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Ahırlar işletme avlusunda bulunan yapılar içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Ahırlar hayvanların sağlık ve verimini sağlayacak olanaklara sahip olmalıdır. 

Hayvansal üretimin arttırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi için süt verimi yüksek 

pahalı hayvanlar almak, beslenmeye özen göstermek ve hastalıklara karşı duyarlı 

davranmak yeterli değildir. Bunların yanında hayvanların istediği koşulların 

(sıcaklık, bağıl nem, havalandırma vb) sağlanması gerekir. Ayrıca sığırların 

barındırıldığı ahırlar; yemleme, yem dağıtımı, hayvan içme suyu, gübre temizliği, 

sağım ve diğer bakım işlerinin de yapılabildiği modern barınaklarda olma 

zorunlulukları vardır. Kısaca planlı ve sağlıklı barınaklar üretimin sigortasıdır. 

Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan serbest duraklı 

ahırların planlanması kısaca açıklanacaktır. 

Serbest duraklı ahırlar için öncelikle uygun bir yer seçilmelidir. Ahır yapılması 

için seçilecek yer, yeterli büyüklükte olmalı ve yapılar gelecekte genişletilebilme 

olanakları göz önünde tutularak yerleştirilmelidir. Seçilecek yerin, tarıma elverişsiz 

olmalıdır. Ahır yeri; drenajı zor, düz arazilere yapılmamalıdır. Arazinin hafif eğimli 

(% 2-5) ve toprağının geçirgen olması oldukça önemlidir. Ahır yapılacak yerin 

eğiminin güney cephesi yönünde olması tercih edilmelidir. 

Serbest duraklı ahırlar 20 veya daha fazla sayıda sığıra sahip işletmeler için 

uygundur. Ancak bu sistem genellikle 100 ‘den fazla sayıda sığıra sahip işletmeler 

için düşünülmelidir. Fazla sayıda sığıra sahip işletmeler için 60- 100 başlık olmak 

üzere birkaç ahırın yapılması daha uygun olacaktır. 

Serbest duraklı ahırların iyi bir şekilde projelenmesiyle; 

 Hayvanlar doğal ortamdaymış gibi yaşamlarını sürdürebilmektedir, 

 Ahır ortamı oldukça sağlığa uygun olmaktadır, 

 Yapım maliyeti kapalı ahıra göre daha ucuz olmaktadır, 

 Ahır içi işlerinde mekanizasyondan yararlanma olanağı bulunmaktadır. 

 Bu barınaklarda iş gücü azalmakta bir işçi 50 hayvana bakabilmektedir. 

 Çalışan kişiler için uygun bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. 



 Sığırların barındırıldığı yapı ile yemleme, sağım ve gübre sistemlerini uygun bir 

fonksiyonel planlama ile tamamlamaktadır. 

 

Barınak içi sıcaklık değeri hayvanların sağlığının ve rahatının sağlanıp 

sağlanmadığının en önemli göstergesidir. Süt sığırları için barınak içi uygun sıcaklık 

değeri 10-15oC, bağıl nem değeri ise %60-80 arasındadır. Bu da etkin bir 

havalandırma sistemiyle sağlanabilmektedir. 

                   

Serbest Durakların Planlanması 

Serbest ahırlarda duraklar, sığırların günlük zamanlarının % 50’sini geçirdiği 

istedikleri zaman gelip dinlenebileceği yerlerdir. Duraklar planlanırken, hayvanların 

huzurla dinlenebilmesine, ahır içinde iyi bir trafik oluşmasına,  temizleme işinin 

rahat ve kolay yapılabilmesine özen gösterilmesi gereken yerlerdir. Serbest duraklı 

ahırlarda duraklar değişik şekillerde planlanabilir. Soğuk yöreler için şekil 1’de 

görülen duraklar planlanabilir.      

