


Değerli Okuyucular,

Seracılıkta üretim alanı bakımından 

Dünyada dördüncü, Avrupa’da 

ise ikinci sırada bulunan Türkiye, 

coğrafi zenginliklerinin sunduğu 

avantajla bugün Dünyanın birçok 

ülkesine tarım ürünleri ihraç et-

mektedir. Doğal kaynakların biz-

lere sunduğu bu büyük avantajı 

verimlilik noktasında sürdürülebilir 

kılmayı ancak izlenebilirlik üzerin-

den sağlayabiliriz. İzlenebilirliğin 

birinci koşulu ise tüm süreçlerin belli bir sistem üzerinden yürütülmesidir. Ma-

alesef ülkemizde izlenebilirlik, oldukça geç anlaşılmış ve henüz tam olarak da 

anlaşılamamış bir süreç. Son günlerde hepimizin maruz kaldığı ucuz ve kalitesiz 

bal reklamları, sahte zeytinyağı vakaları bunun göstergeleri. Son yıllarda özellikle 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları ve Avrupa Birliği mü-

zakere sürecinin getirmiş olduğu denetim mevzuatları gıda denetimi konusunda-

ki güzel ve önemli gelişmeler. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), birçok konuda 

olduğu gibi gıda güvenliği ve denetimi konusunda da gerek sunduğu standardlar 

ve yönetim sistemleriyle gerekse de verdiği eğitim ve laboratuvar hizmetleriyle 

rehberlik misyonunu yerine getiriyor.

Geçtiğimiz yıl kaliteyi toplumsal bir tutum haline getirmek amacıyla başlattığımız 

ve bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerde ilköğretim öğrencisinden sanayici-

sine binlerce kişiye ulaştığımız ‘Kalite Günleri’ büyük bir hızla devam ediyor. Nisan 

ayı içerisinde Akdeniz bölgesi ve Bursa ilinde yürüttüğümüz bu eğitim kampan-

yalarımız, Mayıs ayında İzmir, Manisa ve Denizli illerimizle devam edecek. İleriki 

tarihlerde bu kampanyalarımızı başta İstanbul, Konya ve Kayseri illerimiz olmak 

üzere tüm yurda yayacağız. Kalitesizliğin gerek üreticimize, gerek tüketicimize ve 

doğal olarak da ülkemize büyük zararlar verdiğini ve kalitesizliğin kaliteden kat 

kat daha maliyetli olduğunu herkese göstermek için başlattığımız bu eğitim se-

ferberliğimizi ülke çapına yaymayı hedefliyoruz. Hedefimiz ‘ucuza kaçmak’ tutu-

munu bertaraf etmek. Çünkü yıllar boyunca ‘ucuza kaçmak’ hepimize, ülkemize 

çok ama çok pahalıya mal oldu.
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Gebze Kalite Kampüsü Konferans Salonuna TSE Eski Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün adı verildi. Konferans 
salonunun açılışını TSE Başkanı Hulusi Şentürk ile TSE Eski Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük birlikte yaptı.

Açılış töreninin ardından TSE Eski Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük’ün konuşmacı olarak katıldığı “Yönetişim, 
Liderlik ve İdare” konulu konferans düzenlendi.
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Mehmet Yılmaz Arıyörük Konferans 
Salonu Düzenlenen Törenle Açıldı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TS ISO 10002 
Kalite Belgesi Aldı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kalite Belgesi aldı.

Türkiye’de TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Kalite Belgesi almaya hak kaza-
nan ilk Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Emniyet Mü-
dürlüğü oldu.

Kırşehir Polisevinde düzenlenen belge törenine 
Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, Ahi Evran Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, Emni-
yet Müdürü Metin Aşık, TSE Genel Sekreteri Üze-
yir Karagöz, Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun 
Şentürk ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Türkiye genelinde 
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kalite Belgesi alan onuncu kurum oldu. 

Emniyet Müdürü Metin Aşık, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün daha önce de TS EN 
ISO 9001 Kalite Belgesi aldığını ifade ederek, vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti, bir armağan olarak değer-
lendirdiklerini belirtti. Emniyet Müdürü Aşık, her şikayet bir armağandır düşüncesiyle müşteri odaklı hizmet anla-
yışı çerçevesinde, dilek, öneri ve şikayetleri en üst düzeyde algılamak ve çözüm yollarını geliştirerek şikayetlerle 
geri bildirimler yapmayı amaçladıklarını vurguladı.  

Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden ise Ahi Evran prensiplerinin Türk Standardları Enstitüsünün temelini oluşturdu-
ğunu söyledi. Vali Erden, “Günümüz ve geleceğimiz için çalışırken, kaliteyi hep daha üst seviyelere çıkarırken, aynı 
zamanda geçmişte yapılan güzel işlere de sahip çıkmalıyız, onlar bize bırakılan en güzel mirastır” dedi. 
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TSE ile İSO Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı. 

Protokole göre İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) üyeleri, TSE’nin Kalibrasyon ve 
Eğitim hizmetlerinden indirimli yarar-
lanacak.

İstanbul Sanayi Odası  (İSO)  Yönetim 
Kurulu  Başkanı  Tanıl  Küçük,  İSO 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Fikret 
Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu üyele-
rinden oluşan İSO Heyeti, TSE Geb-
ze Kalite Kampüsü’nü ziyaret etti ve 
İSO Olağan Yönetim Kurulu toplan-
tısını burada yaptı. TSE Genel Sek-
reteri Üzeyir Karagöz ve TSE Deney 
ve Kalibrasyon Merkez Başkanı ve 
Marmara Bölge Koordinatörü Meh-
met Hüsrev ile Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarları’nı gezen İSO heyeti, 
laboratuvar faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirildi.

-TSE’den belgeli İSO üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde %  40, laboratuvar ve ka-
librasyon eğitimi hizmetlerinde % 30 indirim-

Laboratuvar gezisinin ardından İSO üyelerinin TSE hizmetlerinden uygun şartlarda yararlanması amacıyla TSE 
ile İSO arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre TSE Belgesi olan İSO üyeleri, TSE 
Kalibrasyon hizmetlerinden % 40, TSE Laboratuvar ve Kalibrasyon Eğitimi hizmetlerinden ise % 30 indirimle; 
TSE Belgesi olmayan İSO üyeleri ise TSE Kalibrasyon hizmetlerinden % 30 ve TSE Laboratuvar ve Kalibrasyon 
Eğitimi hizmetlerinden % 20 indirimle yararlanabilecek.
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“Üretici ve Tüketici Açısından Helal Gıdanın 
Yeri ve Önemi” Konulu Panel Çorum'da Yapıldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Hitit Üni-
versitesi, Çorum İl Müftülüğü ve Türk Standardları 
Enstitüsü Çorum Ürün Belgelendirme Müdürlüğü 
iş birliğiyle Çorum’da düzenlenen “Üretici ve Tüke-
tici Açısından Helal Gıdanın Yeri ve Önemi” konulu 
panele Çorum Vali Yardımcısı Hacı Osman Ebiloğlu, 
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Ka-
raca, TSE Genel Sekreter İdari Yardımcısı Ahmet Pe-
lit, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı Doğan 
Yazar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Al-
kan, dünyada helal gıdanın 200 milyar Dolarlık bir 
pazar payına sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin 
bu pazara kayıtsız kalamayacağını söyledi. Helal 
Gıda pazarından Türkiye’nin en iyi şekilde yararlan-
ması gerektiğini belirten Alkan, düzenlenen panelin 
bu amaca giden yolda atılan önemli adımlardan birisi 
olduğunu belirtti.

TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Pelit ise, 
TSE’ye helal gıda sertifikası için şu ana kadar 140 
başvuru yapıldığını ifade ederek, başvuru yapan fir-
maların bir kısmına belgelerinin verildiğini, diğer fir-

maların başvurularına ilişkin değerlendirmelerin halen devam ettiğini bildirdi. Pelit ayrıca, Enstitü tarafından yürü-
tülen Helal Gıda belgelendirmesinin ihtiyari olduğunu, ancak yurt dışından ve yurt içinden tüketicilerin üreticiler-
den helal gıda uygunluk belgesi taleplerinin artmasıyla birlikte Enstitünün helal gıda belgelerine olan taleplerin de 
artmasını beklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Çorum’da ilk helal gıda sertifikasını almaya hak kazanan Hatap Un'un sahibi Latif 
Kavukçu’ya sertifikası TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Pelit tarafından verildi.

TSE Çorum Ürün Belgelendirme Müdürü M. Uğur Özdeniz’in moderatörlüğünü yaptığı “Üretici ve Tüketici Açı-
sından Helal Gıdanın Yeri ve Önemi” konulu panelde, Hitit Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey “Gıda 
Endüstrisinde Helal Gıda”, Diyanet İşleri Başkanlığından Dr. Muhlis Akar “Helal Gıda Duyarlılığı”, ÇTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Yeşil “Helal Gıda Standardı ve Dünya Ticareti”, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi 
Başkanlığından Uzman Özhan Gündüz “Helal Gıda Standardı ve Belgelendirilmesi” konularında sunum yaptı.
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TSE, Malezya 3. Türk Ürünleri Sergisi'nde

TSE, Alimentaria 2012 Fuarı’nda

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 01 – 03 Mart 2012 
tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen 3. Türk 
Ürünleri Sergisi’ne katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 01-03 Mart 
2012 tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’da düzenlenen 3. Türk Ürünleri Sergisi'nin 
açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tara-
fından yapıldı. Farklı sektörlerden 65 firmanın katıldığı 
sergi Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağladı. 

Açılış töreninin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, Kuala Lumpur Büyükelçisi Serap Ataay 
ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş TSE standını ziyaret 
ederek, Enstitü faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi 
aldı. 

Sergide TSE’yi TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı Doğan Yazar, TSE Ankara Gıda Laboratuvarı Müdürü 
Ercan Kurt ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı personeli Hümeyra Coşar temsil etti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 26 - 29 Mart 2012 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenle-
nen ‘Alimentaria 2012’ Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldı.

Gıda ve içecek sektöründen birçok büyük firmayı buluşturan Alimentaria 2012’de yer alan TSE standını Barce-
lona Başkonsolosu Haldun Koç, Barcelona Ticaret Ataşesi Bekir Aslaner, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İTO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Barcelona Başkonsolosu Haldun Koç, TSE’nin tecrübesiyle, teknik alt yapısı ve yetişmiş personeli ile sadece 
Türkiye açısından değil global açıdan da çok değerli ve rekabet gücü yüksek bir kurum olduğunu ifade etti. 

TSE Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Coşkun Şentürk ise, yakın zamanda yapılan mevzuat değişiklikleri son-
rasında TSE’nin birçok ülkede ofisler açarak ve çözüm ortakları kurarak belgelendirme faaliyetlerini uluslararası 
arenaya taşıdığını belirtti.

‘Alimentaria 2012’ Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda TSE’yi TSE Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Coşkun 
Şentürk, TSE Bursa Ürün Belgelendirme Müdürlüğü personeli Mithat Kaleoğlu ve Pazarlama ve Tanıtım Dairesi 
Başkanlığı personeli Mukaddem Kılıç temsil etti.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Vekili  

Dr. Talat ŞENTÜRK

STANDARD- Genel Müdürlüğünüzün çalışmaları-
nı özetleyebilir misiniz?

Dr. T. ŞENTÜRK- Görevlerimiz:

-  Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği ar-
tırmak.

-  Üretimde kullanılan girdilerin ve teknolojilerin kullanı-
mının uygunluğunu ve standartlarını    belirlemek ve  
denetlemek.

-  Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile enteg-
rasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek.

-  İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni 
üretim şekillerini belirlemek, desteklemek   ve  yay-
gınlaştırmak.

-  Çayır, mera, yaylak ve kışlakların ıslahı ve muhafa-
zasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri al-
mak.

-  Bitkisel üretimle ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve 
kullanılmasını sağlamak.

-  Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmet-
leri yürütmek.

Projelerimiz:

1. Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi,

2. Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi,

3. Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi, 

4. Çayır, Mera, Yem Bitkileri  Üretimini Geliştirme Pro 
jesi,

5. Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi,

6. Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskân 
Projesi, 

7. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Pro-
jesi, 

8. İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kont 
rolü Projesi,

9. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Ge 
liştirme Projesi. 

2015 Hedeflerimiz:

1. Organize Tarım Bölgeleri,

2. Yaş Meyve ve Sebzede Sözleşmeli Üretim,

3. Meyvecilik Havzaları, 

4. Sertifikalı Tohum Üretim ve Kullanımı, 
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5. Mera ve Yem Bitkileri,

6. Organik Tarım ve iyi Tarım Uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasıdır.

STANDARD- Ülkemizde örtüaltı (seracılık) tarı-
mını değerlendirir misiniz? Ülkemizde hangi ihti-
yaçtan örtüaltı yetiştiriciliği başladı?  

Dr. T. ŞENTÜRK- Toplam 78 milyon ha. alana sahip 
olan ülkemizde, işlenen tarım alanları toplam alan için-
de yüzde 31’lik (24.437.000 ha) bir paya sahiptir. Bu-
nun da,  yüzde 67’sinde tarla bitkileri, yüzde 16’sında 
bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılırken, yüzde 17’lik bir 
kısım da nadasa ayrılmaktadır. Ülkemiz, oldukça deği-
şik ekolojik şartlara sahip olduğundan, pek çok bahçe 
bitkileri türünün yetiştiriciliğine olanak sağlar. Örtüaltı 
yetiştiriciliği de bu grup içeresinde önemli bir yere sa-
hiptir. 

Türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliği 1940'lı yıllarda 
Antalya’da kurulan seralar ile başlamıştır. 1940-1960 
yılları arasında seracılığın gelişimi çok yavaş olmuş ve 
özellikle Antalya ve İzmir civarında yayılma göstermiş-
tir. Bu yıllardan sonra plastiğin örtü materyali olarak 
kullanılmaya başlanması ile gerek sera, gerekse alçak 
tünel alanlarında hızlı bir artış görülmüştür. 

Ülkemizdeki örtüaltı yetiştiriciliği, seralar ve plastik tü-
nellerdeki üretimi kapsamaktadır. 2010 yılı itibarıyla 
toplam örtüaltı alanlarımızın 56 bin ha üzerinde olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği ekolojik 
koşullara bağımlı bir gelişme göstererek, özellikle Akde-
niz ve Ege sahil şeridi boyunca yaygınlaşmıştır.

Tarımsal üretimin temel özelliklerinden birisi de belirli 
mevsimlerde yoğunlaşmasıdır. Bu durum herhangi bir 
ürünün yıl boyu bulunabilirliğini engellemektedir. Sera-
cılık ya da örtüaltı sebze ve meyve yetiştiriciliği bu du-

rumu ortadan kaldırarak birçok ürünün sürekli olarak 
piyasada bulunmasını sağlamaktadır. Ayrıca örtüaltı 
yetiştiricilik üreticilerin mevsimi dışında satışa sunduk-
ları ürünler üzerinden yüksek kazanç elde etmesini de 
sağlamaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte Örtüaltı yetiştiriciliği hem oluştur-
duğu ihracat değeri hem de yarattığı istihdam açısın-
dan önemli bir tarım koludur. Örtüaltında yetiştirilen 
ürünlerin tarlada yetiştirildiği dönemler dışında yoğun-
laşması nedeni ile kârlı bir faaliyet olmakla birlikte, özel-
likle serada üretimin yüksek maliyetli olması ve teknik 
bilgiye dayalı üretim yapılması zorunluluğu ile daha 
fazla bilgi ve sermaye gerektiren bir yetiştirme dalıdır.

STANDARD- Dünyadaki örtüaltı yetiştiriciliğinin 
geldiği nokta nedir? Ülkemizle kıyaslandığında 
Türkiye nerede?      

Dr. T. ŞENTÜRK- Dünyada ilk kez hobi amaçlı olarak 
başlayan seracılık faaliyetleri, Kuzey Avrupa ülkelerin-
de 19. yüzyılın başlarında ticari anlamda önem kazan-
maya başlamış ve 1950’li yıllardan sonra ivmelenme 
hız kazanmıştır. 1960’lı yıllarda plastiğin tarımda kulla-
nımı ile birlikte, dünyanın her yerinde seracılık hızlı bir 
şekilde artış göstermiştir.

Günümüzde ise dünya üzerinde geniş bir yayılma alanı 
göstermiştir 2010 yılı tahminlerine göre dünya üzerin-
de, hem seraların hem de tünellerin yer aldığı yaklaşık 
640 bin ha örtüaltı alanı bulunduğu kabul edilmektedir. 
Asya kıtası 440 bin ha ile dünya örtüaltı alanlarının yüz-
de 69’una, Avrupa kıtası 190 bin ha ile yüzde 30’una 
sahiptir. 

Avrupa kıtasında İspanya 59 bin ha. alan ile ilk sırada 
yer almaktadır. Ülkemiz İspanya'nın ardından 56 bin 
ha ile ikinci sıradadır. Ülkemizi 30 bin ha. ile İtalya, 12 
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bin ha ile Hollanda ve 10 bin ha ile Fransa izlemektedir. 
Dünyada ise Çin, Güney Kore ve İspanya’nın ardından 
4'üncü sırada yer almaktayız. 

Seracılık faaliyetlerinin genel yapısını ülkelerin iklim 
özellikleri belirlemektedir. Soğuk iklim kuşağında sera-
cılık, iklim kontrollü seralarda modern teknoloji ile yapılır 
iken, sıcak iklim kuşağındaki seralarda teknoloji kulla-
nım düzeyi düşüktür.

Ülkemizdeki örtüaltı faaliyetleri, Akdeniz ülkelerinin ör-
tüaltı profili ile benzerlik göstermektedir. Bu ülkelerde 
genel olarak plastik örtü kullanımı yaygındır, ancak ül-
kemizdeki cam sera alanı diğer Akdeniz ülkeleri ile kar-
şılaştırıldığında daha fazladır.

STANDARD- Ülkemizde örtüaltı alanlarının böl-
gelere göre dağılımı nedir?

Dr. T. ŞENTÜRK- Ülkemizde seracılık 1940 yıllarında 
ilk defa Akdeniz Bölgesinde özellikle Antalya'da baş-
lamış, buradan ekolojik koşullara bağımlı bir gelişme 
göstererek Ege ve Marmara bölgelerine yayılmıştır. Bu-
gün ise örtüaltı yetiştiriciliği en yoğun olarak Akdeniz 
bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölge toplam örtüaltı var-
lığımızın yüzde 84’üne sahiptir. Akdeniz bölgesinden 
sonra yüzde 9,4’lük pay ile Ege Bölgesi yüzde 4,8 ile 
Karadeniz ve yüzde 1,7 ile Marmara Bölgeleri gelmek-
tedir. Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan Antalya ilimiz 
toplam 21.600 ha ile ülkemiz toplam örtüaltı varlığının 
yüzde 38’ini oluşturmaktadır. 

STANDARD- Sera alanlarında yetiştirilen ürünleri 
gruplayabilir misiniz?

Dr. T. ŞENTÜRK- 2010 yılında gerçekleştirilen 5.75 
milyon tonluk örtüaltı üretimin, 5.48 milyon tonu sebze 
grubu ürünlerden oluşmaktadır.  Sebze grubu içerisin-
de ise 2,85 milyon ton ile domates birinci sırada yer 
almaktadır. Bu ürünü yaklaşık 1 milyon ton ile hıyar ve 
700 bin ton ile karpuz izlemektedir. Diğer grubu oluş-
turan meyvelerin ise toplam üretimi 272 bin ton olup, 
bu üretimin 150 bin tonunu muz, 120 bin tonunu çi-
lek oluşturmaktadır. Son grupta ise yaklaşık 1.150 ha 
alanda gerçekleştirilen süs bitkileri yer almaktadır.

STANDARD- Örtüaltı tarım işletmelerini; mali-
yetleri, teknoloji kullanımı, yapısal özellikleri ve 
büyüklükleri yönünden sektörün profilini çizebilir 
misiniz?

Dr. T. ŞENTÜRK- Dış iklim faktörlerinin etkisini kaldı-

rarak, gerekli özel çevre koşullarının yaratılması ile al-
çak ve yüksek sistemler içinde yapılan sebze, meyve 
ve süs bitkileri yetiştiriciliğine genel anlamda “Örtüaltı 
Yetiştiriciliği» denmektedir. Bu sistemler için de cam ya 
da plastikle örtülü yüksek yapılar «Sera» olarak adlan-
dırılmaktadır. Yapısal özelliklerine bakıldığında da ülke-
miz sera işletmelerini, tüm dünyada olduğu gibi, ge-
leneksel ve modern işletmeler olarak ikiye ayrılabiliriz.

Ülkemiz sera alanlarında, sebze üretimi başta olmak 
üzere süs bitkileri, fide ve meyve yetiştiriciliği yapılmak-
tadır. Sera üretimimiz, yaygın olarak geleneksel yön-
temlerle gerçekleştirilmektedir. Ancak, son yıllarda gö-
rülen tüketici taleplerindeki değişiklik ve çevreye duyarlı 
üretim etkisi, gıda güvenliğini öne çıkaran üretim tek-
niklerini ve bununla ilgili sertifikasyon işlemlerini gün-
deme getirmiştir. Bu nedenle sera iç ortam koşullarının 
bilgisayarlı sistemler ile kontrol edildiği, daha kaliteli 
ürün yetiştiriciliği ve gıda güvenliğini esas alan modern 
seracılık uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Ülkemizdeki geleneksel sera işletmeleri, küçük ölçekli 
aile işletmelerinde görülen tipik özellikleri taşımaktadır. 
Bunun yanında bu tip işletmeler 1 ile 5 da arasında 
büyüklüklere sahiptir. Seralar genellikle PE plastik örtü 
ile kaplı ve konstrüksiyon malzemesi olarak demir ve 
ahşap iskelet kullanılmaktadır. Yan havalandırmanın 
hakim olduğu bu işletmelerde, teknoloji kullanımı sınırlı 
olup sadece dondan korumaya yönelik ısıtmanın yapıl-
dığı topraklı yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu tip işletme-
lerde gelişmiş iklim kontrolü bulunmamaktadır. Bu tip 
örtüaltı yetiştiriciliği ağırlıklı olarak iklimin uygun olduğu 
sahil kuşağımızda yoğunlaşmıştır.

Modern sera işletmelerinde ise teknolojiden yoğun bir 
şekilde yararlanılmaktadır. İklim kontrollü bu seralarda 
insan sağlığına ve çevreye duyarlı, özellikle ihracata yö-
nelik bir üretim gerçekleştirilmekte ve üretimde ağırlıklı 
olarak topraksız tarım teknikleri uygulanmaktadır. 

Geleneksel sera işletmelerinde düşük üretim teknoloji-
lerinin kullanımı nedeniyle girdilerin yüksek olması, ürün 
kalitesinin ve veriminin yetersiz olması buna bağlı ola-
rak yaşanan pazarlama güçlükleri, gibi önemli sorunlar 
bulunmaktadır. Bu işletmelerin maliyeti (demir kons-
trüksiyon ve PE örtü) nispeten daha düşüktür.

Ülkemizde geleneksel sera işletmelerinin yanında, son 
yıllarda büyük kapalı alanlara (10 da ve fazlası) sahip, 
iklim kontrolü yapılan, topraksız yetiştirme teknikleri-
nin uygulandığı, ziraat mühendislerini istihdam eden 



modern işletmelerinin de hızla yaygınlaşmaya başladığı 
görülmektedir. Yüksek teknolojinin uygulandığı modern se-
ralarda insan sağlığına ve çevreye duyarlı, özellikle ihracata 
yönelik bir üretim gerçekleştirilmektedir. Bu işletmelerde ya-
tırım maliyeti kullanılan teknoloji yoğunluğuna göre nispeten 
daha yüksektir.

Ayrıca galvaniz konstrüksiyon malzemesinin kullanıldığı, 
ısıtmanın nispeten kontrol edilebildiği, üretim alanı ve mo-
dernizasyon bakımından ikisinin arasında kalan orta büyük-
lükteki işletmelerde vardır.

Sera işletmesinin kurulum maliyetine etki eden birçok ka-
lem bulunmakla birlikte; kullanılan örtü malzemesine (cam, 
PE, polikarbonat) ve konstrüksiyon tipine (çelik, galvanizli 
çelik, alüminyum, vb), üretim teknolojisine (topraklı, toprak-
sız), sera içi iklim kontrolüne ve otomasyonuna bağlı olarak 
sera maliyetleri değişmektedir.

Son yıllarda kurulan büyük ve modern seralarda ise sera 
içi iklimi kontrol edilebilmektedir. Bu işletmelerde, seralar 
yüksek iç hacimlidir, yan yükseklik 4-5 m ve yukarısıdır. 
Havalandırma açıklıkları çatıda bırakılmakta ve havalandır-
ma alanı yüzde 40’a ulaşmaktadır. İzmir, Manisa, Kütahya, 
Aydın, Yozgat, Denizli ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere, 
jeotermal enerji ile ısıtılan modern işletmeler yanında Antal-
ya, Mersin gibi illerimizde ise merkezi ısıtma sistemi ile LPG, 
fueloil veya kömür kullanılmaktadır. Modern işletmeler ise 
iklim kontrollüdür ve ihracata yönelik üretimin hedeflendiği 
bu işletmelerin bazıları jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. 

Ülkemizdeki modern işletmelerin toplam sera alanına oranı 
2000’li yılların başlarında ancak yüzde 1 civarında iken gü-
nümüzde bu oran yüzde 14’ler seviyesine yükselmiştir. Ba-
kanlığımız kayıtlarına göre 2012 yılı itibari ile ısıtma yapılan 
sera alanımız 8 bin ha, jeotermal enerji ile ısıtılan sera ala-
nımız ise yaklaşık 300 ha. civarındadır. Yine 2000’li yılların 
başlarında ortalama sera işletme büyüklüğü 1,8 da. iken 
günümüzde 4 da. seviyesine yükselmiştir. Modern seralar-
da ise ortalama işletme büyüklüğü 22 da. seviyesindedir.

