
Ahırda havalandırma 

Bölgemizde ahırlarla ilgili sorunların başında 
yetersiz havalandırma gelir. Ayrıca hayvanlar 
yeterli havalandırılmadığı gibi özellikle kış 
aylarında ahırın kapı ve pencereleri battaniye 
veya saydam olmayan çeşitli eşyalarla 
kapatılmaktadır.  

‼ Oldukça yanlış bir uygulama şeklidir. 

Yeterince iyi havalandırılmayan ahırlarda 
biriken zararlı gazlar hayvanların iştahını keser 
ve sonuçta gerektiği kadar yem tüketemezler.  

Gazların kokuları süte geçtiği için sütün tadı ve 
kokusu bozulur.  

Kirli hava, insanlara olduğu gibi hayvanlara da 
zarar verir. Akciğer hastalıkları artar.  

Böyle pis havası olan bir ahıra giren insanlar 
da işini huzur içinde yapamaz ve hayvanların 
bakımı aksar.  

 Bu nedenle ahırlarda 100 m2 taban alanı için 
en az bir adet baca hesaplanmalıdır. 
 

Ahırın Sıcaklığı 

Özellikle süt ineklerini düşük sıcaklıklardan 
çok, yüksek sıcaklıklardan korumanız gerekir. 
Ahırda sıcaklığın ve dolayısıyla nemin 
yükselmesi, hayvanlarınızın iştahını keserek 
yem tüketimlerini azaltır ve verimlerini 
düşürür. Bunun yanında, hayvanların 
hastalıklara yakalanmalarını da kolaylaştırır. 
Kapalı ahırlarda en uygun sıcaklık 15 derece 
civarıdır.  
Sığırlar terlemeyen hayvanlar olduklarından 
soğuk havaya, sıcak havadan daha kolay 
uyarlar. 

Ahırda aydınlatma 

Aydınlatma ile yemleme ve iş kolaylığının 
sağlanması amaçlanır  Güneş ışığından 
yararlanmak için ahırınızın duvarlarına yeterli 
büyüklükte pencereler açmalısınız. 

Bölgemizde bir ahırın toplam pencerelerinin 
alanı, ahırın taban alanının 20’de 1’i kadar 
olmalıdır. 

Pencereler hayvanların omuz yüksekliğinin 
en az 30-40 cm üzerinde olmalıdır. Yani içeri 
giren hava hayvanlar üzerinde bir cereyan 
oluşturmamalı ve dışarı doğru olan hava 
akımını engellememelidir. 
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Ahır 
Sığırlarınızın verim özellikleri ne kadar iyi olursa 
olsun, onlara uygun yaşama şartlarını 
sağlayamadığınız sürece gerçek verimlerine 
ulaşamazsınız. Bölgemizdeki sığır 
yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri, 
ahırların sığırlar için elverişsiz olmasıdır. 
Ahırınız sağlıklı olursa başarı şansınız artar. 
Yanlış yapılmış ahırların sonradan düzeltilmesi 
çok zor ya da imkânsızdır. 
Gelişmiş ülkelerde planlı ve sağlıklı ahır, 
üretimin altyapısı ve sigortasıdır. 
 Ahırınızın projesini çizerken, hayvanların 
hareketi, dinlenmesi ve yem yemesi için rahat 
bir barınak tasarlamalısınız. 
 Hayvanlarınıza kolayca bakıp, 
yönetebileceğiniz ve temizliğini en iyi şekilde 
yapabileceğiniz bir ahır yapmalısınız. 
 Yapacağınız ahır hayvanlarınız için ne kadar 
uygun yaşama şartları sağlarsa, hayvanlarınız 
verimi daha çok artar, yediği 1 kg yem başına 
daha çok ağırlık artışı olur ve hastalıklara daha 
az yakalanır. 

Ahır yerinin seçimi 

Öncelikle seçeceğiniz yer hayvanlarınızın 
yemini vermede, temizliğini yapmada ve 
diğer işlerde kullanacağınız iş gücünün en az 
seviyede olmasını sağlamalıdır.  

İlerdeki gelişmeleri göz önüne alarak, 
ahırınızı büyütmeniz durumunda gerekli 
alanı ahır çevresinde bırakılabileceğiniz bir 
yer seçmelisiniz.  

Yağış sularının ahırınıza dolmaması için 
çukur bir alanı tercih etmemeli ve 
ahırınızdan dışarı doğru bir eğim 
vermelisiniz.  

Yangın emniyeti yönünden, diğer binalarınız 
ile arasında uygun bir uzaklık olmalıdır.  

Seçtiğiniz yer, hâkim rüzgârın ahır kokularını 
evinize getirmeyeceği bir yer olmalıdır. 

Ahır Yapımı 

Uygun yeri seçtikten sonra elinizdeki 
sermayenin miktarına ve ahırda 
barındırmayı düşündüğünüz hayvan sayısına 
bakarak, yapacağınız ahırın tipine karar 
vermeniz gerekir.  

Ayrıca yapacağınız ahırın tipi süt sığırcılığı ve 
besi sığırcılığı için farklılık gösterir.  

Hayvanlarınıza içeride sağlamayı 
düşündüğünüz hareket imkânına göre 
ahırınızı bağlı duraklı veya serbest duraklı 
olacak şekilde 2 farklı tipte yapabilirsiniz. 

Bağlı duraklı ahır; 

Ahır içerisinde her bir hayvan yeterli 
büyüklükte ayrılmış duraklara bağlanır. 
Hayvanlara verdiğiniz yemi takip etmede 
avantajlıdır. Durak genişliği 120 cm ve durak 
uzunluğu 170 cm den az olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Serbest duraklı ahır; 

Hayvan sayısı kadar durak vardır. İşçiliği 
azaltmada avantaj sağlar. Bu tip ahırlarda her 
bir hayvan için sadece yatma amaçlı birer 
durak ve serbestçe gezebilecekleri alanlar 
mevcuttur. Yemleme, sulama, gübre temizliği 
ve sağım daha kolay yapılmakta, hayvanların 
verimi artmakta, ayrıca sığırlar daha temiz ve 
sağlıklı olmaktadırlar. 

 