 

Şekil 1.Serbest Durak Kesiti 



Duraklar; hayvanların ırklarına ve yaşlarına göre değişmekle birlikte 110-120 

cm genişlikte, 160-240 cm uzunlukta olmalıdır. Duraklar, gübre kanalına doğru %1-

2 eğimli yapılmalıdır. Servis yolu 300-350 cm genişlikte olmalıdır (Şekil 2).  

 

 

 

.

 

Şekil 2. Serbest Duraklı Süt Sığırı Barınağı Bölümleri ve Yapı Elemanları 

 



Serbest duraklı bir ahırın taban planı ve kısımları Şekil 3’de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Serbest Duraklı Bir Ahırın Taban Planı ve Kısımları 

Suluklar yemliklere çok yakın olmamalı, 10-15 ineğe bir otomatik veya yarı 

otomatik suluk hesaplanmalıdır. Duraklara verilecek boyutlar ineklerin cinsine, 

ayakta duruş, yatış-kalkış pozisyonu ile idrar ve dışkı yaparken gösterdiği hareket 

tarzına bağlı olarak değişir. Ahıra alınacak inek ırkının mutlaka bilinmesi gerekir. 

Durak tabanlarında yumuşaklık, aşınmaya karşı dayanıklılık, ısı yalıtımı, 

temizleme kolaylığı, göz önüne alınmalıdır. Durak taban malzemesinin seçiminde 

ekonomi ve hayvan sağlığı ile ilgili özellikler de önemlidir. Sıkıştırılmış toprak, 

kireç taşı, beton kaplama, kum, kauçuk malzeme, tuğla veya yalıtımlı lastik yüzeyler 

durak taban malzemesi olarak kullanılabilir. Ancak en ekonomik ve bu nedenle en 

yaygın uygulama şekli sıkıştırılmış toprak üzerine kısa kesilmiş sap, ot, talaş 

yataklık malzemesi olarak  kullanılabilir (Şekil 4). Durak tabanının betondan 

yapılması yapım maliyetini arttırır. Ancak toprak tabanlı duraklarda görülen 

sorunları ortadan kaldırır. 

 



 

        Şekil 4. Durak Tabanı 

Drenajı sağlayabilmek ve hayvanlar için daha rahat bir yatma ortamı 

oluşturabilmek için durak tabanına ön kısmından arka kısma doğru %1-2 eğim 

verilmelidir. Toprak tabanlı duraklarda bu eğim % 3-4 dolayında olmalıdır. 

 

Serbest Duraklı Ahırların Yararlı ve Sakıncalı Yönleri 

Serbest duraklı ahır sistemi, bağlı duraklı ve serbest ahır sistemlerinin yararlı 

yönlerini birleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Serbest duraklı ahırlar uygun 

biçimde planlanıp işletildikleri zaman özellikle büyük sürüye sahip işletmeler için 

oldukça basit ve pratik bir barınak sistemidir. 

Serbest duraklı ahır sisteminin diğer barınak sistemlerine göre olan üstünlükleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Durak uzunlukları sığırların boylarına uygun olarak yapıldığından, gübre 

doğrudan servis yoluna dökülmektedir. Bu durumda,gübrenin taşınması ve 

servis yollarının temizlenmesinde zaman ve işgücünden ekonomi sağlar. 



  Yataklık sadece duraklara serildiği için yıllık yataklık ihtiyacından % 60-

80 tasarruf sağlanır. 

 Sığırlar devamlı temiz altlık üzerinde yattıkları için oldukça temiz olarak 

barındırılırlar. Böylece meme yıkama işlemi daha kolay ve çabuk 

yapıldığından sağım etkinliği artar, 

 Sürü büyüklüğündeki değişime daha kolay uyum sağlayabilen bir 

sistemdir. Ahırın taban düzeninde ve ekipmanlarda yapılacak küçük 

değişiklikle bu binalar besi sığırı ahırı veya koyun ağılı olarak da 

kullanılabilir, 

 Sağım işlemi, ayrı bir sağım yerinde temiz ve etkili bir şekilde yapılır,  

 Sığırlar bağlı duraklı ahır sistemine göre hareket serbestisine sahiptirler, 

 Bu sistemin yararlı yönlerinden birisi de yemleme, sağım işlemi ve gübre 

temizliğinde mekanizasyona daha fazla olanak vermesidir.  