STANDARD- Sera işletmelerinde uygulanan toprak-
sız tarımdan bahseder misiniz? Kullanım alanları yay-
gın mıdır? Topraksız tarım yapılan ürün gruplarının 
dağılımı…                                

Dr. T. ŞENTÜRK- Genel olarak Topraksız Tarım; tarımsal 
üretimin, toprak dışında bitki besin maddelerince zengin-
leştirilmiş katı veya sıvı yetiştirme ortamlarında gerçekleşti-
rilmesi olarak tanımlanmaktadır. Topraksız üretim modeliyle, 
yapay bir ortamda, bitkilere fiziksel desteğin yanında; kök 
bölgesinde en uygun hava, su ve besin maddesi dengesi-
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nin sağlanması ve bunun en düşük maliyetle gerçek-
leştirilmesi amaçlanmaktadır.

Topraksız tarımın dünyada ticari sera üretiminde yay-
gınlaşması 1970’li yıllara rastlamaktadır. Topraksız bitki 
yetiştiriciliği, başta sebze ve kesme çiçek üretimi olmak 
üzere birçok ülkede uygulama alanı bulmuştur. Dünya-
da başta Hollanda, İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, 
İtalya, Japonya, Güney Kore, ABD, Kolombiya, Meksi-
ka ve Çin olmak üzere 35 bin ha topraksız tarım ala-
nının bulunduğu bildirilmektedir. Özellikle Hollanda’da 
serada sebze yetiştiriciliğinin yüzde 90’dan fazlası top-
raksız tarım ile gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda diğer 
ülkelerde de topraksız ortamda bitki yetiştiriciliğine cid-
di bir yöneliş olduğu gözlenmektedir.

Ülkemizde topraksız tarımın ticari anlamda kullanımı, 
1990’lı yıllarda Antalya’da başlamıştır. 2000 yılında 20 
ha. olan topraksız tarım alan varlığımızın, 2012 yılı iti-
bariyle yaklaşık 700 ha. ulaşmıştır. Ülkemizde topraksız 
kültür uygulamalarının tamamına yakını “bitkilerin orga-
nik veya inorganik yapılı ortamlarda yetiştirilmesi sureti 
ile yapılan katı ortam kültürü” şeklinde yapılmaktadır. 
Topraksız tarım, konvansiyonel üretime göre erkencilik, 
ürün miktarı ve kalite artışına yol açması nedeniyle hızla 
artmaktadır.

Ülkemizde topraksız tarım yapan ilk işletmeler seracılı-
ğın merkezi olan Antalya’da kurulmuş olmakla birlikte, 
yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için sera iklimlen-
dirmesi şart olduğundan, son yıllarda topraksız tarım 
yapan sera işletmeleri jeotermal alanlara kaymıştır. Bu 
gelişmeler ile birlikte özellikle Ege Bölgesi bu işletmeler 
için çekim merkezi haline gelmiştir. Topraksız tarım ya-
pılan sera alanının yaklaşık yüzde 50’si jeotermal enerji 
ile ısıtılmaktadır ve bu işletmelerin büyük kısmı da İzmir, 
Manisa, Aydın, Afyon, Kütahya ve Denizli illerinde yer 
almaktadır. Türkiye’de topraksız tarım yapan modern 
sera işletmelerinde ağırlıklı olarak sebze (domates ve 
biber) yetiştiriciliği yapılmaktadır, kesme çiçek yetiştiri-
len alan sebze yetiştirilen alana kıyasla çok azdır. Elde 
edilen ürün ihraç edilmekte veya iç piyasada büyük şe-
hirlerde pazarlanmaktadır. Ortalama verimin domates-
te 30 ton/da, biberde ise 17 ton/da düzeyinde olduğu 
bildirilmektedir. Topraksız tarım yapan büyük işletmeler 
genelde sertifikalı üretim yapmaktadır, elde edilen ürü-
nün yüzde 80’i ihraç edilmektedir. Önemli alıcı ülkeler 
İngiltere, Almanya, Hollanda ve Rusya’dır. 

Topraksız tarımda su kullanım etkinliğinin yüksek olma-
sı, su kaynaklarının giderek kısıtlı olduğu dünyamızda, 

bu yöntemin gelecekte daha fazla kullanılacağını gös-
termektedir.

STANDARD- Örtüaltı tarımının başlıca sorunları 
nelerdir? Sorunların giderilmesi açısından Genel 
Müdürlüğünüzün yaptığı çalışmalar nelerdir? Ge-
leceğe yönelik yapmayı düşündükleriniz…  

Dr. T. ŞENTÜRK- Entansif tarımsal faaliyetlerin başın-
da gelen seracılıkta birim alandan yüksek verim almak 
amacı ile yoğun bir şekilde kullanılan üretim girdilerinin, 
kirlilik ve sağlık sorunlarına neden olabileceği endişesi 
neticesinde birçok ülkede alternatif çevre dostu üretim 
tekniklerine yönelme başlamıştır. Bakanlığımızca örtü-
altı tarımsal üretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler 
sonucu oluşabilecek olumsuz çevre etkilerinin azal-
tılması, doğal kaynakların etkin biçimde kullanımının 
sağlanması, tüketici sağlığını gözeten yeterli ve pazar 
şansı yüksek ürünlerin üretimi, buna paralel olarak iş-
letmelerin ekonomik devamlılığının sağlanması ve kırsal 
kesimin yaşam kalitesinin artırılması ile sürdürülebilirli-
ğin sağlanması hedeflenmektedir.

Seracılıktaki yeni gelişmeler bu sektörde sürdürülebilir-
liği sağlamaya yönelik gayretler ile paralel olarak ortaya 
çıkmıştır. Seraların yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi, 
iklimlendirme ve alternatif enerji kaynaklarından fay-
dalanma, kontrollü koşullarda üretim, sertifikalı üretim 
materyali kullanımı, topraksız tarımın yaygınlaştırması, 
entegre hastalık ve zararlı yönetimi, sertifikalı güvenli ve 
izlenebilir gıda üretimi şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde artan bilinç düzeyi özellikle taze tüketi-
len ürünlerde tüketici taleplerinde önemli değişikliklere 
yol açmıştır. Çevreye ve doğaya giderek daha saygılı 
olan tüketiciler, klasik üretim yerine çevre dostu üretim 
teknikleri ile doğal veya doğala çok yakın ortamlarda 
yetiştirilmiş ürünler talep etmektedir.  Bu amaçla izle-
nebilirlik, sağlık ve çevre açısından tüketici güveninin 
sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Seracılıkta çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebi-
lirliğin sağlanması öncelikli hedef olarak ele alınmakta-
dır. Bu amaçla;

*Ürün kalitesinin ve veriminin artırılmasına,

*İşletme büyüklüğünün artırılmasına,

*Üretim masraflarının azaltılmasına,

*Örtü altı tarımının çevreye olumsuz etkilerinin minimu-
ma indirilmesine çalışılmaktadır.
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Ürün kalitesinde artış, ürünün dış görünüşünde iyileş-
me değil, özellikle insan sağlığı açısından risk taşıma-
masıdır. Bunun için pestisit, kimyasal gübre ve bitki 
büyüme maddelerinin kullanımının azaltılmasına çalı-
şılmaktadır. Seralarda kimyasal kullanımının azaltılması 
yolu ile güvenilir üretimin gerçekleştirilmesi, çevresel 
ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkı 
sağlamaktadır.

Girdi kullanımının azaltılması ve üretimin pazar istekle-
rine uygun olarak planlanması yolu ile de, bu sektörün 
ekonomik devamlılığı amaçlanmaktadır. Alternatif enerji 
kaynaklarının seracılık sektöründe kullanımının yaygın-
laştırılması Bakanlığımızca üzerinde önemle durulan bir 
konudur. Bu çerçevede Bakanlığımızca ve ilgili diğer 
kuruluşlarca alternatif enerji kaynaklarının, özellikle de 
jeotermal enerjinin örtüaltı üretimde kullanılması amacı 
ile çeşitli destekleme araçları kullanılmakta bunun ya-
nında hazırlanan projeler ile jeotermal ısıtmalı örtüaltı 
tarımının gelişmesi hedeflenmektedir.

STANDARD- Örtüaltı yetiştiriciliğinin, bilimsel 
tekniklerin kullanılması, su ve enerjinin etkin kul-
lanılması, çevre kirlenmesi vb. verimliliği ve kali-
teyi artırıcı konularda bilinç düzeyi nasıldır?

Dr. T. ŞENTÜRK- Bugün dünyada, iletişim teknoloji-
lerinin gelişmesi ve tüm hayatımıza girmesiyle birlikte 
küreselleşme süreci yaşamımızın her alanında etkisini 
göstermektedir.

Rekabetin yön verdiği dünyamız hızla küreselleşirken, 
sınır tanımayan tüketimin, daha üretim aşamasından 
başlayarak, tüketicilerin korunması açısından zorunlu-
luk haline gelen koşulları ve şartları taşıması gerekmek-
tedir.. Tüketicilere talep ettikleri ürünün en iyi koşullarda 
ulaştırılmasının önem kazandığı günümüzde, rekabe-
te dayalı dünya pazarında yer almak isteyen üreticiler, 
tüm dünyanın kabul gördüğü belirli bir kaliteyi ve stan-
dardı yakalamak için üretim ilkelerini ona göre belirleme 
çabasına girmiştir.
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Örtüaltı faaliyetleri diğer tarımsal faaliyetlere oranla 
yeniliklere en fazla açık alanı oluşturmaktadır. Örtüaltı 
tarımsal faaliyet süreçlerinin genel özelliği olarak bu ta-
rım kolunda uygulanan üretim tekniklerinden, kullanılan 
girdilere ve pazar taleplerinde meydana gelen değişik-
liklere kadar çok geniş bir yelpazede etki eden çok di-
namik bir faaliyettir. Bu nedenle örtüaltı üreticilerinin bu 
dinamik değişkenlere ayak uydurabilmesi pazar talep-
lerine kısa sürede cevap verebilmeleri gerekmektedir. 

Seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde daha çok 
aile işletmesi ve ortakçılığa dayalı seracılık yapan üre-
tici, toprağa ve işletmesine bağlılığı, özverili çalışması, 
tutucu olmamakla birlikte geleneklere bağlı yapısı, belirli 
konularda yeniliğe açıklığı, örnek olma ve örnek alma 
çabası, üretim alanını genişletme özellikleriyle olumlu 
bir görüntü çizmektedir. Ancak sermaye yetersizliği, 
eğitim düzeyinin düşüklüğü, pazar ve fiyat bilincinin az 
olması, örgütlenmeyi ve ortak hareket etmeyi tam be-
nimsememesi gibi olumsuz özellikleri de taşmaktadır. 
Yeniliklere açık olma durumu, işletmenin ve üreticinin 
sosyo-ekonomik yapısındaki artışa paralel olarak yük-
selmektedir.

Bu çerçevede Bakanlık olarak üreticilerimizin, tarımsal 
üretimdeki bilgi ve becerilerini artırmak, tekniğine uy-
gun yetiştiricilik yapmalarını ve modern yetiştiriciliğin 
uygulama sahasını genişletmek, dolayısıyla üreticileri-
mizin birim alandan daha yüksek gelirler elde etmelerini 
sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına büyük önem 
vermekteyiz.

STANDARD- Bakanlık olarak, örtüaltı üretiminin 
geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde 
edilmesi için yaptığınız çalışmalar…   

Dr. T. ŞENTÜRK- Ülkemiz 56 bin ha örtüaltı varlığı ile 
Avrupa’da İspanya’nın ardından 2'nci sırada yer al-
maktadır. Ülkemizin coğrafi konumu ve sahip olduğu 
ekolojik imkânları yıl boyunca örtüaltı üretimine imkân 
sağlamaktadır. Sahip olunan bu imkânların entegre şe-
kilde kullanımı ile dış pazarda rekabet şansımız güç-
lenmektedir. Ülkemizde son 10 yılda ortalama örtüaltı 
işletme büyüklüğü 2 da seviyesinden 4 da’a çıkmıştır.

Son yıllarda Bakanlığımızca ve ilgili diğer kurumlarca 
sağlanan destek, hibe ve krediler ile modern şartlarda 
üretim yapan örtüaltı işletmeleri hızla artmaktadır. Bun-
ların ortalama büyüklükleri 22 da seviyelerindedir.

Ülkemiz için çok büyük avantaj olan, jeotermal ısıtma 
kapasitemizin, seracılığa yönlendirilmesi sağlanarak, 

entegre örtüaltı üretiminin yıl içerisine eşit olarak ya-
yılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, dış pazarda 
rekabet şansımızı artırılması, izlenebilirliğin sağlanması 
ve güvenli gıda üretiminin yaygınlaştırılması hedeflen-
mektedir.

61. Hükümet Eylem Planı içerisinde de yer alan ve 
Bakanlığımız 2015 yılı hedefleri doğrultusunda; Af-
yonkarahisar, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Konya, 
Kütahya, Manisa, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde Jeoter-
mal Isıtmalı Örtüaltı Üretimin faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
Tarıma Dayalı Organize Seracılık Bölgelerinin kurulması 
hedeflenmektedir.

Bakanlığımızca örtüaltı yetiştiriciliğinde kontrollü üretim 
sistemini geliştirmek, teşvik etmek, kayıt altına almak, 
raporlamak suretiyle planlı üretimin sağlanması ama-
cıyla “Örtüaltı Üretimin Kayıt Altına Alınması Hakkında 
Yönetmelik” 25.08.2010 tarih ve 27683 sayılı Resmi 
Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönet-
melik hükümleri gereği 2010 yılında ulusal bazda Örtü-
altı Kayıt Sistemi oluşturulmuş ve kullanıma açılmıştır. 
Örtüaltı Kayıt Sistemine Kayıt yaptıran üreticilerimiz 
TARSİM, Bombus Arısı, Biyolojik ve Biyoteknolojik Mü-
cadele desteklemelerinden, ayrıca sübvansiyonlu kre-
dilerden faydalanabilmektedirler.

Bakanlığımızca örtüaltı üretime verilen destekler 
şunlardır;

Mazot Desteği, Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, 
Örtüaltı İyi Tarım Desteği, Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Desteği, TARSİM (Sera Sigortası) Desteği (Poliçenin 
yüzde 50’si), Örtüaltı Bombus Arısı Desteği, İndirim-
li Yatırım ve İşletme Kredisi Desteği, Kırsal Kalkınma 
Desteği (Alternatif enerji kaynakları kullanılarak yapılan 
sera projelerine belirli bir üst limite kadar yüzde 50 hibe 
desteği).

Bakanlığımızın güvenilir gıda temini genel hedefi doğ-
rultusunda bitki sağlığı alanında yapılacak çalışmalara 
hız verilmektedir.  Bu kapsamda biyolojik çeşitliliğin ko-
runmasını ve sürdürülebilir tarımın sağlanmasını hedef-
leyen insan ve çevre sağlığına duyarlı bütün mücadele 
metotlarının bir arada uyum halinde kullanıldığı Entegre 
Mücadele çalışmalarına önem verilmektedir. 

STANDARD- AB’ne uyum kapsamında örtüaltı ta-
rımı ile ilgili yapılan çalışmalar ve gelinen durum 
nedir?  

Dr. T. ŞENTÜRK- Avrupa Birliği’nde tarım sektörünün 
desteklenmesi ve yönlendirilmesi Ortak Tarım Politikası 
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(OTP) kapsamında sürdürülmektedir. Bu yapı; piyasa 
düzenlemeleri, finansman, kamu rolü, izlenen politika 
çeşitleri, yasal düzenlemeler gibi oldukça çeşitlilik gös-
teren özelliktedir. AB, Katılım Ortaklığı Belgesinde de 
belirtildiği gibi Türkiye’den, tarım ve gıdanın geleceği ve 
bu konuda AB’nin önceliklerine paralel şekilde hareket 
edilebilmesi için sağlık, denetim ve izlenebilirlik konula-
rını özellikle işaret etmektedir. Türkiye’de ise tarım po-
litikalarında 2000 yılından sonra yeni eğilimler gerçek-
leştirilmektedir. Nitekim bu amaçla pek çok düzenleme 
gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz örtüaltı sektörü, Bakanlığımızca yapılan çalış-
malar ve uygulanan destekleme politikaları sonucunda 
2000’li yılların başından günümüze önemli mesafeler 
kaydetmiştir. Bakanlığımızca AB’ye uyum sürecinde 
örtüaltı sektörüne yönelik yapılan çalışmaları genel ola-
rak değerlendirmek gerekirse, 

- Sera işletmelerinin yapısal özellikleri ve işletme bü-
yüklüklerinin iyileştirilmesine yönelik verilen hibe ve 
destekleme çalışmaları,

- Sera içi iklimlendirme ve teknoloji kullanımının yay-
gınlaştırılmasına yönelik verilen destekler,

- Üretici bilincini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, 

- Alternatif enerji kaynaklarından sektöre kazandırıl-
ması amacı ile hazırlanan projeler,

- Organize Tarım Bölgelerinin desteklenmesi çalış-
maları,

- Kontrollü koşullarda sertifikalı fide üretiminin des-
teklenmesi ve büyük ölçüde yaygınlaşması,

- Entegre hastalık ve zararlı yönetimi çalışmaları ile 
örtüaltı üretimde de, diğer bitkisel üretim kollarında 
olduğu gibi kimyasal kullanımının azaltılması çalış-
maları,

- Modern şartlarda topraksız tarım yapan işletmele-
rinin artması,

- Bitki Gelişim düzenleyicilerinin kullanımının yasak-
lanması ve bombus arılarının kullanımının destek-
lenmesi,

- İzlenebilir, kaliteli, yüksek verimli ve sertifikalı üreti-
min desteklenmesi çalışmaları sayılabilir.

STANDARD- Son olarak nasıl bir mesaj iletmek 
istersiniz?

Dr. T. ŞENTÜRK- Tüm bu çalışmaların sonucunda 
ülkemiz seracılık sektörü, son 10 yıllık süreçte büyük 
gelişme göstermiş, önümüzdeki yıllarda da bu büyü-
menin artarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
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Tarım yapılamaz bir çevreye sahip olduğumuzda ne 
yapabiliriz? İlk akla gelen kontrollü şartlarda bitkisel 
üretim. İnsanoğlu bu tür bir durumu genellikle uzayda 
yaşam şartları için düşünüp geliştirmeye çalışmakta ve 
böyle bir yaşam için çözümler üretmektedir. Ancak, 
daha şimdiden dengesizleşen yağış rejimleri, geçiş 
mevsimlerinin yok olmaya başlaması, yazların aşırı 
sıcak ve kurak, kışların ise dondurucu geçmesi veya 
bozulan toprak şartları, yaşam alanımız olan Dünyada 
da, tarım yapabilme imkânlarını gittikçe kısıtlamaktadır. 
Bir çoğumuza ütopik gibi gelen bitki yetiştirilemez bir 
çevrenin, günümüzden birkaç 100 yıl sonra insanlığın 
başına gelmesi hiçte ihtimal dışı gibi görünmüyor. 

TS 12741 “Sera – Terimler ve Tarifler” Standardında 
örtü altı yetiştiriciliği “Çevre koşullarının olumsuz 
etkisini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran, bitki 
üretmeye yarayan alçak ve yüksek sistemlerde yapılan 
üretim” şeklinde tarif edilmektedir. Aynı standardda 
sera ise “İklimle ilgili çevre koşullarına tamamen veya 
kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, nem, 
ışık ve havalandırma gibi faktörleri kontrol altında 
tutarak bütün yıl boyunca çeşitli kültür bitkileri ile 
bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek, bitkilerini 
saklamak, sergilemek amacıyla cam, plastik vb. ışık 
geçirebilen maddelerle kaplanarak değişik şekillerde 
inşa edilen yüksek sistemde bir örtü altı yetiştiriciliği 
yapısı” olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde dört mevsim her tür sebze ve meyveyi 
bulma imkânını sağlayan örtü altı yetiştiriciliği gittikçe 
profesyonelleşen yapısı ile tarım içinde önemli bir 
sektör haline gelmiştir. Ülkemiz toplam sera alanı 
sürekli genişlemekte olup rakam tespiti oldukça zordur. 
Ancak toplam örtü altı yetiştiriciliğinde, TÜİK verilerine 
göre 60 bin ha’ı geçen toplam örtü altı yetiştirme 
alanı ile Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alan 
ülkemiz, modern cam veya poliüretan seralar söz 
konusu olduğunda daha gerilere düşmektedir. Daha 
çok küçük alanlarda alçak örtü altı seracılık, ekolojik 
şartlara bağlı olarak kıyı bölgelerimizde yoğunlaşırken, 
modern seralar kıyı bölgelerimizin yanında ısıtma 
avantajları bakımından jeotermal bölgelerimizde de 
yayılmaktadır. 

Ülkemizde özellikle 1980’lerin başlarından itibaren 
turfanda sebzecilik pazarını oluşturmaya başlayan 
örtü altı yetiştiricilikte havalandırma şartlarının iyi 
tasarımlanmaması sonucu yükselen sıcaklık ve rutubet 
ile hastalıklar artmıştır. Özellikle tavanlarda yeterli 
pencere sistemi bulunmayan seralarda hastalıklar 

ortaya çıkınca, çiftçimiz bu kez hastalığı yok etmek 
için aşırı dozda ilaç kullanmaya başlamıştır. Tarım 
ilaçları ile birlikte, bitkide gelişmeyi sağlayan hormon 
uygulaması, konuya duyarlı basınında haberleri ile 
tüketicide sera ürünlerini tüketmeme eğilimini artırmıştır. 
Yapılan analizlerde sebzelerde kalıntı ortaya çıkması 
hem yurt dışı pazarda hem de ülke içinde sıkıntılara 
sebep olmuştur. Aslında Modern Sera tesislerinin 
doğru kullanılması tarımsal açıdan önemli bir avantaj 
ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bitkiyi olumsuz çevre 
şartlarından koruyarak gübresiz, ilaçsız ve her türlü 
yapay etkiden uzak organik tarım yetiştiriciliği için sera 
imkânlarının kullanılması önemli bir fırsattır. 

Örtüaltı yetiştiriciliği açısından dünyada ve ülkemizde 
halen çözülmesi gereken birçok problem bulunmakta 
olup bunlardan bazıları şunlardır;

• Seracılıkta halen enerji kaynaklarına bağımlılık ve bu 
enerji kaynaklarının pahalı olması sonucu yüksek 
maliyet,

• Sıcaklık, nem, ışık ve havalandırma şartlarının 
kontrol edilebildiği, modern seraların çok az olması,

• Seracılık hakkında teknik bilginin yetersiz olması,

• Sera şartlarına uygun bitki çeşitlerinin kullanılmaması vb.

Gelişmekte olan her sektör gibi seracılık içinde TSE 
Standardları özel bir öneme sahiptir. Sera inşaatı çok 
fazla teknik bilgi gerektiren bir iş olup, deneyimsiz 
kişiler tarafından yapılması halinde sonraki yıllarda 
büyük zararlara sebep olmaktadır. Bitkilerin tozlaşma 
ve olgunlaşma dönemlerinde birkaç derecelik sapma 
büyük zarara sebep olmaktadır. Diğer taraftan sera 
duvarlarının bağlantı noktaları, cam takılma sistemi, 
sisleme ve perdeleme gibi işlemler kullanım için 
ne kadar pratik yapılabilirse sonraki yıllarda işletim 
maliyetleri o kadar düşük olacaktır. Bu noktada gerek 
seraların yapım malzemeleri, gerekse yapım özellikleri 
konusunda standardlara göre hareket edilmesinde 
büyük önem bulunmaktadır. Seracılık konusunda 
yayımlanmış Türk Standardları aşağıda verilmiştir. 
Üreticilerimizin bol kazançlı, bereketli, en önemlisi de 
sağlığa uygun ürünler yetiştirmeleri dileğiyle…

Standart No Konusu

TS 11141 Camlar – Sera Camı
TS 12741 Sera- Terimler ve Tarifleri

TS 13161
Organik tarım – Seralarda Organik Üretim 
Kuralları

TS 5603 Sera (Ser) Kerestesi

TS EN 13031-1
Seralar: Tasarım ve Yapım-Bölüm 1: Ticari 
Üretim Seraları
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Antalya ili sera tarımında geleneksel yetiştiricilik çok yay-
gındır. Modern ve geleneksel sera işletmeleri kıyaslandı-
ğında yapısal ve yetiştirme teknikleri yönünden farklılıklar 
görülmektedir. Modern işletmeler, şirketler bünyesinde 
faaliyet gösterirken, geleneksel işletmeler tümüyle aile 
işletmesi niteliğindedir. Geleneksel işletmeler 1960’lı yıl-
ların sonlarına doğru sera sebzeciliği ile başlamış olup, 
üretim ikinci veya üçüncü kuşak aile bireyleri tarafından 
sürdürülmektedir. Bölgede modern işletmeler ise, 1996 
yılında kurulmaya başlamıştır. 

Geleneksel işletmelerde seralar, küçük üretim alanları-
na sahip ve genellikle dağınık durumdadır. Bu durum, 
hem yapısal özelliklerin yeterli olmaması nedeniyle daha 
fazla kimyasal kullanımı gibi bir çok sorunu beraberin-
de getirmekte hem de yeni teknolojilerin sera alanlarına 
uygulanabilme imkânını azaltmaktadır. Bununla ilgili en 
son örnek domates güvesi sorununda yaşanmıştır. Bu 
zararlı ile mücadelede seralarda tül kullanımı ve biyolo-
jik mücadelenin önemi ortaya çıkmış ancak çoğu sera, 
yapısal özellikleri uygun olmadığı gerekçesiyle tül ya da 
biyolojik mücadeleye yönelememiştir. Söz konusu za-
rarlı ile mücadele noktasında sera yapılarının yetersizliği 
konusu yeniden gündeme gelmiş olup Bakanlığımız bu 
konu ile ilgili olarak 2010 yılı sonunda sektör toplantısı 
düzenlemiştir. Toplantıda ortaya çıkan sonuçların netice-
sinde, “Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair 
Uygulama Talimatı” hazırlanmıştır. 

