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Hayvan barınaklarında amaç, çevrenin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ekonomik sınırlar 

içerisinde gidermek ve hayvan davranımlarına uygun daha rahat yaşam koşulları sağlamaktır.  

Ahır tipleri 

Tüm dünya genelinde, süt sığırı ahırları kapalı (çok soğuk kış koşulları için çatıdaki açıklık hariç 

her tarafı kapalı ahır) ahırlar, açık (sıcak iklim koşulları) ahırlar ve yarı açık (serin iklim bölgeleri 

için) açık ahırlardır (Şekil 1). Ayrıca ahırlar örtülülük derecesi, taban düzenlemesi veya 

hayvanlara sağlanan serbestlik derecesine göre de gruplanabilir.  

 
 

Şekil 1. Kapalı açık ve yarı açık ahırlar 

 

Taban düzenlemesine göre ise serbest duraklı, serbest veya bağlı duraklı ahırlar olmak üzere 

tiplere ayrılabilir. Ancak tüm bu ahırlarda temel olan konu ahırların iç ortam koşullarının hayvan 

isteklerini sağlıyor olmasıdır.  Çünkü bir inek,  40o enleminde ki bir bölgede yaşıyorsa 24 saat 

içinde 2000-2500 cal/cm2 enerji yüküne maruz kalacak demektir. Bu miktara birde hayvanın 

metabolizma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 4500 kcal enerji eklenince atılması gereken 7000 

kcal civarında enerji yükü söz konusu demektir.  

 

Havalandırma 

Havaların soğuması ile hayvanlar ahırların kapalı alanlarını daha çok kullanmaya ve daha çok 

yem tüketerek artan enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Bu nedenle ahır içi 

havalandırmada pencere ve baca özellikleri önem kazanır. Ahırlarda doğal ve mekanik 

havalandırma olmak üzere hava hareketi sağlanabilir. Bottcher ve ark. (1986), barınaklarda 

mekanik havalandırma sisteminin projelendirilmesinde standartların yeterli olabileceğini, fakat 

doğal havalandırma sistemlerinin başarılı olabilmesi için uygun standartların yanında yapı 

konumu ve geometrisi ile rüzgarın içeri girdiği açıklıkların sistem üzerinde etkili olduğunu ileri 

sürmektedir. Yağanoğlu (1990) ise, hayvan barınaklarının rüzgar esme yönüne göre 30 ˚, 45 ˚ 

veya 90 ˚açı yapacak şekilde yönlendirilmesinin hayvan sağlık ve verimi için yeterli havalandırma 

sağlayabileceğini bildirmektedir. 

 



Çizelge 1. Süt sığırlarının mevsimlere göre bir hayvan için gerekli havalandırma miktarı  

Mevsim    Havalandırma miktarı 

( m³/saat) 

Kış mevsimi  45 - 70 

Geçiş mevsimi  170 – 200 

Yaz mevsimi  500 – 850 

* Okuroğlu ve Delibaş (1986)  

Barınaklardaki havalandırmanın amacı, hayvanların optimum üretim koşulları için gereksinim 

duydukları barınak içi sıcaklık ve bağıl nem koşullarını sağlamaktır. Barınağın inşa edileceği 

yörenin iklim koşulları dikkate alınarak oluşturulan havalandırma sistemi ile, barınak içi sıcaklık 

ve bağıl nem değerleri hayvanlar için uygun düzeylerde tutulmalıdır. Havalandırma sisteminin 

başarısı, barınaktaki hava akımı hızına bağlıdır. Akımın hızı 0.2-0.5 m/sn arasında olmalıdır. 

Havalandırma sisteminin çalışabilmesi için iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı 5-7 oC 

olmalıdır (Balaban ve Şen, 1988). Havalandırmanın ahır boyutları, pencereler ve bacalar olmak 

üzere üç önemli bileşeni vardır. 

  
Şekil 2. Ahırlarda doğal ve mekanik havalandırma 

 

Havalandırma için soğuk iklimi olan yerlerde ahır hacmi 0.67 bölündüğünde m3/dakika/hayvan 

olarak hava değişimi hesaplanabilir. Sıcak iklimlerde ise hava değişimi her dakika için bir değişim 

olmalıdır. Başka bir değişle ahır havası dakikada bir yenilenmelidir. Gerçek hesaplama ise ahır 

hacminin 0.67 ile bölünmesi şeklinde (m3/dakika/hayvan) hesaplanabilir. Mevcut ahırlarda da 

havalandırma kapasitesi hesaplanarak, eğer yetersiz ise, ek pencere açılarak önemli avantaj 

sağlanabilir. 

