 
yanları kapalı

4 ayda bir kuzulatma
1872 m2



52m

52m

Muamele alanı

Gezinti alanı

12m

12m E/F/G/H/I B/C

D Revir Ofis

AOtluk

Çadırların bu 
yanları kapalı

Çadırın gezinti alanına çıkış 
açık. Rüzgar durumuna 
göre inen kalkan perde 
olacak

2 adet birbirine paralel çadır. Çadır yan yüksekliği 2m uygun. 
Çadırlar arası geçişler 4m ve üzeri kapalı

100 baş
8 ayda bir kuzulatma

1248 m2