25 Ağustos 2010 tarih ve 27683 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Örtüaltı Üretiminin Kayıt 
Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gere-
ği; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Koopera-
tiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve 
İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yeni kurulacak 
veya modernize edilecek işletmelere ait Bakanlık İl/İlçe 
Müdürlüklerince onaylanacak projelerde desteklemeye 
esas uyulması gereken asgari standartların belirlenmesi 
amacıyla Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. 

Söz konusu talimatta, ilk kez kurulacak veya modernize 
edilecek seraların kurulumunda kullanılacak yapı ele-
manları, sera örtü malzemeleri ile sera içerisinde veya 
sera üretimi ile bağlantılı olarak sera dışında sabit mon-
tajlı olarak kullanılacak alet ve ekipmanların tümü asgari 
TS EN 13031 nolu Türk Standardlarını karşılamak duru-
mundadır. Muz ve çok yıllık meyve türlerinin yetiştiricili-
ğinin yapılması planlanan seralarda % 20’den az olma-
mak üzere, sera projesi, ideal havalandırma için mutlaka 
taban alanın en az % 40’ı kadar tepe havalandırması 

Seralar; iklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitki-
lerin yetiştiricilik koşullarını optimum düzeyde tuta-
rak, mevsimleri dışında yetişmesine uygun ortamın 
sağlandığı, ısı, ışık, nem ve hava hareketleri gibi 
etmenlerin kontrol altına alınabildiği özel yapılardır. 
Günümüzde seralar sebze, meyve, fide, süs ve tıb-
bi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Dünyada serada üretimin başlangıcı 300 yıl öncesi-
ne dayanırken Ülkemizde serada üretim, 1940’lı yıl-
larda Akdeniz sahil bölgesinde başlamıştır.  1990’lı 
yıllara kadar yavaş gelişen sektörde son 15 yılda 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Antalya İlinde 1995 
yılında 100.000 dekar olan örtüaltı varlığı 2010 yı-
lında 215.669 dekara ulaşmış olup, 563.805 dekar 
olan Türkiye örtüaltı varlığının % 38’ini karşılamak-
tadır. 



olacak şekilde tasarlanmalıdır. Seralarda tüm ha-
valandırma açıklıklarında tül çekimine uygun klips 
yatakları bulunmalı, giriş kapısı/kapıları asgari iki 
kademeli olacak şekilde tasarlanmalı, iki kapı ara-
sında kalan geçiş bölgesinde dezenfeksiyon çuku-
ru olmalı ve sera iç kapısının üst bölümü üzerinde 
hava perdesi sistemi olmalıdır. Ayrıca, plastik örtü 
malzemesinin, konstrüksiyona tutturulması, yırtıl-
maları ve kopmaları önlemek amacı ile silikon veya 
plastik klips ile olmalıdır. Fide, fidan, muz ve çok 
yıllık diğer meyve türlerinin yetiştiriciliğinin yapılması 
planlanan seralar dışında, ısı perdesi ve gölgeleme 
sistemi bulunmalıdır. Bunun yanında, sera proje-
si, TSE onaylı malzemelerden imal edilmiş ısıtma 
sistemine ve asgari TSE onaylı basınçlı sulama ve 
gübreleme sistemleri kullanılacak şekilde tasarlan-
malıdır. İlk kez kurulacak sera işletmelerinde kom-

şu iki sera işletmesi arasındaki mesafe gölgeleme 
etkisinden dolayı 5 metreden yakın olmamalıdır. 
Ancak bölge ve yörenin ekonomik, ekolojik ve tek-
nik özelliklerinin bu mesafe için uygun olmaması 
durumunda, mesafe 0,5 metreden az olmamak 
üzere belirlenmektedir. İlaveten, her sera işletme-
sinde seradan ayrı olarak en az toplam 100 met-
rekare yönetim bürosu, ön soğutma ve paketleme 
ünitesi bulunmalıdır. Ancak bu konuda bölge ve 
yörenin ekonomik, ekolojik ve teknik özelliklerinin 
yeterli olmadığı durumlar göz önüne alınmaktadır. 
Sera toprağı taban suyunun 1,5 metreden yukarı 
olması halinde atık ve fazla suyun uzaklaştırılması 
için drenaj kanallarına yer verilmeli, topraksız tarım-
da bu mesafe 1 metreden az olmamalıdır. Her sera 
işletmesi tarım danışmanı veya kendi bünyesinde 
ziraat mühendisi çalıştırdığını beyan etmelidir. Pro-

20
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jenin bitiş süresi yapım sözleşmesinde mutlaka belir-
tilmelidir. 

SERACILIKTAKİ GELİŞMELER

Seracılıkta yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal ilaç, 
gübre ve bitki gelişim düzenleyicilerinin insan ve çev-
re sağlığını tehdit ettiğinin farkına varılması ile birlikte, 
uzun dönemde doğal kaynakların korunması yanında 
çevreye zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kulla-
nıldığı bir tarımsal yapının oluşturularak sürdürülebi-
lirliğin sağlanması öncelikli hedef haline gelmiştir. Bu 
hedefe ulaşmak için de ülkemiz seracılığında yeni 
gelişmeler yaşanmakta olup, bu gelişmelerle; ürün 
kalitesinin artırılmasına, üretim masraflarının azaltıl-
masına, örtüaltı tarımının çevreye olumsuz etkilerinin 
minimuma indirilmesine çalışılmaktadır. Seracılıktaki 
yeni gelişmeler aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

İklimlendirme ve Alternatif Enerji 
Kaynaklarından Faydalanma

Sera iklimi bitki gelişimi kadar hastalık ve zararlıların 
gelişimini de etkilemektedir. Seralarda bitki gelişimine 
etki eden ışınım, sıcaklık, oransal nem ve CO2 gibi 
faktörlerin uygun düzeylerde tutulması için alınabile-
cek başlıca önlemler; ısıtma, soğutma, aydınlatma, 
havalandırma, oransal nem kontrolü ve CO2 gübrele-
mesidir. Ülkemizde ileri teknoloji kullanan modern se-
ralarda iklim kontrolü yapılmaktadır. Bunun yanında, 
sıcaklık kontrolü döllenmede kullanılan Bombus arısı 
faaliyeti ve biyolojik mücadele açısından da önemli-
dir. Zararlı kontrolünde kullanılan faydalı böceklerin 
gelişimi, popülasyonlarının artması, artan bu popü-
lasyonun devamlılığının sağlanması için de belirli bir 
sıcaklık gereklidir. 

Seraların Yapısal Özelliklerinin İyileştirilmesi

Geleneksel yapıda kurulmuş olan bazı seralarda ye-
terli havalandırma açıklığının bulunmayışı, çeşitli has-
talıkların çıkışını ve gelişimini artırdığından, kimyasal 
ilaç kullanımının da artmasına neden olmaktadır. Se-
racılıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik ola-
rak serada yeterli havalandırma açıklığının bırakılması 
gerekmektedir.

Günümüzde yatırımcılar, seracılıktaki teknolojik ge-
lişmeleri de dikkate alarak mali güçleri çerçevesinde 
modern sera kurmaya çalışmaktadırlar. Sera kurula-
cak yerin iklim şartlarının, yetiştirme sisteminin, sera 
tipinin ve sera örtü malzemesinin dikkate alınması, 
iklim ve hastalık kontrolü için iklimlendirme ve çatı 
havalandırma düzeneklerine yer verilmesi, seraların 
yapısal özelliklerinin iyileştirilmesinde önemli gelişme-
lerdir.

Son yıllarda Ülkemizde jeotermal enerji kaynaklı 
modern sera varlığı artış göstermektedir. Jeotermal 
enerjiye dayalı modern seracılığın geliştirilmesi sera-
cılığın gelişim çizgisini değiştirmesi yanında, insan ve 
çevre sağlığı açısından güvenilir üretimi de mümkün 
kılacaktır. Seracılığın yaygın olduğu Akdeniz sahil ku-
şağında ise 40°C’nin üzerinde sıcaklığa sahip jeoter-
mal saha saptanmamıştır. Antalya’da kurulu bulunan 
modern işletmelerde ise merkezi ısıtma sistemi mev-
cut olup, ısı kaynağı olarak LPG, motorin veya kömür 
kullanılmaktadır. Son yıllarda Güneş Enerjisi ile ısıtmalı 
seralar kurulmaya başlanmıştır.

Toprak Dezenfeksiyonuna Alternatif Stratejiler. 

Sera toprak dezenfeksiyonunda geçmiş yıllarda en 
yaygın kullanılan Metil Bromid’in ozon tabakasına za-
rar vermesi; yeraltı sularında, toprakta ve yetiştirilen 
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ürünlerde brom kalıntısına yol açması nedeniyle 2007 
yılından itibaren tarım topraklarında kullanımının son-
landırılmasıyla birlikte solarizasyon, aşılı fide ve toprak-
sız tarım gibi Metil Bromide alternatif stratejiler geliştiri-
lerek uygulamaya konmuştur. Toprak dezenfeksiyonu-
na alternatif olarak Kuzey Avrupa ülkelerinde topraksız 
tarım yaygınlaşır iken, Akdeniz Havzasında aşılı fide 
kullanımı ve solarizasyon üreticiler tarafından daha faz-
la kabul görmüştür. Solarizasyon ile pek çok patojen 
fungusun ve nematodların kontrol altına alınabildiği bi-
linmektedir. Ülkemizde üretimi gelişen aşılı fidelerin ise 
toprak kaynaklı bazı hastalıklara ve nematodlara daya-
nıklı olmalarının yanı sıra, kök gelişiminin güçlü olması 
nedeniyle yeşil aksamları daha iyi gelişmekte ve elde 
edilen verim daha yüksek olmaktadır. 

Topraksız tarım Metil Bromid alternatifi olarak 2000’li 
yıllarda gündeme gelmiştir. Ülkemizde topraksız ta-
rımın ticari boyutta kullanımı 1990’lı yılların başında 
Antalya’da başlamıştır. Ülkemizde 2011 yılında 5.044 
dekar alanda, İlimizde ise 73 işletme ve 2.667 dekar 
alanda topraksız tarım yapılmaktadır. 

Entegre Hastalık ve Zararlı Yönetimi 

Seralarda aşırı kimyasal kullanımının insan ve çevre 
sağlığını tehdit ettiğinin anlaşılması ile birlikte seracılıkta 
“Entegre Hastalık ve Zararlı Yönetimi” büyük önem ka-
zanmıştır. İnsan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate 

alan ve sürdürülebilir bir mücadele sistemi olan entegre 
hastalık ve zararlı yönetimi, diğer bir ifadeyle Entegre 
Mücadele; “kültür bitkilerindeki zararlı türlerin popü-
lasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, 
uygun olan bütün mücadele yöntemlerini ve tekniklerini 
uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon 
yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan 
bir zararlı yönetim sistemi” olarak ifade edilmektedir.  

Üretimin Kayıtlı ve Kontrollü Yapılması

Günümüzde üretimin izlenebilirliğin sağlanacak şekilde 
kayıtlı ve kontrollü yapılması önem arzetmektedir. Bu 
itibarla; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, 
geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik 
zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılma-
sı aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek 
amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Kontrollü Örtüaltı 
Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik”, 2003 yı-
lında uygulamaya konmuştur. Bu yönetmelik 25 Ağus-
tos 2010 tarih ve 27683 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Yönetmelik” ile revize edilmiştir.

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere, dekarda 2 
koloni kullanabilecek şekilde koloni başına 60 TL Bom-
bus Arısı kullanımı desteklemesi yapılmaktadır. Bitkisel 
Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Destek-
leme ödemesi ise, tül kullanımında dekar başına 70 TL, 
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faydalı böcek kullanımında 100 TL, Feromon+tuzak 
kullanımında ise 30 TL’dir. 

Kontrollü örtüaltı üretim koşullarına sahip en az bir de-
kar büyüklüğündeki seralarda, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatırım kredisi 250.000-3.000.000 TL’ye 
kadar % 50; 3.000.0001-10.000.000 TL arası % 25 
oranında ve İşletme Kredisi ise 250.000 TL’ye kadar 
% 50; 250.0001-10.000.000 TL’ye % 25 oranında kul-
landırılmaktadır. Desteklemeler her yıl Bakanlar Kuru-
lu Kararı’na göre yayımlanmakta ve bu karar sonucu 
yayımlanan Uygulama Tebliği’ne göre başvurular Aralık 
ayı sonuna kadar kabul edilmektedir. Ayrıca, Örtüaltı 
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizden, TARSİM kap-
samında sigorta yaptıranların poliçe bedelinin % 50’si 
Bakanlığımızca karşılanmaktadır. 

Üretimin kayıtlı ve kontrollü yapılması ile ilgili diğer uygu-
lamalar ise Bakanlığımızın ilk olarak 2008 yılında baş-
lattığı “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt 
Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında ve 2009 yılında başlatılan  Bitki Koruma 
Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalardır. Bakan-
lığımızın bu çalışmaları ile bitkisel ürünlerin üretiminden 
pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan 
Bitki Koruma Ürününün Zirai Mücadele Teknik Talimat-
larına ve diğer kimyasalların teknik tavsiyelerine uygun 

ve kontrollü olarak kullanılması, Türk Gıda Kodeksi ve 
kalıntı değerlerine uygun bitkisel ürün arzını, tüketici 
sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliği-
nin sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Seralarda Doğal Polinasyonu Sağlamak  
Amacıyla Bombus Arısı Kullanılması                                                                                                 

Serada hava hareketinin azlığı ve oransal nemin yük-
sek olması, ayrıca böcek faaliyetinin olmayışı nede-
niyle, döllenme sonucu meyve bağlayabilen domates, 
biber, patlıcan gibi sebze türlerinde çiçek tozlarının 
dişicik tepesi üzerine taşınmasına (tozlanma) yardımcı 
olunması gerekmektedir. Kullanılan Bitki Gelişim Dü-
zenleyicilerinin de sebzede kullanımının yasaklanmış 
olması (31.08.2011) ile Bombus Arılarının önemi daha 
da artmıştır. Bombus Arıları, çiçeklerin tozlaşmasını ve 
meyve oluşumunu doğal yöntemle sağlamakta olup, 
seracılıkta Bombus Arılarının devreye sokulmasıyla ho-
mojen meyve oluşumu gerçekleştiği gibi, tavsiye dışı 
ilaç kullanımının önlenmesi yanında, sera ürünlerinde 
ilaç kalıntı riskini de ortadan kaldırmaktadır. Çünkü kim-
yasallara karşı hassas olan Bombus Arılarının kullanıldı-
ğı seralarda zirai ilaç kullanımında dikkatli olunmaktadır. 

Bütün bu bilgilerin doğrultusunda sağlıklı kaliteli güve-
nilir ve kazançlı bir üretim için sera yatırımında gelece-
ğe yönelik planlamaların belli standartlar çerçevesinde 
yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Yönetim Kurulu Başkanı

Seracılık Sektörü

Ülkemizde seracılık, tarımsal faa-
liyetler içerisinde istihdam ve eko-
nomik kazanç anlamında ilk sırayı 
almaktadır.

Türkiye’de 2010 verilerine göre, 
toplam sera alanı 563.805 dekar ve 
bu sera varlığı her geçen gün yeni 
üretim alanlarının açılması ile geniş-
lemektedir. Özellikle Akdeniz sahil 
şeridinde bu yoğunlaşmayı daha 
net olarak görmekteyiz. 
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Tablo 1.
2010 yılı verilerine göre Türkiye Örtüaltı varlığı şu şekil-
de oluşmuştur.

Toplam 
Alan(da) Cam Sera (da) Plastik 

Sera(da)
Yüksek 
Tünel(da)

Alçak 
Tünel(da)

563.805 80.772 230.543 81.521 170.769

Akdeniz Havzasında Türkiye, toplam sera alanı bakı-
mından İspanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada bu-
lunmakta, sebze yetiştirilen sera alanı bakımından ise 
İspanya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir.

Türkiye’de seracılık 1940’lı yıllarda Antalya’da başla-
mıştır. Toplam sera alanı içerisinde cam seralar 
% 15, plastik seralar ise % 40 paya sahiptir. Mevcut 
sera varlığımızın % 83.54’ünün Akdeniz, % 10.68’inin 
ise Ege Bölgesinde yer aldığı bildirilmektedir. İller bazın-
da sera alanının % 51.1’i Antalya’da, % 29.8’i İçel’de 
ve % 6.5’i Muğla’da (Fethiye ilçesinde) yer almaktadır.
Toplam sera alanının % 96’sında sebze, % 3’ünde süs 
bitkileri ve % 1’inde meyve üretimi gerçekleştirilmek-
tedir. Serada üretilen sebze türleri arasında ilk sırada 
domates yer almakta, daha sonra sırası ile hıyar, biber 
ve patlıcan gelmektedir.

Son yıllarda kurulan modern sera işletmelerinde daha 
ileri teknoloji kullanılmakla birlikte bu işletmeler halen 
toplam sera alanında ancak %1 paya sahiptir. Bu işlet-
melerin kurulması ile seralar artık;

-Modern Sera İşletmeleri,
-Geleneksel Sera İşletmeleri,

olarak ikiye ayrıldı.
Modern Sera İşletmesi dediğimiz zaman; Kendi İklim 
Kontrolünü yapabilen, alternatif enerji kaynaklarını kul-
lanan, üretim materyali olarak toprak, cocopeat, ka-
yayünü, perlit vb. materyalleri kullanan, modern sera 
yapısına sahip olan ve üretim alanı olarak daha büyük 
işletmeler aklımıza gelmektedir. Modern sera işletmesi-
nin kurulum ve kullanılan yetiştirme ortamının maliyeti 
artırması nedeniyle %1’lik payı tetikleyen sebeplerden-
dir.  Geleneksel Sera işletmeleri ise; modern sera işlet-
mesinin dışında kalan işletmelerdir.

Seracılık, istihdam ve iş gücü açısından ülkemize önem-
li katkılar sağlamaktadır. Türkiye nüfusunun önemli bir 
bölümü tarım sektörü ile iç içedir. Bu söktörden fayda-
lanan diğer iş kollarını da düşünürsek ülkemiz için hiç 
küçümsenmeyecek bir boyuta ulaşmaktadır.

Tablo 2.
2011 yılı Tarım-Tarım Dışı İstihdam ve Yaş Grubuna 
göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Yaş Grubu Tarım Dışı(bin) Tarım(bin) Toplam(bin)

15-19
20-24

954
1.917

424
401

1.378
2.319

Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli olan örtüaltı tarım 
sektörü maalesef sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Bu sorunları başlıklar halinde kısaca sıralayabiliriz;

• Genel itibariyle örtüaltı üretim sahalarının küçük aile 
işletmeleri olması.

• Üretim seralarının büyük bir bölümünün, optimum 
üretim koşullarını sağlayacak modernlikte olmaması.

• Üretim planlamasının tam olarak yapılamaması.
• Üretim seralarında çalışacak yeterli veya yeterli kali-

tede işçi bulunamaması.
• Bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama ile birlikte üretim sa-

halarının tuzlulaşması ve kirlenmesi. 

Tüm bu olumsuzluklar, örtüaltı üretimde verimi, kaliteyi 
ve sürdürülebilirliği olumsuz etkilemektedir. Özellikle, 
yetersiz üretim koşulları ile ihracatımızın en yoğun ol-
duğu dönemlerde yeterli kalite ve verimlilikte ürün te-
min edilmesinde çok fazla sıkıntı yaşanmaktadır. Tüm 
yaşanan bu sıkıntılar özellikle, ihracatımız sonucunda 
ülkemize girecek olan dövizin her yıl daha az girme-
sine neden olmaktadır. Şuan bile ülkemizde üretilen 
yaş meyve ve sebzenin sadece % 6-7’sini ihraç ede-
bilmekteyiz. Bunun da başlıca nedeni; İhracatın en hızlı 
olduğu dönemlerde yeterli kalite ve verimlilikte müşteri-
lerimize ürün sağlayamamızdandır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen AB ülkelerine göre 
avantajlı yanlarımızda var. Özellikle; İhracat yapılan 
ülkelere yakın olmamız, kış döneminde ürünlerimizin 
yeterli kalitede olmasa da benzer sıkıntıların AB ülke-
lerinde de olması, AB üretim ülkelerinde üretim alan-
larının daralması v.b durumlar bizlerin pazarda varlı-
ğımızı sürdürmemize neden olmaktadır. Tüm bunlara 
ek olarak kaliteli ve yüksek verim elde etmek için ve 
diğer taraftan özellikle Rusya pazarına girmek için kış 
döneminde ısıtma sorununu çözmek gerekli çoğu işlet-
me bu maliyetleri minimize etmek için ısıtmayı çok ilkel 
yöntemlerle çözmek durumunda kalıyor. Bu durumda 
bizim kaliteli ve yüksek verim almamızı engelliyor. Veri-
min ve kalitenin iyi olduğu zamanda pazarla ilgili sıkın-
tılar baş gösteriyor.

Türkiye de örtüaltı durumun problemlerini sıraladıktan 
sonra, çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

• Küçük ölçekli üretim seralarının büyültülmesi ve 
modernize edilmesi.

• Daha fazla modern sera alanlarının kurulması.
• AB veya diğer pazarlara göre üretim planlaması ya-

pılması.
• Gıda güvenliği ve sertifikasyonun mutlak surette 

sağlanması.
• Üretimde kalite ve verimliliğin artırılması. 

En kısa zamanda almamız ve uygulamamız gereken 
çözüm yolu olmalıdır.
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Örtüaltı yetiştiriciliği ilk olarak 1940 yılında Antalya’da 
başlamıştır. İlk çalışmalar kamu kuruluşlarında yapıl-
mış, bunu çiftçilerin kurdukları basit seralar izlemiştir. 
1960’lı yıllarda plastiğin örtü malzemesi olarak kullanıl-
masıyla hızla gelişmiş, bugün modern seraların yapıl-
ması sağlanmıştır. 

Seralarda üretimi yapılan sebze türleri içerisinde 
% 47’lik üretim payı ile domates ilk sırayı almakta; 
bunu hıyar (% 32), biber (% 9) ve patlıcan (% 7) izle-
mektedir. Fasulye, marul, taze soğan, kavun, kabak 
gibi diğer sebze türlerinin üretimdeki payı ise % 5’dir. 
Son yıllarda ihraç şansı olan kuşkonmaz, enginar, ka-
vun ve karpuz da seralarda yetiştirilmektedir. 

Geleneksel örtüaltı yetiştiriciliği yanında, bitkilerin ih-
tiyaç duyduğu besin ve su miktarını doğrudan kar-
şılamak ve örtüaltı yetiştiriciliğinde sorun olan toprak 
kökenli hastalık ve zararlılarının dezenfeksiyon masra-
fı yüksek olması neticesinde geliştirilmiş alternatif bir 
yetiştiricilik olan topraksız tarım da uygulanmaktadır. 
Topraksız tarım yetiştiriciliğinde yüksek hacimli, yan ve 
çatı havalandırmalı, besin çözeltisi uygulaması olan, 
bilgisayar kontrollü gübreleme üniteleri, tam otomas-
yonlu ısıtma ve soğutma sistemi olan seralar kullanıl-
maktadır.

Ülkemizde topraksız tarım yapılan sera alanının 
2000’de 20 hektar iken, 2010’da 327,5 hektarı geçtiği 
tahmin edilmektedir. Topraksız tarım özellikle Antalya 
ilinde yoğunlaşmıştır. Antalya’da çoğunluğu domates 
olmak üzere hıyar, biber, kavun ve kesme çiçekte top-
lam 187,5 ha alanda topraksız tarım yetiştiriciliği yapıl-
maktadır.

Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesinde bulunan plas-
tik ve cam seralarda, sadece soğuk günlerde dondan 
korumak amacıyla ısıtılarak “soğuk seracılık” yapılmak-
tadır. Seracılığın ilk yıllarında sadece tek ürün yetiştiri-
ciliği yapılırken daha sonraları sera ısıtma masraflarının 
yükselmesi sonucunda üreticiler iki dönem yetiştiricilik 
yapmaya yönelmişlerdir. Genel olarak tek mahsul ye-
tiştiriciliği Eylül-Haziran aylarını kapsar. Çift ürün yetiş-
tiriciliği ise Ağustos-Ocak (sonbahar dönemi) ve Ocak-
Haziran (ilkbahar dönemi) aylarını kapsar. 

Seracılığın başladığı yıllardan günümüze kadar geçen 
sürede basit tipteki seraların yanında modern şekilde 
seraların yapılmış olduğu görülmektedir. Günümüzde 
çok değişik yapı ve malzemeden oluşan seralar imal 
edilmektedir. Örtü malzemesi bakımından seralar; 
cam, sert plastik, plastik film ve bunların bileşenleri 
olarak sınıflandırılır. 

Örtüaltı Sebze Yetişticiliğinde Sera Yeri Seçimi  

Örtüaltı yetiştiriciliği için en uygun yerler sahil bölge-
leridir. Örtüaltı yetiştiriciliği yapmak için yer seçerken, 
seranın kurulacağı bölgeye ait iklim verileri ile birlikte 
diğer verilerin dikkatle incelenmesi gerekir. Genellikle 
şu özellikler göze alınmalıdır: 

- Güneşlenmesi iyi ve hafif rüzgârlı alanlar,  
- En düşük ve en yüksek sıcaklıklar,
- Rüzgâr hızı ve yönü,
- Kaliteli sulama suyu ve miktarı,
- Toprak kalitesi ve özellikleri,
- Enerji maliyeti,
- Pazara ulaşım durumu,
-  Profesyonel işçi durumu. 

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde İklim  

Güneş bitkilere hem ışık hem de ısı sağlar. Bu yüzden 
güneşten gelen ışık yoğunluğu ve süresi, bitki gelişimi 
için bilinmesi gereken önemli verilerdir. Genel olarak 
sebzelerin çoğunluğu nötr gün bitkileri olup, günde 
10-12 saat ışıklanmaya ihtiyaç duyarlar. 