Havalandırma konusu, ahır içi hava kalitesi üzerine de etkili olarak solunum yolu hastalıkları ve 

solunan hava ile alınan oksijen (O2) miktarını artırarak da hayvan konforunu ve verimini etkiler. 

Barınak havasındaki oksijen miktarının belirli oranlarda bulunması gerekir. Oksijen oranı %11’in 

altına düştüğünde solunum güçlükleri görülür ve %7’nin altına düştüğünde ise ölümle 

sonuçlanır. Barınak havasında hayvan sağlığını etkileyen diğer gazlar sırasıyla CO2, NH3 ve 

H2S’dir. Bu gazların barınak havasında ki oranları sırasıyla % 0.35, % 0.03 ve % 0.001’in üzerine 



çıkmamalıdır (Mutaf ve Sönmez, 1984). Wathes and Charles (1994) ise hayvan barınaklarında 

maksimum sınır değerini CO, CO2, NH3 ve H2S için sırasıyla 10 ppm, 3000 ppm, 20 ppm ve 0.5 

ppm olarak bildirmektedirler. 

Pencereler  

Pencereler, hayvanlar için gerekli olan ışık ve havayı sağlamaktadır. Ahırda pencere miktarı ve 

ölçekleri ahırın büyüklüğüne ve içindeki hayvan sayısına göre hesaplanmaktadır. Taban alanının 

en az 1/20’si oranında hava giriş alanı, pencere alanı vs. planlanmalıdır. Soğuk bölgelerde 

toplam pencere yüzeyi alanı barınak taban alanının %3.5’ine, ılık bölgelerde %5’ine, sıcak 

bölgelerde ise %10’una eşit olmalıdır (Arıcı ve Ark., 2001). Ancak bu pencerelerden ahır içine 

giren havanın direkt hayvanın üzerine gelmemesi de çok önemlidir. Bu nedenle alttan menteşe 

ile kasaya bağlanan ve havayı üstten içeriye doğru açılan açıklığı ile içeriye alma özelliği olan 

vasistaslı pencereler olmalıdır. 

 

Şekil 3. Vasistaslı pencereler 

 Kapalı ahırlarda duvar yüksekliği en az 3 m olmalıdır. Bu tip ahırlarda pencere alanı, taban 

alanının % 5`inden az olmalalıdır. Yani 6X15 m boyutlarındaki bir ahırda pencere alanı en az 4.5 

m2 kadar olmalıdır. Her iki uzun duvara pencere konduğunda her duvarda hiç olmazsa 40 cm 

genişliğinde 6 m uzunluğunda pencere alanı bırakılarak ihtiyaç karşılanabilir. Ahır genişliği 

arttıkça bırakılacak pencere alanı da artmalıdır. Artış hem uzunluk hem de yükseklik artırılarak 

sağlanabilir. Örneğin 20m`den daha geniş ahırlarda iki uzun duvarda da boydan boya en az 70 

cm genişliğinde açıklar bırakılabilir.  Pencereler hayvanların omuz yüksekliğinden en az 40-50 

cm yüksekliğinde olmalıdır. Yani içeriye giren hava  hayvanlar  üzerinde  cereyan  oluşturmamalı 

 ve  dışarıya  doğru  olan  hava  akımını engellememelidir. Pencereler, dörtgen şeklinde ve 

minimum 60 cm yüksekliğinde olmalıdır. Pencerelerin iç kısımları cam, dış kısımları koruyucu tel 

kaplama ile kapatılmalıdır. Pencerelerin tabandan yüksekliği yemlik yoluna yakın kısımlarda en 

az 120 cm, hayvanların yaklaşabileceği kısımlarda ise en az 150 cm olmalıdır (Olgun, 1989). 

 



Bacalar 

Özelikle kış aylarında soğuk nedeniyle kapalı ortamlarda biriken kirli hava pencere ve 

bacalarından dışarıya çıkar. Bu nedenle ahırlarda yaklaşık 5 metrede bir ve mahya açıklığının sağ 

ve solunda olacak şekilde çatının en yüksek yerine boyutları 25×25 cm’den az olmayacak şekilde 

bacalar yapılmalıdır. Birden fazla bacanın gerektiği hallerde baca kesit ve yüksekliklerinin de 

etkin havalandırma için aynı olması gereklidir. 100 m² bina taban alanı için en az bir adet baca 

hesaplanmalıdır. Bacanın iyi çalışabilmesi için izole malzemelerle kaplanması, çatı mahyasından 

itibaren baca yüksekliğinin en az 60 cm olması ve baca ucunun 15-20 cm kadar tavandan içeri 

girmesi gereklidir. Uzun ahırlarda mahya boydan boya açık bırakılarak da havalandırma 

sağlanabilmektedir. Baca üst seviyesi arasındaki düşey mesafe en az 4 m ve bacanın mahyadan 

olan yüksekliği en az 50 cm olmalıdır. Bacalar en az 40x40 cm kesit boyutlarında dörtgen veya 

çapı en az 45 cm olan daire kesitli olmalıdır.  