 

Serbest duraklı ahır sisteminin yukarıda belirtilen yararlı yönleri yanında 

birtakım sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. Bu sakıncalar şöyle 

sıralanabilir: 

 Serbest duraklı ahırlarda sığırların yaklaşık % 5' i baçlangıçta bu sisteme 

uyumda güçlük çekebilirler. Bu nedenle ilk birkaç gün hayvanların 

devamlı olarak gözlenmeleri ve serbest duraklara alıştırılmaları gerekir,  

 Bu sistemin başarısında gübrenin serbest duraklardan ve servis 

yollarından günde en az iki defa temizlenmesi gereklidir. Ahır temizliğine 

gereken önemin verilmemesi duı umunda sığırlar kirleneceklerinden 

işgücü gereksinimi yükselecek ve süt kalitesi düşecektir,  

 Gübre, yataklık malzemesi ile karışmadığı için yarı katı durumdadır. Bu 

nedenle  gübreyi uzaklaştırmak için özel ekipmanlara gereksinim 

duyulacaktır, 



 Hayvanların davranışları kontrol altında tutulamaz. Kızgınlık gösteren 

sığırlar diğer hayvanları rahatsız edebilirler, 

 Kaba yemlemenin kontrolü güçtür. Sağım yerinde kesif yemleme yeterli 

düzeyde yapılamaz, 

 Ahır içerisinde hayvan trafiği birsorun oluşturabilir. 

 

Serbest Duraklı Ahırların Tasarımına İlişkin Örnek Planlar 

Serbest duraklı ahırlarda duraklar tek sıralı olabildiği gibi iki veya ikiden 

fazla sıralı olarak da düzenlene-bilmektedir. Bir ve iki sıralı ahırlarda, 

duraklar çoğunlukla ahırın uzun kenarı boyunca, ikiden fazla sıralı ahırlarda 

ise, bunlar kısa veya uzun kenara paralel olacak şekilde düzenlenebilirler. 

Ortada servis yolu ve servis yolunun iki tarafında durakların yerleştirildiği 

iki sıralı ahırlar, özellikle servis yolunun mekanik olarak temizlendiği 

işletmeler için çok uygundur. Bunların genişlikleri çok az olup, uzunlukları 

gereksinmelere bağlı olarak saptanır. İki sıralı ahırlar kuzey-güney yönünde 

yerleştirilmelidir. 

Hayvan sayısının fazla olduğu işletmelerde duraklar çoğunlukla ahırın 

kısa kenarı boyunca ve ikiden fazla sıra oluşturacak (3-6 sıra) şekilde 

planlanırlar ve dinlenme alanı içinde yemlemenin yapılması uygulamada çok 

karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle, ahır genişlikleri, durak sıralarının 

sayısına ve dinlenme alanında yemliklerin bulunup bulunmadığına bağlı 

olarak büyük farklılıklar gösterir. Servis yollarındaki gübre temizliği traktöre 

takılı bıçakla kolaylıkla yapılabilir. Soğuk bölgelerde açık olan cephenin de 

kapatılması gerekir. 

 

 

 



Şekil 4' de 50 başlık, Şekil 5’de ise 20 başlık  serbest duraklı bir ahır 

tabanı planı görülmektedir.      

 

Şekil 4. 50 Başlık Serbest Duraklı Ahır Taban Plan 

 



 

       Şekil 5. 20 Başlık Serbest Duraklı Ahır Taban Planı 

 

 

 



 
Şekil 6 40 Başlık Serbest Duraklı Ahır  Planı 
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