Sera içerisinde bulunan bitkiler gelişmelerini devam 
ettirebilmeleri için belirli bir sıcaklık derecesine de ihti-
yaçları vardır. Bilindiği gibi seralarda sıcaklık yaz ve kış 
aylarında farklı olmaktadır. Genel olarak 15-270C arası 
bitki gelişimi için idealdir. 

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ışık ve sıcaklık gibi hava 
nemi de önemli etmenlerden biridir. Sera içinde yetiş-
tirilen bitkilerin nem istedikleri optimum düzeyde ol-
malıdır. Sera nemi sera sıcaklığı ile direkt ilgilidir. Genel 
olarak % 60-80 civarındaki nem döllenme ve bitki ye-
tiştirme için idealdir. 

Ülkemizde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
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Karbondioksit örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ışık, sı-
caklık, nem gibi önemli bir faktör olup, verim ve kali-
tenin artırılmasında önemli role sahiptir. Bitkilerin hızlı 
gelişmesi için ortamdaki CO2 yoğunluğunun 400-1000 
ppm olması istenir.

Tohum Fide ve Çeşit Seçimi
Tohum, yetiştiriciliğin başlangıç materyali olup, üretimi 
doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 
Kaliteli bir tohum verimi % 100 artırabilmektedir. Özel-
likle örtüaltı yetiştiriciliğinde hibrit tohum kullanımı hızla 
yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de hibrit sebze tohumu ge-
liştirme çalışmaları 1970’li yıllarda başlamış ve son on 
yılda kamu ve özel sektör tarafından çok sayıda hibrit 
sebze çeşidi geliştirilerek ticari kayda alınmıştır. Ülke-
mizde yerli hibrit tohum üretimi % 40’lara ulaşmış bu-
lunmaktadır.

Örtüaltı yetiştiriciliğinde üreticiler önceden kendi fide-
lerini kendileri yetiştirirken günümüzde hazır fide kul-
lanmaktadırlar. Çünkü ilkbahar döneminde düşük ışık 
ve sıcaklık, sonbahar döneminde ise yüksek sıcaklık 
üretici koşullarında fide üretimini zorlaştırmaktadır. Gü-
nümüzde örtüaltı yetiştiriciliğinde hazır fide kullanılmak-
tadır. 2009 itibari ile Türkiye genelinde 85 adet hazır 
fide firması bulunmakta ve yılda toplam 1,6 milyar adet 
fide üretilmektedir. 

Başarılı bir örtüaltı yetiştiriciliği yapmanın birinci koşu-
lu uygun çeşit ile başlamaktır. Seracılığın ilk yıllarında 
standart çeşitler kullanılırken günümüzde artık F1 hibrit 
çeşitler kullanılmaktadır. Hibrit çeşitlerin standart çeşit-
lere göre daha yüksek, verimli, daha erkenci, kaliteli ve 
hastalık - zararlılara dayanıklılık gibi üstünlükleri vardır. 
Seçilecek çeşit mutlaka sera koşulları ve yetiştirme dö-
nemine uygun olduğu gibi hastalık ve zararlılara daya-
nıklı olmalıdır. Tek ürün yetiştiriciliği için seçilen çeşitler 
kuvvetli büyüyen boğum araları uzun, düşük sıcaklık 
değerlerinde meyve tutabilen ve yüksek verimli olması 
gerekir. 

Toprak İşleme ve Yetiştirme Teknikleri
Toprak işlemeye, bir önceki dönemin son hasadından 
itibaren başlanmalıdır. Bunun için hasat sona erer er-
mez bitki artıkları seradan uzaklaştırıldıktan sonra gö-
mülerek veya yakılarak yok edilmelidir. Artıkların sera 
içerisinde veya kenarlarında açıkta bırakılması devam 
edecek yetiştirme sezonunda hastalık ve zararlıların 
kolaylıkla seraya taşınarak bitkilere bulaşmasına neden 
olacaktır. Topraktaki hastalık ve zararlılarla mücadelede 
ise solarizasyon en iyi yöntemdir. 

Solarizasyon toprağın güneş enerjisiyle ısıtılması ile 
toprakta bulunan hastalık ve zararlı popülâsyonun 
azaltılması işlemidir. Solarizasyon işlemi şu şekilde ya-

pılır. Son hasattan sonra seradaki bitki artıkları kökleriy-
le beraber sera dışarısına çıkartılır. Sera derince işlenir, 
daha sonra toprak tavalara ayrılarak iyice sulanır. Top-
rak tava geldikten sonra tekrar sürülüp, yüzey rotova-
tör ile düzeltilerek kesekler iyice ufalanır. Damla sulama 
sistemi kullanılıyorsa damlatıcı boruları toprak üzerine 
yerleştirilir. Daha sonra sera toprağı 0,020 – 0,025 mm 
kalınlığında temiz, deliksiz, şeffaf plastikle örtülerek ke-
narları toprağa gömülür. Solarizasyon süresince topra-
ğın nemli kalması önemlidir. Bu nedenle nemin sürekli 
kılmak için damla sulama sistemi belirli aralıklarla çalış-
tırılmalıdır.

Dikim
Fideler seraya dikildiğinde toprağın tavlı olmasına dik-
kat edilmelidir. Tavda olmayan kuru topraklara sebze 
fidelerinde su ihtiyacı erken görülür. Bunu gidermek 
için verilen aşırı su fidelerin hızlı ve yumuşak büyüme-
sine kök ve mantari hastalıkların hızla çoğalmasına ne-
den olabilir. Bu nedenle bitkilerde görülecek su isteği 
çok az su verilerek giderilmelidir. Dikim anında toprak 
sıcaklığı da önemli olup 15°C’nin altında olmamalıdır. 
Işıklanmayı artırmak için, sera yönü ne olursa olsun 
dikim mutlaka kuzey-güney doğrultusunda olmalıdır. 
Doğu-Batı yönündeki dikimlerde fidelerin birbiri üzerine 
yapacağı gölge nedeniyle yeterli ışığın oluşmaması so-
nucunda zayıf büyüdükleri görülür. 

Çapalama
Sebze fideleri seraya dikilip can suyu verildikten sonra 
toprak tava geldiğinde çapalanır. Düz çapa da deni-
len bu işlem yabancı otları temizlemek için yapılır. Bitki 
kökleri bu dönemde çok yüzlek oldukları için derin ça-
palamadan kaçınılmalıdır.

Malç Uygulaması
Genel anlamda malçlama bitkilerin daha iyi gelişme 
gösterebilmesi için toprağın fiziksel özelliklerinden olan 
sıcaklık, rutubet, buharlaşma gibi kriterleri düzenleye-
rek daha kaliteli ve erkenci ürün almak amacıyla top-
rak yüzeyinin sap, saman, kâğıt veya plastikle kapa-
tılmasıdır. Ülkemizde bu işlem için genel olarak şeffaf 
plastikler kullanılmaktadır. Ancak yabancı ot kontrolü 
için yapılan malç uygulamasında siyah renkli plastikler 
tercih edilmelidir.

İpe Alma ve Dolama
Örtüaltında yetiştirilen sebzeler dengesiz büyümenin 
önlenmesi, ışıklanmanın artırılması, daha iyi havalandır-
ma olması, bitki ömrünün uzatılması ve bitkilere destek 
verilmesi amacıyla ipe alınırlar.  Sebzeler ipe alınırken 
yaklaşık 2-3 m bitki üzerinden geçen askı tellerine ip-
lerin bağlanması ve bitkilerin bunlara sardırılmasıyla ya-
pılır. Askı telinin yüksekliğine uygun ip kesilerek yuka-
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rıdaki tele bağlanır. Bağlanan ipin diğer ucu domates, 
hıyar ve kavunda 1. veya  2.yaprağın gövdeyle birleştiği 
yerin altından biber ve patlıcan da ise bırakılacak dalın 
altından geniş bir halka yapılarak bağlanır.

Budama
Örtüaltı yetiştiriciliğinde budama genel olarak yeşil ak-
sam/meyve dengesini kurmak, bitkilerde ışıklanmayı 
artırmak, havalanmayı daha etkin hale getirmek ve bitki 
için tüketici duruma gelmiş yaprakları uzaklaştırmaktır. 

Meyve Tutumu
Meyve tutumu olması için çiçek tozlarının herhangi bir 
yolla dişicik tepesine ulaşması gerekir. Bu işleme toz-
lanma denir. Daha sonra dişicik tepesine ulaşan çiçek 
tozları uygun çevre koşullarında döllenerek meyveyi 
oluştururlar. Bu işlemin yapılmasında arı, rüzgâr ve bö-
cekler yardımcı olurken, seraların kapalı alan olması ve 
bitkilerin sarsılması için rüzgâr gibi doğal olayların ol-
maması nedeniyle çiçeklerde tozlanma normal olarak 
gerçekleşmez. Ayrıca, 15°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
çiçek tozlarının çimlenme gücü yavaşlar. 12°C’nin al-
tında ise normal çiçek tozu oluşmaz. Örtüaltı yetiştirici-
liğinde tozlanma ve döllenmeye yardımcı olmak için çe-
şitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; hormon 
kullanımı, mekanik araçlar ve bambus arısı kullanımıdır.

Örtüaltı yetiştiriciliğinde meyve tutumunu sağlamak için 
yapılan işlemlerden biri üreticiler tarafından hormon de-
nilen Bitki Gelişmesini Düzenleyici (BGD) maddelerin 
kullanılmasıdır. Meyve tutumu için sera içi sıcaklığının 
uygun olduğu devrelerde tozlanmaya yardımcı olmak 
amacıyla bitkiler sallanarak polenlerin hareketi sağla-
nabilir. Bunun için askı tellerine herhangi bir cisimle vu-
rulabildiği gibi vibratör denilen aletlerle çiçek salkımının 
sallanmasıyla da yapılır. Günümüzde Bambus arıları 
iklim koşullarının elverişsiz olduğu zamanlarda çalış-
ması, sera içi koşullara bal arılarından daha iyi uyum 
sağlaması nedeniyle başta domates olmak üzere ör-
tüaltı yetiştiriciliğinde meyve tutumuna yardımcı olmak 
amacıyla kullanılmaktadır.

Sulama ve Gübreleme

Sebzeler bileşiminde yaklaşık % 85–90 oranında su 
bulundurduklarından suya karşı ilgileri büyüktür. Sera-
da yetiştirilen bitkilerin su ihtiyacı, daha çabuk büyü-
meleri ve daha uzun süre hasat edilmeleri nedeniyle 
açıkta yetiştirilen bitkilere göre daha fazladır 

Damlama sulama örtüaltı yetiştiriciliğinde en yaygın 
kullanılan sulama sistemidir. Damla sulama sistemi, 
bitki besin maddeleriyle beraber bitkide çok fazla su 
ihtiyacı yaratmadan suyun kök bölgesine verilmesine 
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dayanır. İşletme basıncı genellikle düşük olup, bir at-
mosfer civarındadır. Örtüaltında yetiştirilen sebzeler için 
damlatıcı debileri saatte 2–4 lt olanlar yeterlidir. Dam-
latıcılar latereller (damlatıcı borular) üzerinde genellik-
le 20–33 veya 40 cm aralıklara bulunur. Suyun sıralar 
üzerinde daha homojen bir şekilde dağılmasına imkân 
vermesi nedeniyle 20 cm aralıklı damlatıcılar tercih edi-
lebilir. Damlatıcı aralığı genel olarak hafif bünyeli (kumlu) 
topraklardan daha dar ağır bünyeli (killi) topraklarda ise 
daha geniş tutulmaktadır.

Örtüaltı yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmak için 
mutlaka gübrelemeye ihtiyaç vardır. Serada yetiştiri-
len sebzeler diğer bitkilerle kıyaslandığında daha fazla 
besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bitkiler daha uzun 
yetiştirme süresine sahip üstün verimli hibrit çeşitler ol-
ması nedeniyle açıkta yapılan yetiştiriciliğe göre birim 
alandan daha fazla besin maddesi kaldırırlar. Topraktan 
alınan bu besin maddelerinin toprağa tekrar verilmesi 
gerekir. Gübrelerin suyla birlikte verilmesine fertigasyon 
denir. 

Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Bölgesel 
Dağılımı
Ülkemizde seracılık 2010 yılı itibarı ile kapladığı alan 
olarak 563 486 dekarı geçmiştir. Toplam örtüaltı alan-
ların % 15’ini cam sera, % 40’ını plastik sera, % 15’ini 
yüksek tünel ve % 30’unu alçak tünel oluşturmaktadır. 
Türkiye’de örtüaltı tarımın % 87’si (490.323 da) Akde-
niz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Akdeniz Bölgesi’ndeki 
örtüaltı alanların % 39’u Antalya, % 30,7’si Adana, 
% 25’i İçel ve % 4,9’i Hatay’dadır. Ege Bölgesi’nde ise 

Muğla % 56, Aydın % 23,7 ve İzmir %16,7 ile bölgenin 
örtüaltı üretiminin tamamına yakınını oluşturmaktadırlar. 
Önemli bölgelerden Karadeniz’de de sadece Samsun 
ilindeki örtüaltı alanlar bölgenin toplam örtüaltı alanının 
% 74’ünü oluşturmaktadır. 

Örtüaltı Yetiştiriciliğinde İhracat Miktarı ve Değeri
Ülkemizin 2011 yılında ihraç ettiği yaş meyve ve seb-
ze miktarı 3.208.923 ton olup, ihraç değeri ise yak-
laşık 2.33 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam 
yaş meyve ve sebze ihraç rakamlarının miktar olarak 
% 34’ünü ve parasal değerinin % 30’unu taze sebze 
ürünleri karşılamaktadır. Yaş sebze ihracının % 75’i sa-
dece beş ülke Rusya Federasyonu (% 49), Almanya 
(% 9), Bugaristan (% 8), Romanya (% 6) ve Ukrayna (% 
5) ile yapılmaktadır.

Türkiye Taze Sebze ihracat Değerleri - 2011

NO ÜRÜN
01.01.2011 / 31.12.2011
MİKTAR (KG) DEĞER ($)

1  DOMATES 581.436.415 439.546.880

2  BİBER 69.351.533 78.202.627

3  HIYAR. KORNİŞON 81.263.295 59.978.346

4  SOĞAN. ŞALOT 121.720.270 22.386.609

5  KABAK 28.267.923 21.539.057

6  PATATES 100.972.646 16.551.181

7  HAVUÇ. TURP 67.265.106 12.580.294

8  PATLICAN 10.329.453 9.423.976

9  MANTAR 469.473 9.208.828

10  PIRASA 8.749.056 4.755.822

11 DİĞERLERİ 20.568.648 13.958.733

TOPLAM TAZE SEBZE 1.090.393.818 688.132.353

Kaynak: www.akip.org.tr
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Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Öneriler 

• Ülkemizde ısıtma maliyeti çok yüksektir. Seralarda 
ideal bir ısıtma sistemi yoktur. Örtüaltı yetiştiriciliğin-
de sıcaklığın yetersiz olduğu Aralık, Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında ısıtma yapılmalıdır. Üreticilerin sade-
ce bitkileri dondan korumaya yönelik lokal ısıtma 
yöntemlerini uygulaması kaliteli ürün alımını etkile-
mektedir. 

• Sertifikalı tohumun kullanımı ve sera içi iklimlendir-
me yeterince bilinmemektedir. Işık, sıcaklık, nem ve 
CO2 kontrolü yapılamamaktadır. Sertifikalı tohum 
kullanma zorunlu hale getirilmeli ve modern yetiştir-
me tekniklerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.  

• Gübre, zirai ilaç ve hormon vs. nin bilinçsiz kullanı-
mını önlemek amacıyla düzenleme ve denetimlerin 
yapılması, üreticinin bu konuda eğitilmesi gerek-
mektedir. 

• Ülkemiz seralarına işletme yapısı ve sera büyüklüğü 
yönünden bakıldığında; genelde seraların aile işlet-
meleri şeklinde ve küçük alanlara sahip oldukları 
görülür. İşletmelerin bugünkü yapısı; ürünlerin pa-
zarlamasında ve fiyat oluşumunda üreticinin etkin 
olamamasına, verim ve kalitenin de olumsuz etki-
lenmesine neden olmaktadır. Buna göre ekolojik 
bölgelere de optimum işletme büyüklükleri belirlen-
meli ve bu alanların parçalanmasına izin verilmeme-
lidir. Bölgesel düzeyde modern ve ekonomik sera 

tipleri belirlenerek, yeni seraların buna göre tesis 
edilmesi gerekir.

• Üretim planlaması yapılmadığından, üretici bir yıl 
önceki üretim dönemine bakarak üretime başla-
makta, bu da arz-talep dengesini oluşturamadığı 
için istikrarsız fiyat yapısına neden olmaktadır. 

• Üreticinin tarım sigortası sistemine katılması sağ-
lanmalı ve tarımda istihdam edilen nüfusun üstlen-
diği risk azaltılmalıdır.

• Üreticilerin örgütlenme bilincini geliştirmeyi amaçla-
yan çalışmalar yapılmalı, AB ülkelerinde yaş meyve 
ve sebze pazarında yıllardır çok önemli rol oynayan 
üretici birlikleri benzeri birlikler oluşturulmalıdır.

• Doğayla dost yetiştiricilik tekniklerinin (IPM, EU-
REPGAP ve Organik Tarım vb.) teşvik, kredi desteği 
vs. yoluyla benimsenmesi ve yaygınlaşması sağlan-
malıdır. 

• İç pazarda standartların uygulanması ve iç denetim 
mekanizmalarının çalıştırılması gerekmektedir.

• Ürün muhafazası, ambalajlama ve nakliye taze 
sebze ihracatında çok özel bir öneme sahiptir. Bu 
nedenle ön soğutma işleminin uygulanması, soğuk 
hava depo kapasitesinin artırılması, soğuk zincirin 
nakliye aşamasında sürekliliğinin sağlanması ve 
ürün türüne uygun ambalajların kullanılması gerekli-
dir. 
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Dünyada Seracılık
Dünyada seracılık farklı iklim bölgelerinde yapılmak-
ta, Türkiye ılıman iklim kuşağı ülkeleri arasında yer 
almaktadır. Serin iklim kuşağında yer alan ülkeler 
Hollanda, İngiltere, Danimarka, Almanya, Romanya, 
Bulgaristan, Rusya olup 10.000 hektarlık cam sera 
varlığı ile bu ülkeler arasında Hollanda birinci sırada 
yer almaktadır. Ilıman iklim kuşağındaki ülkeler de 
Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Yunanistan ve İsrail 
bulunmaktadır. Bu ülkelerden Türkiye 56.000 hektar 
ile birinci sırada İspanya 40.000 hektar ile ikinci sırada 
yer almaktadır. Her iki iklimin egemen olduğu ülkeler 
olarak İspanya, Hollanda, İtalya, Mısır, Fas ve Çin yer 
almaktadır. 350.000 hektarlık sera alanı ile Çin dünya 
birincisidir.

Serin iklim seraları çelik ve alüminyum profil ve cam 
yüzeye sahiptirler. Yüksek üretim teknolojisi kullanıl-
makta ve ürün çeşitliliği artırılabilmektedir. İklim kont-
rollü bu seralarda yatırım maliyetinin yanı sıra ısıtma 
ve üretim maliyeti de yüksektir.

İlkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğinde iklim avantajının 
kullanıldığı ılıman iklim seralarında yatırım maliyetinin 
yanı sıra ısıtma ve üretim maliyeti de düşüktür. Daha 
alt seviyede üretim teknolojisinin kullanıldığı bu sera-
larda kalite ve verimde düşük olmaktadır.

Akdeniz ülkeleri içerisinde 8.100 hektarlık cam sera 
varlığı ile Türkiye ilk sırayı, 23.100 hektarlık plastik 
sera varlığı ile İspanya'dan sonra ikinci sırada yer al-
maktadır. Toplam sera varlığı açısından İspanya birin-
ci sıradadır. 

Ülke
Cam Sera 

(ha)
Plastik Sera 

(ha)
Toplam (ha)

İspanya 4.800 57.500 62.300

İtalya 5.800 20.700 26.500

Türkiye 8.100 23.100 31.200

Akdeniz 
Ülkeleri 
Toplamı

23.800 145.640 169.440

Vahap TUNCER
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Antalya Şube Başkanı

Türkiye’de Seracılık, 
Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri
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Türkiye’de Seracılığın Kilometre Taşları
1940’lı yıllarda kuzey cephesi taş duvarlarla örülü ah-
şap seralarla Antalya’da başlayan seracılık ilk atılımını 
1980’li yıllarda sera örtü malzemelerinde ortaya çıkan 
gelişmeler sonucu yapmıştır. İkinci sıçramayı 1990-
1995 yılları arasında kaynak kullanımı ve destekleme 
fonlarının devreye girdiği dönemde yapan seracılık mo-
dern seralara ve topraksız tarıma geçiş sürecini 1990’lı 
yıllardan itibaren gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir üre-
tim teknikleri ve mühendis kontrolü altında yapılan ser-
tifikalı üretime ise 2000’li yıllarda başlanmıştır. 

Türkiye’nin sera varlığı 56.300 hektardır. Bunun 8.100 
hektarı cam, 23.100 hektarı plastik seradan oluşmak-
tadır. Sera varlığı açısından en zengin ilimiz Antalya’dır. 
6.907 hektarlık cam sera varlığı ile Türkiye’deki cam 
sera varlığının % 83’üne sahiptir. Antalya’nın plastik 
sera varlığı ise 11.300 hektar civarındadır. Bu alan 
Türkiye’nin plastik sera varlığının % 51’ini oluşturmak-
tadır.  

Sera Tipi Alan (da)

Cam Sera 80.772

Plastik Sera 230.543

Yüksek Tünel 81.521

Alçak Tünel 170.969

Toplam 563.805

Antalya 19.694 hektarlık örtü altı üretim alanına sahip-
tir. Antalya’yı 13.664 hektarlık üretim alanı ve 731.666 
tonluk üretim miktarı ile Adana izlemekte, 12.500 hek-
tarlık üretim alanı, 707.268 tonluk üretimi ile Mersin 
üçüncü sırada yer almaktadır. Seracılığın yapıldığı on 
il içerisinde 56 hektarlık üretim alanı ve 5.435 tonluk 
üretim miktarı ile Bursa son sırada yer almaktadır. 

İller Üretim Alanı(da) Üretim Miktarı(ton)

Antalya 196.947 2.449.135
Adana 136.642 731.666
Mersin 124.499 707.268
Hatay 11.106 53.892
Samsun 9.994 93.759
İzmir 8.037 164.192
Aydın 6.788 11.198
Muğla 2.839 368.608
Yalova 2.170 29.522
Bursa 566 5.435

Seracılık üretimine ürün türlerine göre göz atıldığında 
Türkiye genelinde ilk sırayı domates almaktadır. İkin-
ci sırada hıyar, üçüncü sırada biber, dördüncü sıra da 
patlıcanın yer aldığı görülmektedir. Benzer tablo sebze 
ihracatında da ortaya çıkmaktadır. 2009 yılı verilerine 
göre Türkiye 560.000 ton domates ihracatı yaparak 
431.965.000 Dolar döviz elde etmişken, 100.000 ton 

hıyar ihracatı ile 70.000.000 Dolar, 68.391 ton biber 
ihracatı ile 65.000.000 Dolar, 14.000 ton kabak ihra-
catı ile 11.500.000 Dolar, 8395 ton patlıcan ihracatı ile 
7.350.000 Dolar döviz girdisi elde etmiştir. 

Türkiye’nin topraksız tarım üretimi yapılan işletme sa-
yısı 62 olup toplam üretim alanı 2.445 dekardır. Jeo-
termal kaynakların bulunduğu bölgelerde yer alan bu 
işletmelerin 21 adedi 30 dekardan büyük, 31 adedi 
10-30 dekar arasında 10 tanesi de 10 dekardan kü-
çüktür. Topraksız kültür seralarının illere göre dağılımın-
da Antalya 747 dekar alan ve 19 işletme ile birinci sıra-
da, İzmir 537 dekar alan ve 11 işletme ile ikinci sırada 
yer almaktadır. 463 dekarlık üretim alanı ve 5 işletme 
sayısı ile Manisa üçüncü sıraya oturmaktadır. 

İl Üretim Alanı (da) İşletme Sayısı

Adana 109 6

Antalya 747 19

Mersin 145 6

K.Maraş 44 1

Afyon 52 2

Aydın 179 6

Denizli 119 4

İzmir 537 11

Manisa 463 5

Tekirdağ 44 1

Yalova 8 1

Toplam 2445 62

Türkiye örtü altı üretimi yaklaşık 5 milyon ton civarın-
dadır. Bu üretimin 2,5 milyon tonluk kısmını Antalya 
gerçekleştirmektedir. Türkiye örtüaltı üretiminin % 51’i 
Antalya’da gerçekleştirilmekte olup parasal değeri 
2.450.000.000 TL’dir. Antalya’nın toplam üretiminin 
% 48’ini örtüaltı üretim teşkil etmektedir.          

Örtüaltı Sebze Üretimi (1.000 ton)

Domates Hıyar Biber Patlıcan Kabak Diğer

Antalya 771 474 147 83 54 834

Diğer İller 16.111 442 182 98 47 69

Antalya’nın Tarımsal Üretim Değeri

Ürün Grubu
Üretim Değeri
 (MilyonTl)

Toplam Üretime Oranı (%)

Örtü altı Sebze 2.450 48
Tarla Sebze 684 13
Meyve 934 18
Tarla Bitkileri 572 11
Hayvancılık 337 7
Su Ürünleri 35 1
Kesme Çiçek 98 2
Toplam 5.110 100
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Antalya’da Örtüaltı Alanların Gelişimi
Türkiye ve Antalya seracılığı en hızlı büyümesini 1995-
2003 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Bu dönemde 
% 3-10 arasında büyüme sağlanmıştır. 2003-2007 yılları 
arasında büyümede durgunluk dönemine girilmiş, bazı 
yıllar % 3 oranında azalma bile yaşanmıştır. 2007-2009 
yılları arasında tekrar büyüme dönemine girilmiş olup bu 
dönemdeki büyüme oranı % 3-5 arasında gerçekleş-
miştir. 