  

Şekil 4. Baca özellikleri 

 

Aydınlatma 

Barınaklarda iyi bir aydınlatma ile süt veriminde %5-15 artış sağlanabilmektedir. Minimum 215–

320 mum/m² aydınlatma yapılmış olması gerekir (Miller ve ark., 2002). Hayvan barınaklarında 

üniform bir aydınlatmanın sağlanması için lambalar olanaklar ölçüsünde barınağın orta 

kısımlarına yerleştirilmeli ve lambaların yerden yüksekliği 2.0 m ile 2.8 m ve lamba merkezleri 

arasındaki açıklık en fazla 5 m olmalıdır (Ekmekyapar, 1991) (Çizelge 2).  

Çizelge 2.  Ahırlarda aydınlatılacak yerlerin aydınlatma seviyeleri.  (ASAE, 1997) 

Ahır içi alanlarda 

Metre/mum 

veya lüks Büro ve genel alanlarda 

Metre/mum veya 

lüks 

Sağımhane 500 Ofis, çalışma yeri 750-1000 

Sağımı bekleme yeri 100 Yem karıştırma odası 200 

Süt odası- 200-1000 Depolar 50-100 

Duraklar ve yürüyüş yolları 100-200 Tamirhane 300-1000 

Yatma bölgesi 50-100 Silo, sap saman 30 

Hayvan kontrol yeri 200-1000 Alet ekipmanlar odası 150-200 



Doğal aydınlatma dış duvarlara eşit aralıklarla yerleştirilen pencereler ve çatıda belirli aralıklarla 

şeffaf çatı kaplama malzemesi kullanarak sağlanabilmektedir.   Yapılan araştırmalarda 12 saatlik 

foto periyot süresini 16–18 saate çıkarmak süt üretimini  % 7-10 arttırmıştır.  

 

Kış yemlemesi 

İnekler soğuk havalarda vücut sıcaklığını sabit tutmak için normal yaşama payı enerji 

gereksinmesinden %25-30 fazlasına ihtiyaç duyabilirler. Kaba yem bu enerji ihtiyacı için yeterli 

gelmeyeceğinden kış koşullarını dikkate alarak tüm gruplar için buzağılar dahil rasyon 

düzenlemesi yapmak gerekir. Hayvanın yemleme sonrası vücutta ısı üretimi 4 ila 6 saat sonra 

yüksek olduğu için kışın yemleme saatlerinin, öğleden sonra ya da ilk akşam saatlerine alınması 

hayvanın vücudunda üretilen ısının etkin kullanım sağlar. Her bir gruptaki hayvanların yemlik 

planlaması yapılmalıdır. Ahırda kışın hayvanlara temin edilen suların da temiz, içilebilir ve 

donmamış olması gerekmektedir.  

 

Diğer başlıklar 

1. Rüzgar hava sıcaklığını önemli derecede düşüren ve havalandırma sağlayan hızdan daha 

yüksek hızda olduğunda problem yaratır ve soğuk stresini önemli ölçüde artıran bir 

faktördür. Bu nedenle, kışın esen hakim rüzgara karşı mutlaka bir korunak sağlanmalıdır. 

2. Bu nedenle ahırda hangi tip zemin döşemesi olursa olsun kuru ve hayvanın şeklini alan 

temiz altlık kullanımı sağlanmalıdır. Bunlar, inek yatma süresini önemli düzeyde 

artırarak, süt veriminde düşüşü engellemektedir.   

3. İnek vücudunun kuru ve temiz tutulması gerekir, çünkü ineğin üzerine yapışıp kalan 

gübre veya çamur katmanı da deri örtüsünün vücudu sıcak tutma özelliğini azaltır. 

4. Aşırı soğuk havalarda sağımdan sonra meme başları ıslak bırakılmamalıdır. Bu nedenle 

sağım sonrası kurulmaya ayrıca dikkat edilmelidir. 

 

Hava koşullarını kontrol etmek mümkün değildir ama hava koşullarına uygun barınak tasarımı 

ve kolaylıkları kullanarak hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri ile karlı bir 

hayvancılık yapmak mümkündür.  

 
Kullanılan, literatürler yazarından temin edilebilir.  