Sera İşletmelerinin Yapısı ve Yapısal Sorunlar
Ülkemizdeki sera işletmeleri aile tipi işletmeleri olup ço-
ğunluğu 2 dekarın altında büyüklüğe sahiptir. Cam sera 
varlığımızın % 18’i, plastik sera varlığımızın % 9’u 1 de-
karın altındadır. Yine cam sera varlığının % 64’ü, plastik 
sera varlığının % 56’sı 1-3 dekar arasındadır. 4 dekarın 
üzerindeki sera varlık oranımız cam sera için % 2, plastik 
sera için % 4 olup AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok 
küçük işletmelere sahip olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

Büyüklük (m2) Cam Sera (%) Büyüklük Plastik Sera

<1.000 18 <1.000 9
1.000-2.000 64 1.000-3.000 56
2.000-3.000 9 3.000-5.000 19
3.000-4.000 7 5.000-10.000 12
>4.000 2 >10.000 4

Seracılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sera Üreticisinin Yapısı
Türkiye’de seracılık daha çok aile işletmesi olarak ya-
pılmaktadır. İş gücünün yeterli olmadığı durumlarda or-
takçılık devreye sokulmaktadır. Yüksek maliyetli modern 
işletmeler ise son yıllarda devreye girmiş olup sayıları 
toplam sera varlığımızın % 1’i kadardır. Aile işletmeciliği-
nin üretimde olumlu ve olumsuz yansımaları görülmek-
tedir. Toprağa, işletmesine ve geleneklerine bağlı olan 
bu yapı yeniliklere açıktır ve büyüme isteği içerisindedir. 
Buna karşın sermaye yetersizliği, eğitim düzeyinin dü-
şüklüğü, Pazar, fiyat bilincinden yoksunluk, teknik bilgi 
ve donanım eksikliği ve örgütsüzlük en büyük olumsuz 
yönler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ekolojik Koşullar
Türkiye’deki seracılık bölgeleri diğer Akdeniz ülkelerine 
göre yağış, radyasyon miktarı, sıcaklık ve sulama suyu 
açısından daha avantajlı bir yapıya sahiptir. Örneğin 
Antalya’nın Kumluca Bölgesi İsrail ve İtalya’nın 2-2,5 
katı, İspanya’nın 6 katı daha fazla yağış almaktadır. An-
talya Aralık-Mart ayları arasında İsrail ve İspanya’ya göre 
daha düşük radyasyon değerlerine sahiptir.

Jeotermal enerji modern seracılık açısından önemli bir 
avantajdır. Denizli, Aydın, Manisa, Kütahya, Afyonkara-
hisar, Balıkesir ve Şanlıurfa’da yer alan jeotermal kay-
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naklar topraksız kültür seracılığı açısından yeni avantaj-
lar sunmaktadır. 

Örtü Malzemesi, Konstrüksiyon ve İklimlendirme
Türkiye seralarının % 77’si plastik, % 22’si cam seradan 
oluşmaktadır. Türkiye’de cam sera varlığı diğer ülkelere 
göre fazla olmakla birlikte iklimlendirme anlamında bü-
yük oranda alt yapı eksikliği görülmektedir. Geleneksel 
seraların çoğunda iklim kontrolü yoktur.  Çatı yükseklik-
leri ve havalandırma yüzeyleri yetersizdir. Teşvikli sera-
larda havalandırma yüzeyi % 10-25’e çıkarken eski tip 
seralarda bu oran ancak % 5’tir. Soğuk tip sera olarak 
adlandırılan bu yapılarda ısıtma çoğunlukla sobalarla 
yapılmaktadır. Modern seraların tamamı iklim kontrollü 
olup havalandırma alanları % 40’a kadar ulaşmaktadır. 
Üretim maliyetinin % 40’nı ısıtma giderlerinin oluştur-
duğu bu sektörde jeotermal enerjiyi kullanmak büyük 
avantajdır. 

Üretim Planlaması ve Teknoloji Kullanımı
Seracılık sektöründe yeterince örgütlü yapı olmaması 
nedeni ile üretim planlaması yoktur. Ürün deseni arz 
ve talep dengesine göre oluşmaktadır. İşletmelerin ta-

mamı damla sulama teknolojisini kullanmakta ve hazır 
fide ile üretim yapmasına karşın sulama, gübreleme ve 
budamada ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Sera tek-
nolojisi yeterli olmadığı için bitki koruma ürünleri daha 
yoğun kullanılmakta, bu durum pestisit kalıntıları açısın-
dan zaman zaman ciddi sorunlar yaşanmasına neden 
olmaktadır. Döllenme ve meyve tutumunu sağlamak 
için bambus arısı kullanımı hızla yaygınlaşmakla birlikte 
seraların yeterince ısıtılamaması bu alanda da zaman 
zaman sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 

Pazarlama Araçları

Sera ürünlerinin fiyatları arz talep dengesine göre oluş-
makta olup fiyatı belirleyecek bir müdahale kuruluşu 
yoktur. Üretici örgütlerinin bu alanda hiç görülmemesi 
komisyoncuları baş aktör haline getirmiştir. Ürünün 
% 85’i toptancı haller aracılığı ile pazarlanmaktadır. İş-
letmeler aracılığı ile piyasaya sürülen ürün miktarı %12 
yerel pazarlar aracılığı ile satılan da % 3 civarındadır. 
Türkiye toplam sebze üretiminin % 7-8’ni örtüaltı sebze 
üretiminin ise % 10-15’i ihraç edilirken fiyat daha çok iç 
pazara göre şekillenmektedir.



37 NİSAN  2012

Örgütlenme Düzeyi
Türkiye’de sera üreticisi bazı bölgelerde kurulmuş üre-
tici kooperatifleri ve tarım kredi kooperatiflerinin dışın-
da örgütsüz bir yapıya sahiptir. Üretici Birlikleri Yasa-
sına göre Türkiye’de kurulmuş sebze ve süs bitkileri 
üretici örgüt sayısı 59, üye sayısı ise 7259’dur. Tür-
kiye’deki örtüaltı üretici birliği sayısı 10 olup bunun 6 
tanesi Antalya’da bulunmaktadır. Bu birliklerin tamamı 
kâğıt üzerindedir. Üreticiye ucuz girdi sağlama ve ürün 
pazarlaması hususunda hiçbir katkı sağlayamamakta-
dırlar.

Üretici-Mühendis İlişkileri ve Bilgilenme Kaynakları
Örtüaltı üreticilerinin bilgilenme kaynakları zirai ilaç ve 
tohum bayileri, serbest tarım danışmanları ve kamu 
kurum ve kuruluşları olarak görülmektedir. Bunların 
yanı sıra geleneksel yöntemlerle komşu ve akrabala-
rından bilgi alan çok sayıda üretici mevcuttur. 

Seracılık sektörü iyi tarım uygulamalarının en kolay ve 
etkin kullanılacağı alan olmasına karşın istenilen düze-
ye ulaşmamıştır. Bu konuda görülen en büyük eksik-
lik ise serbest tarım danışmanlığının yeterince hayata 
geçmemesi ve üretici örgütlerinin yetersiz oluşlarıdır. 
2009 yılında Türkiye’de toplam 5094 iyi tarım uygula-
ması sertifikası düzenlenmiş olup bu sayının hızla artı-
rılmasına ihtiyaç vardır. 

Üretici Tarım İlacı Alırken Kime Danışıyor? Oran (%)

Zirai ilaç ve tohum bayii 45

Kendi bilgileri doğrultusunda 29

Kendi bilgileri ve bir bilenin tavsiyesi ile(tarım 
teşkilatı, komşu, dost)

26

Çözüm Önerileri
Seracılık; Türkiye’nin en önemli tarım sektöründen biri-
sidir. Olası bir AB üyeliğinde baklagil, fındık, küçükbaş 
hayvancılık ile birlikte ayakta kalabilecek 4 ana sektör-
den biridir. Bu kapsamda sektörün sorunları ivedilikle 
ele alınmalı ve alt yapı eksiklikleri giderilerek sürdürüle-
bilir tarım politikaları çerçevesinde geleceğe güçlü ola-
rak hazırlanması sağlanmalıdır. Bu kapsamda;

1) Seraların altyapı eksiklikleri giderilerek iyileştirilmeli-
dir. Bunun için üreticilere düşük faizli ve uzun vadeli 
kredi desteği sağlanmalıdır.

2) Giderek artan üretim maliyetleri ve sabit kalan ürün 
fiyatları üreticileri ucuz ve kalitesiz girdi kullanmaya 
zorlamaktadır. Üretimde verim ve kalitenin artırıl-
ması için üreticinin girdi kalitesini artıracak teşvikler 
verilmelidir.

3) Sera ürünlerinin raf ömrü ve yola dayanıklılığının ar-
tırılması için ambalajlama ve depolamada teknoloji 
kullanımı artırılmalı ve çağa uygun malzemeler kul-
lanılmalıdır.

4) Ürün fiyat dengesinin sağlanması ve ihracatın artı-
rılması için dış satışa uygun çeşitler yetiştirilmelidir. 

5) Üretici-mühendis ilişkileri geliştirilerek üretimden 
kaynaklanan pestisit kalıntısı ve diğer sorunlar en 
az seviyeye indirilmeli, verim ve kalitenin en üst se-
viyeye çıkarılması sağlanmalıdır.

6) Sürdürülebilir  tarım ilkeleri çerçevesinde izlenebi-
lirlik ve kayıt kontrollü üretimin yapılmasını sağlaya-
cak organizasyonlar ve düzenlemeler yapılmalıdır.

7) Modern işletmelerin kurulması teşvik edilmeli ve 
organize sera bölgelerinin kurulmasına destek sağ-
lanmalıdır.

8) Aile işletmesi şeklinde küçük işletmelerden oluşan 
seracılık sektörünün yukarıda sayılan ana sorun-
larının temel nedeni üreticilerin örgütsüz yapısıdır. 
Mevcut üretici birlikleri yasası bu yapıyı kurmaktan 
uzaktır. Üreticilerin geçek örgütlenmesini sağlaya-
cak, Türk tarım sektörünün alt yapısına uygun yeni 
bir üretici birlikleri yasası çıkarılarak bir an önce ha-
yat geçirilmelidir.
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Bahçe Bitkileri Bölümü

Örtüaltı Meyve 
Yetiştiriciliği
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Günümüzde meyve yetiştiriciliği çok dinamik bir hal 
almış, çok erkenciden çok geççiye kadar hemen her 
ekolojiye uygun, olgunlaşmaları geniş bir zaman dilimi-
ne dağılmış, yüksek kaliteli, verimli, hastalık ve zararlı-
lara dayanıklı, muhafazaya ve taşımaya elverişli çeşitler 
geliştirilmiştir. Tüketiciler pazarlarda beğendikleri ve 
alıştıkları veya albenisi yüksek çeşitleri tercih etmek-
tedirler. Ancak pazara ilk çıkan meyvelerin alternatif-
lerinin olmamasından dolayı tercih edilmesi ve yüksek 
fiyatlarla satılması üreticiye iyi bir gelir yolu açmaktadır. 
Özellikle örtüaltında en yaygın olarak yetiştirilen meyve 
türü çilektir. Üretici Akdeniz bölgesinde, Silifke ilçesin-
de örtüaltında normal çilek mevsiminin dışında örneğin 
yılbaşında Aralık, Ocak aylarında nötr gün çilek çeşit-
leriyle üretim yaparak pazara turfanda çilek çıkarabil-
mekte, oldukça yüksek fiyatlardan satarak iyi bir gelir 
elde edebilmektedir. Bu bölge turfanda erik ve badem 
yetiştiriciliğinde son derece önemli bir bölge olup, Şu-
bat ayında çağla badem ve Can eriğini pazara çıka-
rabilmektedir. Son yıllarda üzüm yetiştiriciliği de örtü-
altına girmiş olup, erken hasat ve yüksek fiyat örtüaltı 
üzüm yetiştiricilerinin yüzünü güldürmüştür. 

Erkenci meyve yetiştiriciliği için uygun iklim koşullarına 
sahip olan Akdeniz ve Ege bölgelerinde örtüaltının ve 
sık dikimin yararları göz önüne alınarak şeftali, nekta-
rin, kayısı, kiraz, erik gibi meyve türlerinde daha erken 
hasat yapılarak pazara sunulması bölge çiftçisine eko-

nomik anlamda ciddi bir getiri sağla-
maktadır. 

Açıkta yetiştiricilikte dahi İspanya, İtalya ve Fransa gibi 
Akdeniz ülkelerinden daha erkenci olan ülkemizde 
meyveler örtüaltına girdiğinde rekabet şansımız daha 
da artmakta olduğundan, ülkemiz erkenci meyve ihra-
catından hak ettiği payı alabilecektir.

Ülkemiz diğer meyve türlerinde olduğu gibi sert çekir-
dekli meyve yetiştiriciliğinde de büyük bir potansiyele 
sahiptir. Ülkenin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerin-
de oldukça fazla yetiştirilen şeftali, kayısı, nektarin, erik, 
kiraz vb. gibi meyve türleri, son yıllarda Güney Doğu 
Anadolu’ya da yayılmıştır (Kaşka ve ark. 1988, 1993). 
Karadeniz’de kısmen, İç Anadolu’da da geçit bölgeleri 
ve göller bölgesinde yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu ye-
tiştiricilikte en önemli 3 bölge olgunlaşma zamanı ba-
kımından birbirini izlemektedir. Bunlar, Akdeniz, Ege ve 
Marmara bölgeleridir. Bunların arkasından Akdeniz’in 
yüksek kesimleri (Toros’lar) gelmektedir (Küden ve Kü-
den, 2000; Küden, 2001).

Örtüaltında meyve yetiştiriciliği konusunda ilk çalışma-
lar, 1986 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümünde saksıda şeftali yetiştiriciliği şeklinde Prof. 
Dr. Nurettin Kaşka ve Prof. Dr. Ayzin B. Küden tara-
fından başlatılmış, çok büyük ilgi görmesine rağmen, 
üreticiler örtü altında şeftali yetiştiriciliğine cesaret ede-
memişlerdir. 

Dünyada örtü altında sert çekirdekli meyvelerin yetişti-
riciliği ilk olarak İtalya, İsrail ve Avustralya gibi ülkelerde 
denenmiş ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. Tüm 
bu ülkelerin amaçları erkenciliği sağlayarak, dünya pa-
zarlarına hakim olmaktır (Erez ve ark., 2000). Ancak, 
burada önemli olan nokta, meyve ağaçlarının soğukla-

ma gereksinimlerinin karşılanması ve seranın ağaç-
lar belli bir soğuklama aldıktan sonra kapatılma-

sıdır. Ancak sera ortamının meydana getireceği 
hastalık ve zararlılara karşı da önlem almak 
gerekmektedir. Meyve ağaçlarının örtüaltına 
alınmasının avantajları sıralanırsa bu deza-
vantajlar önemsiz kalmaktadır. Örtü altında 
yetiştiricilikte plastik örtü olarak kullanılan 

polietilenin meyvenin antosiyanin içeriği-
ni artırdığı, aroma ve albenisi üzerine 

de çok olumlu etki yaptığı 
Erez ve ark., 

2000 ta-
rafından 
bildiril-
miştir. 
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Ağaçların soğuklama gereksinimlerinin karşılanması 
açısından plastik seralar cam seralardan daha uygun 
olmaktadır. 

Örtü altında meyve yetiştiriciliğinde ve genel olarak so-
ğuklamanın karşılanıp, dinlenmenin kesilmesi ve yeterli 
ürün alınması için değişik uygulamaların yapılması öne-
rilmektedir. Bunlar, yaprakların sıyrılması ve bazı din-
lenmeyi kesen büyümeyi düzenleyici maddeler ve kim-
yasalların püskürtülmesi ve buharlaştırarak serinletme 
(evaporative cooling) gibi uygulamalardır (Erez ve ark., 
2000; Küden, ve ark., 2000).

Örtü altında sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde di-
kim aralıkları ve ağacın budama ve sık dikim sistemi 
de önem kazanmaktadır. Erez ve ark. (1993), yaptıkları 
çalışmada 2 x 0.75 m dikim aralığı ve 2 m taç yüksek-
liğini denerken, Caruso ve ark. (1993), hektara 4000 
ağaçtan daha fazla dikilmesinin verimi artırmadığını, 
aksine ortalama meyve ağırlığını azalttığını belirtmişlerdir. 

Falqui ve ark. (1994), GF-677 üzerine aşılı şeftali ağaç-
larında 1.0x1.5 m dikim aralıklarını denemişlerdir. So-
nuç olarak, ağaç başına ortalama 4.5-5.5 kg meyve 
alınmış ve tanığa göre 24-28 gün erkencilik sağlanmıştır.

Küden ve ark. (2004) tarafından Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, 
Bahçe Bitkileri Bölümü deneme alanlarında örtü altında 
şeftali, nektarin, kayısı ve erik türlerinin yetiştiriciliğine 
başlanmış ve yapılan denemeler sonucunda 5-11 gün 
arasında erkencilik sağlanmıştır. Örtüaltında meyve ye-
tiştiriciliğinde elde edilen sonuçlara göre morfolojik ge-
lişim, çiçeklenme zamanı ve meyve derim zamanı bakı-
mından örtüaltı yetiştiriciliğinin açıkta yetiştiriciliğe göre 
önemli avantajları olduğu saptanmıştır.  İlk çiçeklenme 
tarihleri şeftali, nektarin, kayısı, erik ve kiraz çeşitlerinde 
2 ila 8 gün erken olmuştur. Örtüaltındaki nektarin ve 
kayısı meyveleri açıktakilere göre 5-11 gün daha erken 
derime gelmişlerdir.

Ayrıca, denemede yer alan çeşitlerde örtüaltı yetiştirici-
liğinin bitkilerin yıllık dal uzunluğu, yıllık dal kalınlığı, yıllık 
dallar üzerindeki yaprak sayısı gibi morfolojik özellikleri 
üzerine olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

Yapılan denemelerde, Adana’nın ekolojik koşullarında 
örtüaltında sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin erken-
cilik üzerine çok önemli etkisinin olduğu ortaya çıkmış-
tır. Örtüaltında yapılan yetiştiricilikte alınan ürün miktarı 
açıkta yapılan yetiştiricilikte elde edilen verimlerden 
farklı olmamakla birlikte derim tarihleri 5-11 gün, çi-
çeklenmeleri ise 6-10 gün erken olmuştur. Antalya’nın 

Manavgat ilçesinde örtüaltında şeftali ve nektarin ye-
tiştiren bir üretici bu üretim şeklinin başarılı olduğunu 
ancak verimin açıktakine göre daha düşük olduğunu 
belirtmiştir (http://www.haberler.com). Aslında örtü altı 
yetiştiriciliğinde önemli olan verimin yüksekliği değil, 
hasatta erkenciliğin elde edilerek ürünün daha yüksek 
fiyattan alıcı bulmasıdır.

Son yıllarda Prof. Dr. Ali Küden ve ark. örtüaltında kiraz 
yetiştiriciliği çalışmaları başlatmıştır. Ancak, bölgede 
gerek açıkta, gerek örtü altında kiraz yetiştiriciliği so-
runları henüz çözümlenmemiştir. Bu sorunlar; soğuk-
lama gereksiniminin karşılanması, çiçek tozu canlılığı, 
serada tozlanma, çoklu meyve oluşumu gibi sorunlardır.  

Erkencilik avantajının kullanılacağı Akdeniz ve Ege kıyı 
kesimlerinde örtüaltında meyve yetiştiriciliği yaparken 
güncel, soğuklama gereksinimi düşük ve daha erkenci 
olan kaliteli çeşitler tercih edilmelidir. Böylece örtü altın-
da yetiştiricilikle en az 5-11 gün arasında daha erken-
cilik sağlanabilecektir. 
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Konvansiyonel seralarda üretim teknikleri gittikçe 
ağırlaşan pazar ve talep şartları doğrultusunda geliş-
mek zorundadır. Bunun için insan gücüne yardımcı 
olmak ve işleri hassaslaştırmak ve hızlandırmak ama-
cıyla otomatik kontrol ve bilgisayar sistemleri kullanıl-
mağa başlanmıştır.

Otomatik Kontrol Nedir?

Basit bir örnek bizi aydınlatacaktır:

Rezervuara küçük bir kap vasıtasıyla su doldurulabilir. 
Diyelim ki 10 - 15 kez doldurmadan sonra rezevuar 
dolu hale gelmektedir. Tüm suyu kullanabiliriz. Boşal-
dığında kullanım için tekrar elle doldurmamız gereke-
cektir.

Basit bir kontrol sistemi ile suyun seviyesi hakkında 
geri bildirim alabilir, suyu bir vanadan geçirerek sürekli 
doldurabiliriz. Geri bildirimde rezervuarın dolu olması 
durumunda vana kapanabilir. Bu durumda hazır hal-
de bekleyen rezervuar, boşaldığında geri bildirimini 
alacak ve vanayı açacaktır.

Hepimizin tuvaletinde bulunan bu basit şamandıra 
sistemi, otomatik kontrol için temel örneklerden biri-
dir. Burada önemli olan:

• Doldurma için insan gücü kullanılmamaktadır (iş 
gücünden tasarruf).

• Doldurma insan dalgınlığı ile unutulmamakta, re-
zervuar her zaman aynı seviyede dolu tutulmakta-
dır (hassasiyet).

• Nihayet sürekli olarak çalışmada şamandıra ve va-
nanın yorulması, hata yapması söz konusu değil-
dir; insan gücüne göre daha güvenilir olmaktadır 
(güvenilirlik).

Otomatik Kontrol Sistemleri - Hangi İşler İçin?

Temel prensip olarak sürekli tekrarlanan, fiziksel ola-
rak tanımı kolay olan, “rutin” tabir edeceğimiz her tür-
lü iş için otomatik kontrol sistemlerine müracaat ede-
biliriz. Buradaki en problemli nokta karar mekanizma-
sının devreye girmesidir. Bunu yine basit ve gündelik 
örneklerle açıklamağa çalışacağız:

• Uzman kararı gerektirmeyen işlere basit örnekler: 
Rezervuarın her zaman dolu ve kullanıma hazır 
tutulması (yukarıdaki örnek); Bitki sulaması yapı-
lırken önceden belirlenmiş miktarda gübrenin sü-
rekli olarak aynı şekilde sulama suyuna katılması; 

vanaların otomatik olarak açılması (tarım); Sera 
içinin istenen sıcaklıkta tutulması (ısıtma ve hava-
landırma otomasyonu).

• Uzman kararı gerektiren işlere örnekler: Rezer-
vuarın bakım zamanında boşaltılıp temizlenmesi 
(yukarıdaki örnek); Bitki sulamasında gübre mikta-
rına, başlama zamanına ve sulama miktarına karar 
verilmesi (tarım); Sera içinin gün içinde hangi sı-
caklıklarda tutulması gerektiğinin kararı (ısıtma ve 
havalandırma otomasyonu).

Genel olarak sera otomatik kontrol sistemlerinden 
faydalanabileceğimiz işlemler rutin, tekrar eden ve 
hassasiyet gerektiren işler olabilir. Diğer taraftan 
sulamaya ne zaman başlanacağının kararını çiftçi, 
serasında bitkilere bakarak, bir anlamda “havayı 
koklayarak” verecektir.

Otomatik kontrol sistemlerinde teknolojik geliş-
melere paralel olarak duyargalar, aktüatörler ve 
nihayet kontrol yazılımları geliştikçe rutin işlerin 
yanı sıra gittikçe uzman kararına yaklaşan kararlar 
da verilebilmektedir. Yine yukarıdaki örneklerden 
hareketle:

• Belirli yazılım ve donanım yardımıyla rezervuarın 
otomatik olarak boşaltılarak temizliğe hazır hale 
getirilmesi, hatta temizliğinin bile yapılması imkânı 
mevcut olabilmektedir.

• Özellikle topraksız üretimde, sulamaya ne zaman 
başlanabileceğinin kararı için birçok programlar, 
donanımlar geliştirilmiştir. Bunlar her ne kadar 
sistemlerin kullanımı karmaşıklaştırsa da, doğru 
ayarların tutturulmasıyla uzman kararını kısmen de 
olsa taklit edebilmektedirler.

• Seranın içinin gün boyu hangi sıcaklıklarda tutula-
cağının kararını verecek olan mühendise yardımcı 
olabilecek birçok program yazılmaktadır. Bu prog-
ramlarla mühendis daha çok parametre ile oyna-
yarak, kontrolu daha kolay sağlayabilmektedir. 
Ancak yine de son karar mühendisindir.

Sera Otomatik Kontrol Sistemleri:

Gerek açık alan üretimi, gerek serada yapılan fide 
üretimi, sebze üretimi, çiçek üretimi ve hatta kapalı 
alanlarda yapılan mantar üretimi gibi konularında oto-
matik kontrol ile yapılabilecek işlemleri aşağıdaki gibi 
gruplayabiliriz:
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• Sera iklim kontrol sistemleri (genellikle “otomasyon” 
sözcüğü kullanılarak belirtilmekteyse de otomas-
yon çok genel kapsamlı bir kavramdır).

• Sulama gübreleme sistemleri.

• Enerji yönetim sistemleri.

• Tohum ekme makineleri, sulama aparatları, ilaçla-
ma aparatları.

• Boylama ve sınıflandırma sistemleri; paketleme sis-
temleri.

Bu sistemleri tek tek biraz daha ayrıntılı olarak incele-
mekte yarar vardır.

İklim Kontrol Otomasyonu:

Seraların temel prensibi, bitkilerin büyüyeceği ortamın 
şartlarını tamamen kontrol altında tutabilmek, dış et-
kenlerden mümkün olduğu kadar bağımsız bir yetiştir-
me ortamı elde edebilmektir.

İlk olarak üretimin örtü altına alınmasında seranın biza-
tihi kendisi söz konusudur. Ancak sadece örtü altına 
almak, içeride istediğimiz iklimin yaratılacağı anlamına 
gelmemektedir. Örneğin güneşli bir günde içerisi iste-
nenden fazla ısınabilir, berrak ve rüzgârsız gecelerde 
içerisi istenenden fazla soğuyabilir.

Doğru bir iklim kontrolu için en azından aşağıdaki öğe-
ler söz konusu olabilir:

• Sera iç hacminin mümkün olduğunca büyük tu-
tulmasıyla bitkilerin kendilerini “açık alanda gibi” 
hissetmesini sağlamak, sağlıklı bir iklim kontrolunu 
kolaylaştıracaktır.

• Yükselen sıcaklıkları dengelemek için doğru ve oto-
matik havalandırma yapılması.

• Düşen sıcaklıkları veya yükselen nem oranlarını 
dengelemek için doğru bir ısıtma yapılması.

• Soğuk havalarda enerji tasarrufu için otomatik per-
deleme sisteminin kontrol edilmesi.

• Radyasyon seviyesinin istenmeyen düzeylere çıkıp 
serayı aşırı ısıtmasına engel olabilmek için otomatik 
olarak gölgeleme perdesi kontrolu yapılması.

• Soğutma amaçlı olarak yağmurlama, sisleme, pe-
tekli soğutma sistemlerini sayabiliriz. Bunların kont-
rolu yine otomatik olarak yapılmalıdır ve diğer fak-
törlerle etkileşmelidir.

• CO2 dozlaması yapılarak bitkilerin daha iyi fotosen-
tez yaparak verimin yükseltilmesi otomatik olarak 
yapılabilir. CO2 kaynağı olarak dökme CO2 kullanıla-
bileceği gibi ısıtma kazanlarının baca gazları kullanı-
labilmektedir. Bu şekilde hem bedava CO2 sağlan-
mış olacak, hem de çevre açısından işletmenin CO2 
ayakizi daha küçük olacaktır.

• Suni ışıklandırma ve asimilasyon sistemleri, karart-
ma perdeleri ve benzeri diğer otomatik kontrol öğe-
leri listesi uzayıp gitmektedir.

Sulama ve Gübreleme Otomasyonu:

• Sulama suyuna bilgisayar kontrolu ile hassas ve 
doğru biçimde gübre katılması; gerekli asit dozla-
masının da yapılıp pH dengesinin kontrol altında ve 
optimal değerlerde tutulabilmesi sağlanmaktadır.

• Sulamaya başlama için uzman kararına yakın al-
goritmaların kullanılıp doğru üretim şekilleri uygu-
lanması (elle başlatma, zaman aralığı ile başlatma, 
drenaj neticelerine göre başlatma, radyasyon biriki-
mine göre başlatma vs.) sağlanmaktadır. Bu amaç-
la her geçen gün değişik programlar yazılmakta ve 
bunların uygulamağa konulmasıyla daha sağlıklı 
üretim kabil olmaktadır.

• Parsellerin sulanmasında vanaların otomatik olarak 
açılıp kapanmasını sağlamak, istenen miktarda su-
lama suyunun otomatik olarak verilebilmesi sağlan-
maktadır.

• Drenaj neticelerine göre bir sonraki sulama suyu-
nun miktar ve gübre yoğunluğu (EC) değerleri oto-
matik olarak kontrol edilebilmektedir.



Enerji Yönetim Sistemleri:

Yurdumuzda çok yaygın olarak kullanılmayan bu başlık 
altında şu maddeleri sıralayabiliriz:

• Elektrik enerjisi üretilmesi; jeneratör soğutma suyu-
nun ısıtmada kullanılabilmesi.

• Üretilen elektrik enerjisi ile seranın elektrik ihtiyacının 
karşılanması; fazlasının veya fiyatın uygun olduğu 
anların yakalanmasında otomatik olarak şebekeye 
satılması. Bunun bilgisayar tarafından takip edilerek 
optimal bir işletme stratejisinin sağlanması.

• Isıtma sistemlerinde CO2 üretimi günün aydınlık sa-
atlerinde yapılırken kazandan çıkan enerjinin depo-
lanması. Sıcak su kulelerinde depolanan bu enerji-
nin gece ısıtma için kullanılması. Bunların saptan-
mış parametreleri ışığında sistemin otomatik olarak 
bilgisayar tarafından yönetilmesi.

Diğer Otomatik Kontrollu Sistemler:

Yukarıda temel öğe olarak bahsedilenlerin yanı sıra 
artık gerek açık alanlarda, depolarda, gerek seralarda 
birçok otomatik kontrollu sistem kullanılmaktadır.

• Bilgisayar kontrollu tohum ekme sistemleri özellikle 
hazır fide tesislerinde kullanılmaktadır. Çok pahalı 
olan tohumun doğru kullanımını, yüksek hassasiyeti 
ve sürati sağlayan bu makineler, fide işletmelerinin 
kalbi sayılmaktadırlar.

• Bilgisayar kontrollu fide sulama sistemleri: “bum 
(boom)”, “rampa” veya “sulama arabası” denilen bu 
araçlar, fide sulamalarını otomatik olarak yaparak 
işçilikten tasarrufu sağlamaktadırlar.

• Ortam şartlandırma otomatik kontrol sistemleri: Ör-
nek olarak sıcaklığı ve rutubeti sabit değerlerde tu-
tulması gereken çimlenme odaları; mantar yetiştir-
me ortamları; meyve saklama soğuk hava depoları 
vs. verilebilir.

• Bilgisayar kontrollu ilaçlama sistemleri, özellikle in-
san sağlığına uygulama sırasında zararlı olabilecek 
kimyasalların makineler tarafından otomatik ve in-
sansız olarak uygulanmasını sağlamaktadırlar.

• Boylama ve paketleme sistemleri ile meyveler, seb-
zeler, kısacası hemen her türlü ürün, boylarına, ağır-
lıklarına, renklerine, yumuşaklıklarına göre sınıflan-
dırılabilmekte; ayrılan gruplar ayrı ayrı paketlenerek 
ambalajlanmaktadır. Bu konu çok geniştir ve sera 
otomasyon konusunun dışına taşmaktadır.
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Ülkemizdeki Durum ve Problemler:

Yukarıda kısaca ayrıntılarına değinmeğe çalıştığımız 
bilgisayar kontrollu sistemler, yurdumuzda 80’li yıllar-
dan beri kullanılmaktadır. Bilgisayar kontrollu ve tam 
otomasyonlu seralar öncelikle Tarım Araştırma Ensti-
tülerinde kullanılmağa başlanmış; yine bunlara paralel 
olarak Orman Fidanlıklarının bir ikisinde benzeri sis-
temlerin uygulaması yapılmıştır. Ancak ticari anlamda 
ve daha büyük örtülü alanlarda kullanım 1995 yılından 
sonra bazı firmaların tarımsal yatırımlarıyla gerçekleş-
meğe başlamıştır.

Sera otomasyon sistemleri, her ne kadar tarımsal uy-
gulamaları otomatik hale getirip daha ucuz, daha ko-
lay ve verimli kılmakta ise de, bu sistemleri kullanması 
kaçınılmaz olan tesisler daha çok topraksız ortamda 
üretim yapanlardır (topraksız üretim ve hazır fide tesis-
leri). Hazır fideciliğin başlaması ve yaygınlaşmasıyla, bir 
yandan topraksız üretim tesislerinin çoğalmasıyla ivme 
kazanan sera otomasyonu, özellikle 2000 yılından son-
ra yaygınlaşmış, ciddi anlamda bir pazar payı oluşma-
ğa başlamıştır.

Ancak her ne kadar kurulu sistem parkı büyümekte 
ise de, bunların tümünün doğru olarak ve tam hakkıyla 
kullanıldığını söylemek zordur. Burada aşılması en zor 
engel, çok yeni olan bu sektördeki son kullanıcının ko-
nuya hakim olup bilinçlenmesidir.

• Özellikle rutin işlerin yanı sıra uzman kararı gereken 
işlerin de otomatik kontrolu yapılmağa çalışıldığın-
da, teknik parametreler çoğalmakta, bunların kulla-
nılması ve idaresi gittikçe zor bir hale gelmektedir. 
Bu da kullanıcının iyi eğitimli, konuya hakim olması-
nı gerektirmektedir.

• Yine engellerden biri kullanıcıların her zaman ileri 
teknik düzeyde yabancı dil bilmemesi, bu konuda 
sistemlerin dışarıdan ithal edilmesi neticesinde kul-
lanımın iyice zorlaşmasıdır. Son yıllarda yerli girişim-
cilerimizin ürettikleri sistemler; ithal edilse de Türk-
çeye çevrilmiş programlar bu konuda bir nebze yüz 
güldürmeğe başlamıştır.

• Çok yeni ve genç olan bu pazara giren yabancı 
firmalar, başlarda ne yazık ki çoğunlukla sadece 
malzeme satıp çekilme yolunu seçtiler. Satışın en 
önemli kısmı olan kurulumdan sonraki ilk sezon 
boyunca sürekli eğitim desteği, yedek parça stoku 
ve acil teknik servis olanaklarını yüksek maliyetleri 

sebebiyle vermediler. Son kullanıcılar da ilk zaman-
lardaki bilinçsizlikle bunun zararlarını kestiremediler.

• Örtü altındaki bitki veya ürünler yüksek değerle-
ri nedeniyle en küçük bir riske bile atılmadan ye-
tiştirilmek istenir. Sistemin tam ve düzgün kulla-
nımının şu veya bu nedenlerle garantilenmediği 
durumlarda mühendis her zaman için “daha çok 
güvendiği” elle çalıştırma yöntemini seçecektir. 
 
Bunun sonucu olarak teknolojik seraların birçoğun-
da kumandalar elle yapılmağa çalışıldı; bilgisayarlar 
otomatik kontrol sistemi olarak çalışacaklarına bi-
rer pahalı termometre olarak kullanılmağa başlandı. 
 
Bu tablonun yavaş yavaş düzeldiğini görüyoruz; bu 
düzelme yeterli hızda olmasa da önümüzdeki za-
man içinde kullanıcıların ve uygulamaların çok daha 
iyi seviyelere geleceğine inancımız sonsuzdur.

Yapılması Gerekenler:

Sera otomasyon sistemlerinin doğru ve verimli olarak 
kullanılabilmesi için yatırımcının şu noktalara dikkat et-
mesinde yarar görüyoruz:

• Temin edilecek otomatik kontrol sistemlerinin üre-
tim şekline ve seraya uygunluğuna göre seçilmesi 
gerekmektedir. “Olmuşken en kapsamlısı olsun” 
mantığı zaman zaman hatalı sonuçlar doğurabil-
mektedir.

• Temin edilecek olan otomatik kontrol malzeme ve 
yazılımlarının öncelikle yerli firmalardan temini; bu 
olamıyorsa Türkiye’de teknik servisi ve her zaman 
hazır yedek parça stoku olan firmalardan temini 
esas olmalıdır. Özellikle topraksız üretim tesislerin-
de sistemlerin çalışmaması üç saatten fazla bir bek-
lemeye yol açtığında, duruma göre bütün ürünlerin 
heba olmasıyla neticelenebilmektedir.

• Kullanıcıların eğitimli, sistemi severek, merakla, 
araştırmacı bir yaklaşımla ve kendini vererek kullan-
malarını temin için gerekli eleman seçimi ve eleman 
idaresi çok önemlidir.

• Komple bir sera yatırımı içinde otomasyon sistem-
lerinin maliyeti cüz’idir (en fazla % 5 civarında). Di-
ğer taraftan gördüğü iş nedeniyle işletmenin kalbi 
sayılabilecek olan bu sistemlerin seçiminde, temi-
ninde ve montajında kaliteden ödün verilmemeli, 
maliyet hesapları doğru olarak yapılmalıdır.



• Kurulacak olan sistemlerin sağlıklı 
çalışabilmeleri için sağlıklı alt yapı 
şarttır. Bu ülkemizde her zaman 
mümkün olmadığı için montajla-
rın özel tedbirler alınarak yapılma-
sında büyük yarar görmekteyiz: 
 
- Su alt yapısının zayıf olduğu tesis-
lerde sağlıklı ve yeterli depolama-
ya ve arıtmaya önem verilmelidir. 
 
- Elektrik tesisatı her ne kadar 
doğru yapılsa da ülkemizde elekt-
rik enerjisinin kalitesi düşünüle-
rek zayıf akımlı bilgisayar kont-
rol sistemlerinin tümü şebeke-
den bağımsız, temiz bir enerjiyle 
ve sürekli olarak beslenmelidir. 
 
- Geniş alana yayılmış tesislerde, 
özellikle zemin su tutma özelliği za-
yıfsa muhakkak eşgerilimli toprak-
lama uygulanmalıdır. Baştan pahalı 
gibi gözükse de bu sistemlerin ön-
leyeceği zararların boyutu büyüktür. 
 
Buna ters örnek olarak ilginç bir 
gözlemimi paylaşarak yazımızı bi-
tirmek istiyorum: Balçık çamurdan 
geçilmeyen, günlerce yağmur yağ-
masa da bir türlü kurumayan “ber-
bat” zeminli tesislerde topraklama 
ile ilgili problemlerin daha az görül-
düğü tespit edilmiştir.

Sonuç:

Ülkemizde çok yeni bir alan olan sera 
otomasyon sistemleri konusu, 2000’li 
yıllarda hızla ivme kazanmağa başla-
mış, yaygın olarak kullanımı benimsen-
miştir. Yatırımcılar gittikçe bilinçlenmek-
te, son kullanıcılar artık ne istediklerini 
daha iyi bilmektedirler.

Bu sevinç verici tablonun daha da iyiye 
giderek çok kısa bir zaman içinde yur-
dumuzun önde gelen bir “tarım tekno-
lojisi” cenneti olacağına inanıyoruz.
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Abdullah OKUL
Saksılı Süs Bitkicileri Üreticileri  

Derneği (SASBÜD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Seracılıkta Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği

Sektörün ilk kuruluşlarından olan SASBÜD (Saksılı Süs 
Bitkicileri Üreticileri Derneği), 1994 yılında Yalova’da 
kuruldu. 63 tane faal üyesi olan derneğin en temel 
görevlerinden biri sektörün sorunlarının çözümü ve 
gelişimini sağlamaktır. Derneğin diğer önemli görevi 
ise Yalova’da temeli 2002 yılında atılan halen kamu-
laştırma çalışmaları süren Süs Bitkileri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin tamamlanması adına yapılan çalış-
malardır.

Seracılıkta Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Üretim kalemleri İç ve Dış mekân bitkilerden oluşmak-
tadır. Bu 2 ana grubun kendi alt grupları mevcuttur.

Ülkemizde süs bitkiciliği üreticiliği Yalova, İzmir, Antal-
ya, Adana, Bursa illerinde yoğun bir şekilde yapılmak-
tadır. Bu iller haricinde diğer illerde de bir takım üretim 
alanları bulunmakla beraber kapasite olarak çok düşük 
miktardadır.
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Bölgeleri incelediğimiz zaman yetiştiricilik dağılımı şöy-
ledir:

Yalova ili Mevsimlik (Tek ve Çok Yıllık) Bitkiler grubunda 
ülke genelindeki üretimimin % 70~80'lik kısmını karşı-
lamaktadır. Kesme Çiçek grubunda ülke genelindeki 
üretimimin % 15~20'lik kısmını karşılamaktadır.

Bursa–Kestel ve İzmir Ödemiş-Bayıdır Bölgelerinin 
Ağaç ve Meyve grubunda ülke genelindeki üretimimin 
% 100'lük kısmını karşılamaktadır.

Adana ili salon bitkileri grubunda ülke genelindeki üre-
timimin % 90’lık kısmını karşılamaktadır.

Antalya ili kesme çiçek grubunda ülke genelindeki üre-
timimin  % 80’lik kısmını karşılamaktadır.

Bu iller dışında İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir il-
lerinde küçük miktarlarda üreticilik yapılmaktadır.

Yetiştirme Teknikleri
Her iki bitki grubu için kullanılan yetiştiricilik teknikleri 
entansif özellikler göstermektedir.

Özellikle son yıllarda üreticilerin mekanik alt yapılarının 
gelişmesi ve bilginin daha kolay bulunabilmesi sonucu 
üretim kalitesinde ve adetlerinde artış olmuştur.

İç mekân süs bitkileri üretimi için kurulu tesislerin bir 
büyük bölümü ısıtma özelliğine sahip olup % 90 ora-
nında kömür kullanımı mevcuttur. Çok düşük bir mik-
tarda dış mekân süs bitkisi üreticilerinin de kapalı alan-
ları mevuttur.

Dış mekân süs bitkisi üreticiliğinde büyük arazilere ih-
tiyaç duyulmaktadır. Özellikle ağaç ve meyve grubu 
bitkilerin yetiştirilmesinde direk saksıya dikim ya da 
toprağa dikilip belirli bir büyüme zamanından sonra 
sökülerek saksılama yapılabilmektedir.

Yetiştiricilik tohumdan, köklü çelikten yumru, rizom 
ve soğandan yapılmaktadır. İç mekân süs bitkilerinin 
yetişme ortamı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de % 90 oranında torf materyali kullanılmakta-
dır. Geri kalan oran ise diğer çeşitli materyallere aittir. 
Yetiştiriciler inorganik (kimyasal) gübreler kullanarak 
bitkileri beslemektedir.

Hastalık ve zararlılara karşı sentetik kimyasallar kulla-
nılmaktadır. 

Türkiye’deki Üretim Durumu 
Bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olan ve 
ekonomiye büyük katma değer sağlayan süs bitkileri 
sektörü, Türkiye’nin süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun 
iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve 

ucuz iş gücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli 
avantajlara da sahiptir. 

Araştırmalara göre Türkiye’de 2009 yılında toplam 
3.359 ha. alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. 
2000-2001 sezonunda toplam 1.392 ha olan süs bit-
kileri üretim alanı, 2008-2009 sezonunda 3.359 hek-
tara yükselmiştir.

Türkiye›de süs bitkileri sektörü % 95 oranında yüksek 
katma değer ve yüksek istihdam yaratan bir sektördür. 
Sektörün sadece ihracat kısmında 25 bin kişi istihdam 
edilmekte olup,  sektördeki dolaylı istihdam ise yakla-
şık 300.000 kişidir. Sektör ülkedeki sosyal yapıya da 
yeni iş alanlarının yaratılması ve istihdam edilen kesim-
lere barınma ve eğitim imkânları sağlanması ile katkı 
sağlamaktadır.

İç Pazar ve Dış Pazar Durumu 
İç pazar fidanlıklar, çiçekçi dükkânları marketler, siteler, 
peyzaj firmaları ve belediyelerden oluşmaktadır. Yıllar 
içinde iç pazarın talebi artış göstermiştir ve toplam üre-
timin % 80’lik kısmını tüketmektedir.

Dış Pazar  
Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak ağırlıklı olarak son 3 
yıldır ciddi bir talep artışı göstermektedir. Bitki kalitesi 
ve çeşitliliğinin artışı ile bölgede ciddi bir müşteri kitlesi 
oluşmuştur.

Mevcut Sorunlar
Süs bitkisi üreticilerinin temel sorunları sektörün dev-
let katlarında muhattab bulunamaması ve kayıt dışı ile 
mücadelenin yetersiz (neredeyse olmaması) olmasıdır.  

Kayıt dışı üreticiler hem haksız rekabete sebep olmak-
ta hem istihdam sıkıntısı yaratmaktadır.      

Mevcut kanunlarda bulunan bir veya iki cümle ile tüm 
sektör kendisi ile alakası olmayan kapsamlara alın-
makta ve bu sebeple önü tıkanmaktadır. Dünyada 
tüm ülkelerde özel teşvikler ve ilgi gören bu sektörün 
önümüzdeki yıllarda ülkemizde de gerekli ilgi ve özeni 
görmesini ummaktayız.
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Topraksız Tarım
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Gelişimi 
Bitki yetiştirme ortamı olarak ilk akla gelen topraktır. 
Bununla birlikte, su ve besin maddeleri gereksinimleri 
karşılandığında, ayakta durmaları için destek sağlan-
dığında bitkileri toprak olmadan da yetiştirmek müm-
kündür. Topraksız bitki yetiştiriciliğinin eski uygarlıklar 
tarafından kullanıldığına dair kayıtlar olmakla birlikte, 
topraksız tarımın seralarda ticari boyutta kullanımı 
1930’lara dayanmakta olup 1970’li yıllardan itibaren 
yaygınlaşmıştır.

Topraksız Tarımın Ticari Üretimde Kullanımında Önemli Kilometre Taşları

1930’lu 
yıllar

Laboratuvar dışında ilk topraksız bitki yetiştiriciliği 
ABD’de besin çözeltisi içinde domates yetiştirilerek 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı yapan araştırıcı bu 
tekniği Yunanca su (hydro) ve çalışma (ponos) 
anlamına gelen iki kelimeden oluşan hidroponik 
olarak isimlendirmiştir.

1940’lı 
yıllar

Topraksız yetiştiriciliğin büyük çaptaki ilk 
uygulaması, II. Dünya savaşında Pasifik 
Okyanusu’ndaki adalarda konuşlanan askerlerine 
taze sebze sağlamak amacıyla su ve çakıl kültürü 
ile sebze yetiştiren Amerikan ordusu tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

1965
İngiltere’de akan su kültürü (NFT=Besleyici Film 
Tekniği) geliştirilmiştir.

1969
Danimarka’da bitki yetiştirme ortamı olarak 
kayayünü kullanımına başlanmıştır.

1970’li 
yıllar

Dünya enerji krizi nedeniyle maliyeti artan buharla 
toprak dezenfeksiyonuna alternatif olarak 
topraksız tarım Kuzey Avrupa ülkelerinde seralarda 
yaygınlaşmıştır.

2000’li 
yıllar

Topraksız tarım MeBr alternatifi olarak Akdeniz 
havzasındaki ülkelerde de önem kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

   

 

İtalya’da Perlit Torbalarında Topraksız Tarım

 

 

 

 

 

   

 

Fas’ta Hindistan Cevizi Torfunda Topraksız Tarım

Kullanım Alanları
Topraksız tarımın temel prensipleri aşağıdaki gibi özet-
lenebilir: 

(1) Bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri karşı-
lanmalıdır.

(2) Bitki kökleri ışık görmeyen bir ortamda olmalıdır.

(3) Bitki kök bölgesinde yeterli oksijen bulunmalıdır.

(4) Bitkilerin ayakta durmaları sağlanmalıdır.

Bu temel prensiplere dikkat edildiğinde, topraksız ta-
rım amatörden ticariye çok farklı amaçlar ile kullanıla-
bilmektedir. 

•  Evlerde veya ofislerde sebze ve süs bitkilerinin 
yetiştiriciliği: Tüm dünyada insanlar güvenli gıda 
tüketme istekleri nedeniyle kendi gereksinimlerini 
karşılamak üzere, evlerinde sebze üretimine yönel-
miştir. Bu amaçla topraksız yetiştirme tekniklerinin 
kullanımı gittikçe artış göstermektedir. Günümüzde 
şehir yaşamından bunalan insanlar dinlenme amaçlı 
olarak boş zamanlarında evlerinde bitki yetiştirmek-
tedir.

• Okullarda bitki yetiştiriciliği: Okullarda öğrencilerin 
bitki gelişimini öğrenmeleri ve kök gelişimini izleye-
bilmeleri, ayrıca engelli çocuk eğitiminde rehabili-
tasyon amacıyla topraksız yetiştiricilik yapılmaktadır.

• Küçük çaplı sebze yetiştiriciliği: Beslenme sorunu 
ile karşı karşıya kalan ülkelerde ailelerin gıda gerek-
sinimini karşılamak ve ek bir gelir sağlamak amacı 
ile son yıllarda topraksız tarımın önemi artmaktadır.

• Seralarda ticari bitki yetiştiriciliği: Seralarda üretimin 
devamlılığı için gerekli olan toprak dezenfeksiyonu-
na alternatif olarak başlayan topraksız tarım, günü-
müzde seraları bitkisel üretim fabrikalarına dönüş-
türmüştür.

• Hayvan yemi yetiştiriciliği: Kontrollü koşullarda, 
farklı yem bitkilerinin (arpa, buğday, yulaf, çavdar, 
darı veya mısır) tohumları çimlendirilerek 7-10 gü-
nün sonunda hayvanlara yedirilmektedir.
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Su Kültürü ile Hayvan Yemi Üretimi

   

 

 

 

Avantajları

Topraksız tarımın geleneksel tarzda toprakta yapılan 
yetiştiricilikten üstün yönleri şöyle açıklanabilir:

• Toprağın bitkisel üretime uygun olmadığı yerlerde 
(çöller, kayalık alanlar, çorak araziler, bataklıklar vb.) 
bitki yetiştiriciliği yapılabilir.

• Birim su karşılığında üretilen ürün miktarı artar.

• Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir, sonuçta verim 
ve kalite artar.

• Özellikle kıvırcık salata, çilek gibi türlerin yetiştirici-
liğine uygun olan dikey sistemler ile birim alanda 
yetiştirilen bitki sayısı artar.

• Toprak dezenfeksiyonuna gerek kalmaz.

• Sertifikalı üretim kolaylaşır.

Bu üstün özelliklerine karşılık topraksız tarımda başarı 
teknik bilgiye dayalıdır. Toprak, sulama ve gübreleme 
hatalarını bir dereceye kadar örtbas edebilmektedir. 
Topraksız tarımda yapılan hataların sonuçları ise hızlı 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle topraksız 
tarım, geleneksel tarzda toprakta yapılan yetiştiriciliğe 
kıyasla, teknik bilgi gerektiren bir yetiştiricilik şeklidir. 
Başlangıçta yapılan hataların üretime başladıktan son-
ra giderilmesi güç olacağından, özellikle yüksek yatırım 

   

 

 

 

Katlı Akan Su Kültüründe Salata Yetiştiriciliği                                                Perlit Torbalarında Çilek Yetiştiriciliği



gerektiren modern topraksız tarım işletmelerinde 
arazi seçimi, işletme tesisi, personel seçimi gibi her 
aşamada titiz davranılmalıdır.

Türkiye’de Topraksız Tarım
Türkiye’de topraksız tarımın ticari üretimde kulla-
nımına 1995 yılında Antalya’da başlanmıştır. Baş-
langıçta iki işletmede toplam 100 dekar alanda 
gerçekleştirilen topraksız tarım faaliyetleri 2004 yı-
lından itibaren hızlı bir artış göstermiştir. 2011 yılı iti-
bariyle ülkemizde topraksız tarım alanının 5000 de-
kar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Toplam 
sera alanına kıyasla halen oldukça sınırlı bir alanda 
(~%1-1.5) uygulanmasına karşın hızla artış göster-
mektedir.

Ülkemizde topraksız tarım, seracılığın merkezi olan 
Antalya’da başlamış olmakla birlikte, 2000’li yıllarda 
topraksız tarım yatırımları jeotermal alanlara yönel-
miştir. Çünkü seracılıkta kârlılık ısıtma masraflarının 
azaltılmasına bağlıdır, topraksız tarımda istenen 
yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için sera iklim-
lendirmesi şarttır, bu durum özellikle yatırım mas-
raflarının yüksek olduğu modern seralarda daha da 
önemlidir. Seralarda fosil yakıtlarla ısıtma giderleri-
nin genel giderler içindeki payı çok yüksek olduğun-
dan, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı önemli-
dir. Ülkemizde sera ısıtmasında kullanılabilecek en 
önemli alternatif enerji kaynağı jeotermal enerjidir, 
ayrıca atık enerji (termik santraller veya sanayiden) 
de ümit vaat etmektedir. MTA verilerine göre 2011 
yılı Ocak ayında ülkemizde jeotermal enerji ile ısıtılan 
sera alanı 2267 dekara ulaşmıştır.

Türkiye’de Topraksız Tarım Yapılan Sera Alanı

Yıl Üretim Alanı (dekar) Yıllar
Alan Artışı 
(da/yıl)

1995 100 -

2000 200 1995-2000 20

2004 750 2000-2004 138

2007 1850 2004-2007 367

2010 4000 2007-2010 717

2011 5000 2010-2011 1000

Topraksız Tarım Teknikleri

Topraksız tarım su kültürü ve substrat kültürü ol-
mak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe, bitki 
kökleri besin çözeltisinin içinde gelişir (durgun su 
kültürü) veya besin çözeltisi bitki kökleri boyunca 
akıtılır (akan su kültürü) ya da besin çözeltisi bitki 
köklerine sis şeklinde uygulanır (aeroponik). Subs-
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trat kültüründe ise bitkiler organik veya inorganik ma-
teryaller içerisinde yetiştirilmekte; bitkilerin su ve besin 
gereksinimlerini karşılamak için genellikle besin çözelti-
si kullanılmaktadır.

Ticari bitki yetiştiriciliğinde substrat kültürü daha yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni:

(1) Su kültürü sistemleri daha ayrıntılı teknik donanım 
ve kesintisiz elektrik enerjisi gerektirmektedirler.

(2) Su kültüründe besin çözeltisinin havalandırılması ile 
ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır.

(3) Sıcak bölgelerde yaz aylarında besin çözeltisi sıcak-
lığının 35°C’nin üzerine çıkması bazı hastalık etmenle-
rinin çözeltide çoğalmasına ve sonuçta köklerin ölümü-
ne yol açmaktadır. 

Kullanılan Substratlar

Topraksız yetiştirme ortamları organik ve inorganik ol-
mak üzere esasen iki gruba ayrılmaktadır. İnorganik 
ortamların bazıları sadece kırma ve eleme işlemleri 
sonrasında kullanılmaktadır (doğal inorganik ortamlar), 
işlem görmüş olan inorganik ortamlar (perlit, kayayünü 
gibi) ise ısıl işlem sonrasında elde edilmektedir.

Topraksız Tarımda Kullanılan Substratlar

Organik
İnorganik

Doğal İşlem görmüş

Torf
Hindistan cevizi torfu
Talaş
Ağaç kabuğu
Çeltik kavuzu

Kum
Çakıl
Volkan tüfü

Perlit
Kayayünü

Substratlar “inert substratlar” ve “kimyasal olarak ak-
tif substratlar” olarak da sınıflandırılmaktadır. İnert olan 
substratlar kimyasal olarak tesirsizdir, yani besin çö-
zeltisi ile tepkimeye girmezler. Kimyasal olarak aktif 
substratlar ise besin elementlerini tutabilir veya ortama 
besin elementi verebilirler. İnorganik materyallerin çoğu 
kimyasal olarak tesirsizdir. Organik ortamlar ise az veya 
çok kimyasal olarak aktiftirler.

Türkiye’de ticari topraksız tarım işletmelerinde perlit, 
kayayünü ve Hindistan cevizi torfu (cocopeat) yaygın 
olarak kullanılan yetiştirme ortamlarıdır. 

Perlit ülkemizde bol bulunan volkanik kökenli bir ka-
yaçtır, kırılarak milimetrik boyutlara getirildikten sonra 
800-1000°C arasında ısıl işleme tabi tutulur, bu işlemin 
sonucunda hacminin 20 katına kadar genleşir. Genleş-
me sonucu elde edilen düşük yoğunluktaki gözenek-
li materyal farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Tarımda 

kullanılan perlitin tanecik çapı 0-6 mm arasında de-
ğişmektedir. Topraksız ortam olarak en önemli olumlu 
özellikleri hafif ve steril oluşu, havalanma kapasitesinin 
yüksek olması, su ve besin maddelerini bitkilerin kolay-
ca alabileceği şekilde tutması, inert olması ve pH’sının 
nötr olması şeklinde özetlenebilir. Atık sorunu yoktur.  

Kayayünü bazalt, kireçtaşı ve kok kömürü karışımın-
dan elde edilmektedir. Bu karışım yaklaşık 1500°C 
sıcaklıkta eritilir, elde edilen eriyik çok hızlı bir şekilde 
dönen silindirlerden geçirilerek ince liflere dönüştürülür, 
preslenir ve genelde plastik ambalajlı olarak pazarlanır. 
Kullanım amacına (tohum ekimi, fide üretimi ve serada 
bitki yetiştirme) bağlı olarak farklı boyutlarda üretilmek-
tedir. Hafif bir materyaldir, kimyasal olarak aktif değildir, 
sterildir. Ancak topraksız tarım sonrası atık sorunu bu-
lunmaktadır.

Hindistan cevizi torfu, Hindistan cevizi meyvelerinin 
kabuk kısmından elde edilmektedir. Hindistan cevizi 
bitkisinin yetiştirildiği Sri Lanka, Filipinler, Endonezya, 
Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri tarafından üretil-
mektedir. Nakliye kolaylığı sağlamak üzere genelde 
sıkıştırılmış bloklar halinde satılmaktadır, kullanım ön-
cesi su ile şişirilir. Ürünün kaynağına ve üretim sırasın-
da gördüğü işlemlere bağlı olarak özellikleri değişebilir. 
Atık sorunu yoktur.

Besin Çözeltisi Uygulaması
Topraksız tarımda bitkilerin su ve besin gereksinimleri, 
bitki gelişimi için mutlak gerekli besin elementlerinin tü-
münü içeren besin çözeltisinin uygulanması ile karşıla-
nır. Su kültüründe çözelti uygulaması seçilen topraksız 
tarım tekniğine göre gerçekleştirilmektedir, bitkiler uy-
gulanan besin çözeltisinden belli bir süre faydalanmak-
tadırlar (kapalı sistem), çözelti seviyesi kontrol edilerek 
eksilen miktar su ve stok çözelti ilavesi ile tamamlan-
maktadır. Substrat kültüründe besin çözeltisi uygula-
ması iki şekilde yapılır:

• Damla sulama sistemi ile besin çözeltisinin yetiştir-
me ortamına üstten verilmesi,

• Besin çözeltisinin yetiştirme ortamına alttan veril-
mesi (Kapilar sistem).

Substrat kültüründe özellikle ticari sistemlerde, besin 
çözeltisi genelde damla sulama sistemi ile verilir. Besin 
çözeltisi, kullanılan ortamın özellikleri ve hacmi ile bit-
kinin gelişme dönemi ve iklim koşulları dikkate alınarak 
verilen çözeltinin yaklaşık % 20’si drene olacak şekilde 
uygulanır. Besin çözeltisinin uygulanışına göre, substrat 
kültürü açık ve kapalı sistemler olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. Açık sistemde bitki kök bölgesinden drene 
olan çözelti atılır, kapalı sistemde ise drene olan çözelti 



55 NİSAN  2012

toplanarak su ve stok çözeltilerin ilavesinden sonra sis-
temde tekrar dolaştırılmaktadır. Kapalı sistemler su ve 
gübre tasarrufu sağlar, atılan çözelti miktarı azaldığın-
dan çevreyi kirletme riski daha azdır.

Kapilar sistemler hobi amaçlı kullanım için daha uygun-
dur. Bu yöntemde besin çözeltisi yetiştirme ortamına 
dipten uygulanmakta ve ortam içinde kapilarite ile yük-
selmektedir. Besin çözeltisi tankı, saksılar ve üzerinde 
valf bulunan saksı altlıklarına gereksinim vardır. Besin 
çözeltisi tanktan saksı altlıklarına valflerin açılıp kapan-
ması ile iletilmektedir.    

 

 

 

   

 

 

 

Besin Çözeltisinin Damla Sulama Sistemi ile Verilmesi

 

 

 

 

 

Kapilar Sistem (Kaynak: Autopot Co., UK)

Ekonomisi

Topraksız tarımın geleneksel tarzda toprakta yapılan 
yetiştiriciliğe kıyasla daha masraflı bir üretim şekli ol-
duğu düşünülmekle birlikte maliyetler kullanılan tekni-
ğe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Masraf unsurları 
yatırım masrafları ve işletme masraflarından oluşmak-
tadır. İşletmenin sahip olduğu sermayeye bağlı olarak 
topraksız tarım farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Ülke-
mizde topraksız tarım yapılan modern sera işletmele-
rinde arazi satın alma bedeli hariç olmak üzere, yatırım 
masrafı (topraksız tarım sistemleri dahil) plastik örtülü 
seralar için 50-60 €/m2, cam seralar için ise 70-85 €/
m2 olarak hesaplanmaktadır. Domates üretiminde yıl-
lık işletme giderleri (üretim, personel ve pazarlama 
giderleri), işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak 15500-
25000 €/dekar arasında değişmektedir. Bu nedenle 
modern işletmelerde, işletme büyüklüğü kârlılığı büyük 
ölçüde etkilemektedir. Topraksız tarım yapılan modern 
seralarda, ülkemiz koşullarında verimin 35-40 kg/m2 
düzeyinde olabileceği düşünülmektedir.

Geleneksel tarzdaki çiftçi seralarında çok daha düşük 
maliyetler ile topraksız tarım sistemlerinin kurulması 
mümkündür. Örneğin, Tahtalı Barajı Koruma Havzasın-
da mevcut üretici seralarını topraksız tarıma geçirmek 
için gerekli yatırım masrafı 4.5 $/m2 olmuştur. Nisan-
Kasım ayları arasında hıyar yetiştirilen bu seralarda, 
başarılı üreticiler 32-44 kg/m2 arasında değişen düzey-
lerde verim alabilmiştir.
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Çevreye Etkileri

Toprak dezenfeksiyonu gereğini ortadan kaldırması ne-

deniyle, topraksız tarım çevre dostu üretim şekli olarak 

gündeme gelmiştir. Ancak, dikkat edilmediği takdirde 

topraksız tarımın da çevreye olumsuz etkileri olabilir. 

Topraksız tarımda atılan besin çözeltileri, atılan plas-
tikler (yer örtüsü olarak kullanılan, yetiştirme yerlerinin 
hazırlığında kullanılan plastikler vb) ve atılan yetiştirme 
ortamları çevre kirliliğine yol açmaktadır. Topraksız ta-
rımın çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
aşağıdaki önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Antalya’da Modern Bir Serada Domates Yetiştiriciliği

İzmir-Menderes’te Geleneksel Bir Serada Hıyar Yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

 
 

Üretim Dönemi Sonunda Çevreye 
Atılan Yetiştirme Ortamları
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• Atılan çözelti miktarını azaltmak için kapalı sistem 
kullanılmalıdır.

• Atılan substrat (yetiştirme ortamı) miktarını azaltmak 
üzere substratların bir üretim döneminden fazla 
kullanılması tercih edilmelidir. Denemeler pek çok 
topraksız ortamın 4-5 yıl süreyle kullanılabileceğini 
ortaya koymuştur.

• Kullanım sonrası arazi ıslahında veya inşaat sektö-

ründe kullanılabilmeleri nedeniyle geri dönüşümü 
kolay olan yetiştirme ortamları tercih edilmelidir. 
Ancak plastik ambalajları ile atıldığında, ortamların 
tümü çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle 
üretim dönemi sonunda, yetiştirme ortamları plastik 
ambalajından ayrılmalı ve uygun şekilde geri dönü-
şümleri sağlanmalıdır.

• Plastikler de kullanım sonrasında çevreye atılma-
malı, toplanarak geri dönüşümü sağlanmalıdır.
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Ülkemizde tarım alanlarının giderek azalması buna kar-
şılık nüfusun hızla artması ve birim alandan alınan ürün 
miktarının yeterli olmaması nedeniyle verimi artırıcı bir-
takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler 
arasında yeni teknoloji ve tarım tekniklerinin kullanılma-
sının yanı sıra, sebze ve meyve üretiminin geliştirilmesi, 
özellikle de seracılığın yaygınlaştırılması sayılabilir (Gül-
lüler, 2007). Sera; iklim koşullarının açıkta bitki yetiştir-
meye elverişli olmadığı dönemlerde, kültür bitkileri ile 
bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak 
üretilmesi, yetiştirilmesi, korunmasına olanak sağla-
yan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları ve yıl 
boyunca üretim yapmayı amaçlayan, içinde hareket 
edilebilen yüksek sistemli yapılardır (Baytorun, 2000).

Örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yeni teknoloji ve çağdaş 
tarım tekniklerinin kullanılmasıyla birim alandan daha 
yüksek gelir elde etmek olasıdır. Yapısal iyileştirmeler, 
kontrollü sulama ve gübreleme sistemleriyle (fertigas-
yon sistemleri) sera içi mekanizasyon kullanılabilirliği, 
yüksek kaliteli tohumluk kullanımı ve doğal (iyi) tarım 
gibi tarımsal uygulamalarla sebze üretiminin artırılması 
hedeflenmekte ve buna bağlı olarak yetiştiricilerin sos-
yo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, tüketicilerin 
de nitelikli ürüne erişimleri sağlanabilmektedir.

Seralarda yetiştirilen ürünlerin % 96’sını sebze türleri, 
% 3’ünü kesme çiçek ve iç mekân bitkileri ve % 1’ini 
de meyve türleri oluşturmaktadır. Ülkemizde üretim ya-
pılan toplam örtülü alan 563 805 da’dır. Örtülü alanla-
rın % 55’ini cam ve plastik seralar, geriye kalan kısmını 
ise alçak tüneller oluşturmaktadır (Anonim, 2011).

Serada bitki yetiştiriciliğinde bitki gelişimi için gerekli 
su, açık alandaki yetiştiricilikten farklı olarak yalnızca 
sulama ile karşılanmaktadır. Bu durum, sınırlı bir alan-
da yüksek verimin sağlanmasını amaçlayan ve yüksek 
yatırımlarla gerçekleştirilen seralarda sulama uygula-
malarının önemini daha da artırmaktadır.

Sulama yöntemi denilince akla suyun toprağa, kök 
bölgesine veriliş biçimi gelirken, sulama sisteminde ise 
suyun kaynaktan alınması, sulanacak alana iletilmesi 
ve dağıtılması için gerekli yapıların bütünüdür. Her su-
lama yönteminin kendine özgü bir sulama sistemi var-
dır. Bu nedenle uygulamada, önce mevcut su kaynağı, 
toprak özellikleri, topografya, bitki, pazar koşulları, ik-
lim, ekonomik, sosyal ve kültürel durum gibi etmenler 
dikkate alınarak koşullar en uygun sulama yöntemi se-
çilmeli ve sonra sulama yönteminin gerektirdiği sistem 
planlanması yapılarak kurulmalıdır (Yazar, 2011).

Türkiye’de sera yetiştiriciliğinin son yıllarda önemli bir 
gelişme gösterdiği ancak verim ve kalitenin istenilen 
düzeyde olmadığı bilinmektedir. Sera yetiştiriciliğinin 

çok çeşitli sorunları arasında sulamanın da önemli yeri 
olduğu bir gerçektir. Arazi koşullarında olduğu gibi se-
ralarda da sulamaya ilişkin sorununun başlıca nedeni 
toprak-su-bitki ilişkilerinde görülen dengesizliktir. Özel-
likle aşırı ya da eksik sulamalar bu dengesizliğin ne-
denlerini oluşturmaktadır (Cemek ve ark., 2004). Su-
lama uygulamalarında yetiştiricilerin karşılaştığı önemli 
sorunlardan birisi de her sulamada bitki kök bölgesine 
uygulanacak su miktarının doğru bir biçimde sapta-
namamasıdır. Uygulanacak su miktarını doğru bir bi-
çimde belirlemek amacıyla uygulanan yöntemlerin bir 
bölümü pahalı araç ve gereçlere, bir bölümü de yetiş-
tiriciler için pratik olmayan hesaplamalara gereksinme 
göstermektedir (Yazar, 2011).

Serada yapılan üretimlerde suyun bitkilere uygulanma-
sını sağlayan pek çok sulama yöntemi kullanılmaktadır. 
Bunlar, günümüzde giderek vazgeçilen yüzey sulama 
yöntemlerinin yanı sıra, gelişen teknolojinin sağladığı 
ve bitki üretim tekniklerine bağlı olarak değişime uğ-
ramış, bilinen modern sulama yöntemleridir. Üretici 
koşullarında, günümüzde en yaygın olarak kullanılan 
yöntem pek çok üstün yönleri nedeniyle damla sula-
madır. Damla sulama sistem unsurlarının son yıllarda 
ülkemizde üretilmesi yaygınlaşma hızını artırmıştır.

Bitkisel üretim girdilerinin etkinliğini artıran ve bu biçimi 
ile çağdaş tarımda yüksek verimliliğin ayrılmaz parçası 
olan sulamaya, bitkisel üretim için kök bölgesinde ek-
sik olan suyun en uygun düzeyde tutulması açısından 
da bakılmaktadır. Bu nedenle, bitkide verim ve kalite 
düşüklüğüne neden olabilecek bir su stresini önlemek 
amacıyla, bitkiye gelişme süreci içinde gereksinim du-
yulan sulama suyunu gereken miktar ve zamanlarda 
uygulamak gerekir ki, bu da varolan koşullara göre et-
kili bir sulama programının yürütülmesi ile olasıdır.

Günümüzde sulamanın programlanmasına yönelik 
olarak, toprağa, bitkiye ve iklime dayalı izleme tek-
niklerini kullanan birçok yöntem geliştirilmiş olmasına 
karşın, ülkemiz seralarının büyük bir bölümünde arzu 
edilen düzeyde bilimsel yöntemler kullanılmamaktadır. 
Üreticiler sulamayı genellikle bitki veya toprağın duru-
munu görsel olarak inceleyerek programlamaktadırlar. 
Bu durum ise su, gübre ve enerjinin etkin kullanılma-
masının yanı sıra, çevre kirlenmesi, taban suyunun 
yükselmesi ve drenaj sorunlarının artmasına yol aç-
maktadır. Ayrıca, sulama suyu kalitesi, toprakların fi-
ziksel ve kimyasal özellikleri ile verimlilik durumunun 
bilimsel düzeyde belirlenmemesi verim ve kalite azal-
ması ile sonuçlanabilmektedir.

Seralarda Sulama Yöntemleri
Seralarda dengeli su uygulamasının bitkilerin büyüme, 
verim ve kalitesi üzerine olumlu etkileri belirlenmiştir. 



Seralarda yapılan sulamada amaç belirli bir sürede bit-
kilerin evapotranspirasyon yoluyla topraktan aldıkları 
suyu yeniden toprağa uygulamaktır. Sera bitkilerinin su 
isteği fazla olmakla birlikte bitki su gereksinimi, yetiş-
tirilen bitki çeşidine ve sera içi ortam koşullarına bağlı 
olarak büyük değişiklik gösterir. Genç bitkiler daha az 
su tüketirken, belirli bir olgunluktaki bitkilerde gelişime 
bağlı olarak su tüketimi de artar. Bu nedenle seralarda 
bitkilerin sulanmasında çeşitler ve bitki yaş gruplarının 
aynı olmasına özen gösterilmelidir.

Serada sulama yöntemi seçilirken, yetiştirilecek ürün, 
toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri, su kaynağının 
miktarı ve kalitesi önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, çift-
çilerin ekonomik durumu, sera içi ve dışındaki sıcaklık, 
oransal nem, don gibi iklim parametreleri de sulama 
sisteminin seçiminde önemli etkiye sahiptir. Toprağın 
su alma hızı olarak nitelendirilen infiltrasyon değeri su-

lama sisteminin planlanmasında kullanılan çok önemli 
bir parametredir. İnfiltrasyon değeri ile yağmurlama su-
lama yönteminde başlık debisi ve yerleşim aralığına, 
damla sistemlerinde ise damlatıcı debisi ve aralıklarına 
ve ayrıca tüm sulama yöntemlerinde sulama süresine 
etkili olan önemli bir ölçüttür. 

Sulamada kullanılan bütün sular az veya çok erimiş 
tuzları içerirler. Sulama amacıyla kullanılan suyun ni-
teliği içerdiği tuzun cinsine ve miktarına bağlı olarak 
önemli ölçüde değişir. Dolayısıyla seralarda sulama 
amaçlı kullanılacak suların fiziksel ve kimyasal özellik-
lerinin iyi bilinmesi gerekir. Bir suyun sulama için uy-
gunluğu yalnızca toplam tuz içeriği ile değil aynı za-
manda tuzun cinsi tarafından da belirlenir. Toprakta tuz 
biriktikçe gerek toprak ve gerekse bitki yetiştirilmesi 
bakımından çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Böyle 
durumlarda bitki verimini kabul edilebilir düzeylerde 
tutmak özel stratejilerin uygulanmasını gerektirir. Su-
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yun niteliği veya kullanım için uygunluğu uzun vadede 
ortaya çıkabilecek sorunların potansiyel şiddetine bağlı 
olarak değerlendirilir.

Bitkiler normal gelişmelerini sürdürebilmek için kökleri 
aracılığıyla topraktan su alırlar. Kök ortamında bulunan 
besin maddeleri alınan bu su ile bitkide en uç noktalara 
kadar ulaştırılır. Döngünün sürekliliği suyun bitki yap-
raklarından terleme ile atılmasıyla sağlandığından bitki-
nin gereksinim duyduğu nem düzeyinin sürekli sağlan-
ması gerekir. Kök bölgesinde bitkinin gereksinim duy-
duğu suyun sürekliliğinin sağlanabilmesi ise yetiştirme 
ortamı olan toprak ya da diğer karışımlarının su tutma 
kapasitesinin iyi belirlenmesine bağlıdır. Kullanılabilir 
su tutma kapasitesi olarak da tanımlanan bu kavram 
yetiştirme ortamında serbest drenaj koşullarında tarla 
kapasitesinde tutulan su ile solma noktası arasındaki 
su içeriği değeri olarak tanımlanır. Bu değer sera koşul-

yöntemleri sera bitkilerinin sulanmasına uyarlanmış ve 
uygun otomasyon yöntemlerinin kullanılmasıyla su, za-
man ve iş gücünden tasarruf sağlandığı gibi sera içi 
çevre koşullarının istenilen düzeylerde tutulması kolay-
laşmıştır.

Yağmurlama Sulama Yöntemi
Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama 
başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde arazi ve 
bitki yüzeylerine uygulanır. Yöntemin uygulanabilmesi 
için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim 
sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek var-
dır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. 
Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak 
bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak 
değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır. Yağ-
murlama sulama yönteminde, belirli bir ilk yatırım ve 
enerji giderleri gereklidir. Bu giderler yöntem uygula-

larında yalnızca sulama değil, bitki besin maddelerinin 
etkin kullanımı ve kök havalanması yönünden de son 
derece önemlidir. Kullanılabilir su tutma kapasitesi bitki 
yetiştirme ortamına, yetiştirme ortamının büyüklük ve 
derinliğine bağlıdır.

Seralarda aşırı sulama; sera içerisindeki havanın nispi 
nemini yükselterek hastalık ve zararlıların üremesine 
uygun bir ortam hazırlar, bitki kök sisteminin havalan-
masını engeller, topraktaki bitki besin maddelerini yıka-
yarak derine süzülmesine neden olabilir. Eksik sulama 
uygulaması ise bitkilerde yeterli gelişmeyi sağlayama-
yacağından verim ve kalitenin düşmesine neden olabi-
lir. Yoğun iş gereksinimin olduğu sera yetiştiriciliğinde 
sulama için fazla zaman harcamak istemeyen işlet-
meciler, bu nedenle otomasyon içeren sistemlerinin 
kullanımını tercih etmeye başlamışlardır. Teknolojik ge-
lişmeler ve serada yetişen kültür bitkilerinin çeşitlerin-
deki artışa bağlı olarak, bilinen ya da gelişmiş sulama 

narak, tarımsal ürün artışıyla karşılanabilirse yağmur-
lama sulama sistemleri gelişebilir. Yağmurlama sulama 
yönteminin başlıca avantajları; su uygulama randımanı 
yüksek, toprak derinliği az ve sığ, geçirgen topraklarda 
kullanılabilmesi, bitki üzerinde biriken tuzun yıkanabil-
mesi, eriyebilir gübre ve kimyasalların sulama suyu ile 
birlikte uygulanabilmesi, ürünün dondan ve sıcaktan 
korunmasıdır. Ayrıca, daha az işçilik gerektirdiğinden, 
işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı 
bulmaktadır. Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve bakım-
onarım yönünden bazı sorunlar bulunması sistemin en 
önemli dezavantajlarıdır.

Seralarda kullanım amacına ve bulunduğu konuma 
göre üstten yağmurlama ve toprak yüzeyinde yağmur-
lama sistemi olarak gruplandırılır (Yazgan, 2011).

Üstten Yağmurlama: Bu yöntemde lateral ve yağ-
murlama başlıkları sulanacak alanın tamamına eş bir 
su dağılımı verecek biçimde düzenlenir. Bu yöntem, 
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genellikle kesme çiçek, sebze ve fide yetiştiriciliğinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca, sera içinin serinletilmesi, nem 
düzeyinin belirli oranlarda tutulması ve dondan korun-
mada kullanılmaktadır. Üstten yağmurlama sisteminde 
başlıklar sabit ya da hareketli olarak düzenlenebilir.

i) Sabit yağmurlama sistemlerinde başlıklarının 
üzerinde yer aldığı lateral borular çatı makaslarına, bit-
ki sıralarına paralel biçimde yerleştirilir (Şekil 1). Lateral 
sayısı sera genişliğine ve başlığın püskürtme çapına 
bağlı olarak toprak yüzeyine yerleştirilir. Eğimin büyük 
olduğu yerlerde yer alan başlıklardan sulama kesildik-
ten sonra su damlamaya devam edebilir. Damlamayı 
önlemek amacıyla yağmurlama başlıklarını lateral bo-
ruya bağlayan borular üzerine (spagetti) çek valf konu-
lur. Bu çek valflar belirli bir basınç oluştuğunda başlığa 
su verirler, basınç azaldıktan sonra kapanarak suyun 
damlamasına engel olurlar. Çek valf konulmaması du-
rumunda başlıklardan çıkan damlaların çapları büyük 
olacağından sıcak havalarda yapraklarda yanmalar 
meydana gelebilir, mantari hastalıklara uygun ortam 
hazırlar, bu başlıklar altında kalacak bitkilere gereksi-
nim duyulandan daha fazla su verilmiş olacaktır. Üstten 
yağmurlama sistemi yalnızca serinletme ve dondan 
korunma amaçlı olarak planlanmış ise laterallar ve baş-
lıklar sera dışına yerleştirilebilir. Yazın sıcak günlerinde 
sistem çalıştırılarak sera üst yüzeyinde evaporatif (bu-
harlaşma) soğuma ile serinletme, soğuk günlerde ise 
yüzeyde ince bir buz tabakası oluşturularak sera içi sı-
caklığı korunabilmektedir. 
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Şekil 1. Seralarda Üstten Sabit Yağmurlama Sistemi 

ii) Hareketli üstten yağmurlama sistemi sera içeri-
sinde geniş yüzeylerin aynı anda ve homojen biçimde 
sulanmasında kullanılabilir. Sulama sistemindeki lateral 
boru sera uzun kenarı boyunca dik biçimde çatı ma-
kasına bağlanıp, ray sistemiyle makas üzerinde hare-
ket ettirilir. Laterale suyu ileten boru ise, yumuşak PE 
(polietilen)’den yapılmıştır. Yağmurlama başlıkları, ha-
reketli lateralin alt kısımında yer alır. Sistemdeki başlık 
sayısı, sera genişliğine bağlı olarak değişmektedir (Şe-
kil 2). Bu yöntem çiçeksiz bitkiler ve başlıklar altında 

uzunluğu 50 cm’yi aşmayan alçak sebzeler, çiçeklen-
me dönemine kadar süs bitkileri, fide ve genç bitkiler 
için uygundur. Bu sistemler aynı zamanda kimyasal 
gübre ve ilaçların verilmesinde de kullanılır.
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Şekil 2. Seralarda Hareketli Yağmurlama Sulama

Toprak Yüzeyinde Yağmurlama Sulama Sistemleri: 
Seralarda bitki üzerinden yağmurlama amacıyla yerleş-
tirilen sistemlerin diğer sistemlere göre çeşitli üstünlük-
leri olmasına karşın her türlü sera bitkisinin sulanması 
için uygun değildir. Yetiştirilen bitkinin yaprak ve çiçek-
leri ıslanmadan ya da yağmurlama nedeniyle artacak 
yüksek oransal nemden zarar görüyorsa, su dağıtım 
sistemi ve yağmurlama başlıkları toprak yüzeyinden 
belirli yükseklikte ya da toprak üzerine yerleştirilir. Suyu 
ileten laterallere verilecek aralık, bitki sıra aralığına ve 
bitki yoğunluğuna bağlı olarak değişir (Şekil 3).
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Şekil 3. Seralarda Toprak Üstü Yağmurlama Sulama Sistemi

Yağmurlama başlıklarından çıkan suyun yetiştirilen bit-
kiye çarpmaması ve homojen bir dağılım sağlanması 
amacıyla yükselticiler kullanılır (Şekil 3). Toprak üzerine 
yağmurlama sistemi, üstten yağmurlama olduğu gibi 
hareketli olarak da düzenlenebilir. Bu sistemde late-
raller çatıya asılır ve sera uzun ekseni boyunca, raylar 
üzerinden hareket eder. Yağmurlama başlıkları, yuka-
rıdan aşağıya asılan boruların ucuna bağlanmıştır. Su 
bitki sıra aralarından verildiği gibi yandan yastık kenar-
larından da verilebilir. Yandan verilmesi durumunda; 
yastıklarda bitki boyu uzunsa ıslanma yastık kenarla-
rında, bitki boyu kısa ise yastık ortalarında fazladır. Sis-
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tem, sulamanın yanında sisleme, soğutma, sıvı gübre 
ve ilaçlama amacıyla da kullanılabilmektedir.

Damla Sulama Yöntemi
Damla sulama yönteminde kontrol ünitesinde filtreden 
geçen su, küçük çaplı polietilen borularla damlatıcıla-
ra iletilir ve damlatıcılara gelen suyun enerjisi damlatıcı 
içindeki yollarda kırılarak toprak yüzeyine düşük basınç 
ve debide damlalar biçiminde verilir (Şekil 4).

Damla sulama yönteminde toprak yüzeyinin tamamen 
ıslatılmaması, yapraklara su uygulanmaması nedeniyle 
toprağın ıslatılan yüzeyi genellikle taç örtüsü ile gölge-
lendiğinden buharlaşma kayıpları minimum düzeyde-
dir. Bu nedenle bitkinin su tüketimi, dolayısıyla sulama 
suyu ihtiyacı azalmaktadır. 

Damla sulama yönteminin başlıca özelliği bitkinin ihti-
yaç duyduğu su miktarını, az miktarda, sık aralıklarla 
besin maddeleri ile birlikte verilmesidir. İşletme basıncı 
genellikle 1-1.5 atmosfer civarında ve damlatıcı debileri 
ise genellikle 1-4 L/h arasındadır. Sera içerisinde dam-
latıcı debileri arasındaki basınç farkını engellemek ama-
cıyla basınç düzenleyicili damlatıcılar kullanılmaktadır.
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Şekil 4. Seralarda Damla Sulama Sistemi

Diğer sulama yöntemlerine göre damla sulama yönte-
mi birçok üstünlükleri vardır. Bunlar; sulama randımanı 
çok yüksektir, az su ile daha bol ve daha kaliteli ürün 
alınabilir, sulama işçiliği en az düzeydedir, toprak yüzeyi 
tamamen ıslatılmadığından, yabancı otların, hastalık ve 
zararlıların gelişmesi engellenebilir ve bakım masrafları 
düşer. Ayrıca, sulama sırasında ve sonrasında, diğer 
sulama yöntemlerinin aksine, sera içerisinde çalışma 
olanağı bulunur. Sulama suyu ile birlikte, gübreleme ve 
toprak ilaçlaması yapılabilir. Sulama suyu kalitesi düşük 
olan su kaynaklarının da bu yöntemle kullanılabilme-
si olasıdır. Kalitesi düşük sulama suyunun kullanılması 
durumunda bitki yetiştirme ortamının her yıl yenilenme-
si, toprakta yetiştirilmesi durumunda ise iyi bir drenaj 
sisteminin varlığı ve yıkama yapılması gerekmektedir. 
Bu durumda sera içine konulacak taşınabilir bir yağ-
murlama sistemiyle yıkama yapılabilir.

Damla sulama yönteminin dezavantajları ise sistem ku-
ruluş maliyetinin göreceli yüksek olması, düşük kaliteli 

sulama suyunun yetersiz filtreleme ile kullanılmasında 
damlatıcıların zamanla tıkanma riski, bitki yakınlarında 
tuz birikimi, sınırlı bitki kök gelişimi, toprak üzerindeki 
laterallerin tarımsal işlemlerden ve kemirgenlerden za-
rar görmesi sayılabilir. 

Damla sulama yönteminde çeşitli tipte damlatıcılar ge-
liştirilmiştir. Sera tabanında ya da yastıkta yetiştiricilik 
yapıldığı koşulda lateral boru üzerine yerleştirilen dam-
latıcılardan yararlanılabilmektedir. Damla sulama siste-
mi, damlatıcılar dışında kontrol ünitesi, ana boru, yan 
boru (manifold) ve laterallerden meydana gelir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Damla Sulama Sistemi ve Ögeleri

Saksı yetiştiriciliğinde ise ahtapot ya da kılcal boru adı 
verilen damlatıcılardan yararlanılabilmektedir. Ahtapot 
tipi damlatıcılarda lateral boru üzerine yerleştirilen da-
ğıtıcılar basınç düzenleyici ya da düzenleyicisiz olabi-
lirler ve kol sayısı 4-12 arasında değişebilir. Dağıtıcıya 
bağlanan kılcal borunun ucuna yerleştirilen ve saksı ya 
da yetiştirme ortamına sabitlenmeye de yarayan dam-
latıcılar suyun bitkiye verilmesini sağlar. Kullanılan kılcal 
borunun uzunlukları saksı ya da yetiştirme ortamının 
biçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir (Şekil 6).

Damla sulama yöntemi seralarda yetiştirilen başta do-
mates, hıyar olmak üzere her türlü sıraya dikimi yapılan 
sebzelerin, birçok kesme ve saksı çiçeklerin sulan-
masında kullanılır. Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi, 
damlatıcılardan çıkan sulama suyunun sera içerisinde 
yetiştirilen bitkinin kök bölgesine homojen bir şekilde 
uygulanması ile gerçekleştirilebilir.

Bu yöntemin uygulanması sırasında karşılaşılan başlıca 
sorun; damlatıcıların tıkanmasıdır. Damlatıcılarda tıkan-
ma, su kaynağı niteliği ve bitki besin maddelerinin yo-
ğun kullanımı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle sulama 
suyu içinde var olan parçacıkların filtre sistemi girişinde 
tutulması gerekir. Filtrelerle tutulamayan ve çökelme ile 
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Suyun kapilar yöntemle bitkilere veril-
mesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Bi-
rinci yöntemde; saksılar hiçbir materyal 
kullanmaksızın düzgün, su geçirmeyen 
tablalar içerisine yerleştirilir. Tablalara 
belirli aralıklarla belirli yüksekliğe kadar 
sulama yapılır. Bu yöntemle bitki has-
talıklarının yayılması ve bitkilerin kirlen-
mesi az, su alımı kolaydır. Ancak sis-
temin pahalı olması ve tablalardaki su 
yüksekliğinin her yerde eşit olmaması 
gibi sakıncalı yönleri vardır. Saksılar son 
yıllarda doğrudan yetiştirme tablasına 
konulmak yerine, delikli PVC ayaklar 
üzerine konularak sorun belirli ölçüde 
azaltılmaya çalışılmaktadır (Şekil 7).

Diğer bir yöntem ise, saksılar doğrudan 
su ile ilişkili olmayıp bünyelerinde su tu-
tabilen materyaller (kum, keçe, mat el-
yaf vb) üzerine konulur. Materyal olarak 
kumun kullanılması durumunda tablalar 
içerisine 2-3 cm kalınlığında kum seri-
lir. Kum su ile doygun hale getirilir Kum 
üzerine yerleştirilmiş olan saksı topra-
ğında az yoğun bir ortam olduğundan 
kumdan saksı toprağına bir su hareketi 
olur ve su saksı içerisinde kapilar hare-
ketle yükselir. Kullanılacak kumun dane 
çapının iyi düzenlenmesi gerekir. Dane 
çapı büyük olursa su tutulması, dane 
çapı küçük olursa suyun tablada ho-
mojen dağılımı güçleşir.

Kapilar sulamada, fazla suyun drenajı 
yetiştirme tablasının kenarlarında bırakı-
lan oluklar yardımıyla sağlanabilir. Kum 
yerine keçe veya elyaf kullanıldığında 
suyun tutulması bu materyallerle sağla-
nabilir. Ancak saksı deliklerinden çıkan 
köklerin bu malzemelere tutulmaları 
sonucunda malzemeler kirlenmekte, 
yoğunlaşmalar olmakta ve hastalıkların 
yayılması hızlanmaktadır.

Kapilar Sistemlerin Avantajları
• Besin eriyiği bitki kök bölgesinin altında, saksı taba-

nına yerleştirilen özel vanalar sayesinde sürekli sabit 
yükseklikte tutulduğundan ve su kullanım zamanı ve 
miktarı bitki tarafından belirlendiğinden, damla sula-
ma sistemlerinde gereken sulama programlaması bu 
sistemde yoktur. 

• Pompa, pahalı boru sistemleri, otomatik kontrol sis-
temi ve drenaj gerektirmediğinden sistem ucuzdur.

• Bitki su tüketimine bağlı olarak su kullanımı otomatik 
vanalarla düzenlenir. İş gücünden tasarruf sağlar.

 

 

 

 

 

Şekil 6. Çok Çıkışlı Damlatıcı Uygulamaları 

Toprak
Su

Delikli Saksı

Geçirgen altlık (elyaf, keçe)

Yetiştirme tablası

1

2

3

Suyun delikli saksıdan geçirgen altlığa drene olması

Geçirgen altlığın suyu emmesi

Kapilarik olarak suyun toprakta yükselmesi

Toprak
Su

Delikli Saksı

Geçirgen altlık (elyaf, keçe)

Yetiştirme tablası

11

22

33

Suyun delikli saksıdan geçirgen altlığa drene olması

Geçirgen altlığın suyu emmesi

Kapilarik olarak suyun toprakta yükselmesi

 

 

 

Şekil 7. Kapilar Sulama Yönteminin Uygulanması

damlatıcılarda tıkanmaya neden olan çözünmüş mad-
deler, sulama suyuna düşük dozlarda karıştırılacak, 
fosforik asit veya HCl ile giderilebilir.

Kapilar Sulama Sistemi

Bu yöntem doymamış toprakta suyun hareketi pren-
sibinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Su toprak içeri-
sinde kılcal borularda oluşan basınç gerilimi ile düşey 
yönde, yatay yönde ya da yatay ve düşeyle belli bir açı 
yaparak hareket eder. Bu hareketliliğe kılcal boruların 
kesiti, diğer bir ifade ile toprağın bünyesi etki etmekte-
dir (Demirtaş, 2008; Sezen, 2011).
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• Elektrik enerjisine ihtiyaç duymaz. 

• Birbirinden bağımsız saksı ya da saksı grupların-
da yetiştiricilik yapıldığından kök hastalıklarıyla ilgili 
problemlerin yayılması sınırlıdır.

• Yapraklar ıslatılmadığı için yaprak hastalıkları daha 
az ortaya çıkar. Farklı bitki türleri için farklı besin eri-
yiği ihtiyaçları kolaylıkla karşılanarak yetiştiricilik ya-
pılabilir. Uniform bir bitki gelişimi sağlar (Fah, 2000; 
Cox, 2003).

• Damla sulama sisteminde basınç değişimi ve tıkan-
ma gibi nedenlerle sera içinde uniform olmayan bir 
su dağılımına neden olabilmektedir. İklim faktörleri-
nin sera içinde değişiklik göstermesi nedeniyle aynı 
bitkinin farklı noktalarda su gereksiniminin farklı ola-
bileceği bir gerçektir. Bununla birlikte, kapilar siste-
min ortam içindeki nemi stabil tutulmakta, farklı bitki 
ve ortam koşullarına kolaylıkla adapte edilebilmek-
tedirler.

• Solar radyasyon dağılımının düzensiz olduğu ya da 
yüksek buharlaştırma etkisinin bulunduğu kuru sera 
içi iklim koşullarında bile sistemin güvenle kullanı-
labilirliği, yetiştiriciye sulama zamanı ve miktarı ko-
nusunda karar verme zorunluluğu getirmemesi, dı-
şarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymaması ve maliyetini 

düşürebilecek farklı üretim çeşitlerinin geliştirilebilir-
liği sistemin diğer avantajları olarak görülmektedir 
(Saarinen ve Reinikainen,1995). 

• Kapilar sistemlerin en büyük avantajı, atık çözelti 
oluşturmadığı için su ve gübre tasarrufu sağlaması 
ve çevreyi kirletmemesidir. Temelde kapalı bir sis-
tem olan kapilar sistemler, kapilar olmayan kapalı 
sistemlerle karşılaştırıldığında dahi atılan besin so-
lüsyonu miktarının çok düşük olduğu belirtilmekte-
dir (Meriç ve Öztekin, 2008).

Kapilar Sistemlerin Dezavantajları

• Kapilar sistemler her koşulda ekonomik açıdan 
kârlı olmayabilir. Anılan sistemlerde, bitki tarafından 
kullanılmayan besin elementleri köklerin daha az 
bulunduğu yetiştirme ortamının üst kısmında birik-
mekte ve tuzluluk meydana getirmektedir. Birikim 
her ne kadar köklerin az olduğu bölgede gerçek-
leşse de, tuz birikimi nedeniyle bu sistemler üretim 
sezonunun uzun ve sıcaklığın yüksek olduğu Akde-
niz iklim kuşağındaki yetiştiricilik üzerinde olumsuz 
etkiler yaratabilmektedir (Fah, 2000; Santamaria ve 
ark., 2003; Rouphael ve Colla, 2005; Meriç ve Öz-
tekin, 2008).
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Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları ve Seracılık



Seralar, bitki gelişimi için en uygun ortam koşulları sağ-
lanarak üretim yapılan tesislerdir. Sera içinde optimum 
koşulların sağlanabilmesi ancak, seraların ısıtma, so-
ğutma, aydınlatma, havalandırma ve nemlendirme gibi 
sistemlerle donatılmasıyla mümkün olmaktadır. Ülke-
mizin de içinde bulunduğu ılıman iklim kuşağındaki ül-
kelerde ekolojik koşullara bağlı seracılık yapılmaktadır. 
Buna göre, 2008 yılı itibarıyla, seralarımızın % 84,6’sı 
ve toplam örtüaltı alanlarımızın % 86,9’u Akdeniz Böl-
gesinde yer almaktadır (Çizelge 1). 1980’li yılların so-
nuna doğru diğer bölgelerimizde de seracılık faaliyet-
leri başlamıştır ve günümüzde giderek artan bir eğilim 
göstermektedir (Anonim, 2009a; Tüzel ve ark., 2010). 

Enerjinin oldukça pahalı olduğu çağımızda seraların 
bitkilerin optimum istekleri doğrultusunda ısıtılması bü-
yük masrafları gerektirmektedir. Bu nedenle seraları-
mızda düzenli bir ısıtma yerine sadece bitkileri dondan 
korumak amacıyla ısıtma yapılmaktadır. Düzenli ısıtma 
yapılmaması verim düşüklüğü, üretim çeşidinde sınır-
lama ve hormon kullanma zorunluluğu gibi problemleri 
beraberinde getirmektedir.  Kontrollü seralarda ısıtma-
nın üretim harcamaları içindeki payı % 60’lara kadar 
yükselmiştir. Bu payın azaltılması, tarımda önemli bir 
potansiyeli oluşturan seracılık sektöründe işletme karı-

nı artırırken, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlaya-
caktır. Bu nedenle, sera ısıtma harcamalarını ve giderek 
tükenmekte olan fosil enerji kaynaklarının kullanımını en 
aza indirmek için seralarda yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımına önem verilmelidir. 

Yenilenebilir enerji, “doğanın kendi evrimi içinde, bir 
sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağını 
üretmesi” olarak tanımlanmaktadır. Fosil yakıtlar, ya-
kılınca biten ve yenilenmeyen enerji kaynakları iken 
hidrolik (su), güneş, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal gibi 
doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra temiz 
enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 yılı 
itibarıyla dünya üzerinde tüketilen enerjinin yaklaşık 
% 18’i (biyokütle % 13, hidroelektrik % 3, güneş ile su 
ısıtma % 1,3 ve diğer jeotermal, rüzgâr % 0,8) yenile-
nebilir enerji kaynaklarından olmuştur (Gönüllü, 2009).  

Fosil yakıtların doğrudan veya dolaylı olarak kullanı-
mıyla ortaya çıkan çevresel sorunların etkin bir şekilde 
önlenebilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılması gerekir. Bununla birlikte, tarım sektörün-
de yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygula-
nabilirliği ve uygulama yöntemi, bölgesel koşullara ve 
faaliyetin şekline bağlı olarak değişir. Tarım sektöründe 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında son yıllar-
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da seracılık ön plana çıkmaktadır. Seracılığın ülke genelinde ve iklim koşullarının daha soğuk geçtiği bölgelerde 
yayılması için ısıtma masraflarını düşürmek oldukça önemlidir. Bu nedenle, seraların ısıtılmasında jeotermal enerji, 
güneş enerjisi ve biyokütle (biyogaz) enerjisi gibi yenilenebilir ve ucuz enerji kaynaklarının kullanımına önem veril-
meli ve bu kaynaklar ile ısıtılan seralarda üretim yapılması teşvik edilmelidir.

Çizelge 1. 2008 Yılı İtibarıyla Örtüaltı Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı (ha)

Bölge adı Cam sera Plastik sera Yüksek tünel Alçak tünel Toplam %
Akdeniz 7525.4 17355.2 5115.9 17131.3 47127.8 86.9
Ege 691.4 2695.5 602.9 484.3 4474.1 8.2
Karadeniz 1.7 659.7 430 465.5 1556.9 2.9
Marmara 2.3 359.7 481.3 10.4 853.7 1.6
İç Anadolu 0.3 58.4 45.7 - 104.4 0.2
Doğu Anadolu - 13.7 14.7 6.9 35.3 0.1
Güneydoğu Anadolu 4.2 25.8 5.5 28.1 63.6 0.1
TOPLAM 8225.3 21168.0 6696.0 18126.5 54215.8 100.0

Kaynak: Anonim, 2009a

Sera Isıtmasında Güneş Enerjisi 
Son yıllarda, seraların ısıtılması amacıyla, güneş enerjisi kullanımı gittikçe artmaktadır. Güneş enerjisi açısından 
önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde; ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2623 saat, ortalama 
toplam ışınım şiddeti 1303 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin bölgelere göre, yıllık toplam güneşlenme 
potansiyeli değerleri Çizelge 2’de verilmiştir (Anonim, 2009b). 

Çizelge 2. Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bölge adı Toplam güneş enerjisi (kWh/m2-yıl)
Güneşlenme süresi 

(saat/yıl)
Güneydoğu Anadolu 1460 2993
Akdeniz 1390 2956
Doğu Anadolu 1365 2664
İç Anadolu 1314 2628
Ege 1304 2738
Marmara 1168 2409
Karadeniz 1120 1971
Ortalama 1303 2623

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü
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Seraların güneş enerjisiyle ısıtılmasında uygulanan yön-
temler aktif ve pasif olmak üzere iki gruba ayrılmakta-
dır. Bu yöntemlerde uygulanacak sistemlerin işlevlerini 
yerine getirebilmesi için güneşten gelen ışınım enerjisini 
toplayarak ısıya çevirecek, depolayacak ve gereksinim 
duyulan zamanlarda istenen ortam içinde dağıtacak 
elemanların bulunması gerekir. Öncelikle seranın yer-
leştirilmesi, çatı eğimi, kullanılan örtü malzemesinin ışık 
geçirgenliği, sera iskelet malzemesinin kalınlığı gibi et-
kenler gelen güneş ışınlarının maksimum düzeyde sera 
içersine girmesini sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Seralarda güneş enerjili pasif ısıtma sistemlerinde, ısı 
toplama ünitesi sera içerisinde bulunur. Seralar güneş 
ışınımından en yüksek oranda enerji kazanımına uygun 
olarak tasarımlandığından, seranın kendisi de bir top-
laç görevi görür. Sera iç ortamında gündüz süresince 
güneş ışınımından kazanılan ısı, bir akışkan aracılığıyla 
ısı depolama materyalinde depolanır ve ısı gereksini-
mi duyulan gece saatlerinde seraya geri verilir. Güneş 
ışınımından en yüksek oranda enerji kazanılması için 
seranın geometrik yapısı uygun şekilde tasarlanmalıdır. 
Soğuk dönemlerde sera ortamında güneş ışınımından 
enerji kazancı için yansıtıcı yüzeyler de kullanılabilir. Pa-
sif ısıtma sistemlerinde ısı depolama materyali olarak; 
su, toprak, çakıl veya kırma taş ve faz değiştiren ma-
teryal gibi değişik özellikte materyaller kullanılır (Öztürk, 
2008).

Seraların ısıtılmasında kullanılan pasif sistemlerin en 
önemli yararı, doğal yollarla çalışmasıdır. Çalışması için 
herhangi bir enerjiye gereksinimi yoktur, yapımı kolay 
ve ucuz sistemlerdir. Aktif sistemlere göre tek önemli 
sakıncası, kontrollü çalıştırılma olanaklarının hemen he-
men olmamasıdır (Yağcıoğlu, 2005).

Seralarda güneş enerjili aktif ısıtma sistemlerinde, se-
radan bağımsız durumda tasarımlanan ısı toplama 
ve depolama ünitelerinden yararlanılır. Sera örtüsüyle 
güneş ışınımından kazanılan ısı enerjisiyle birlikte, aktif 
ısıtma sistemindeki ısı toplama ünitesiyle toplanan ısı 
enerjisi uygun şekilde depolanarak, ısı gereksiniminin 
önemli bir bölümü karşılanabilir. Bununla birlikte, bu 
sistemlerdeki ısı toplama ünitelerinin fazla alan kapla-
ması, ilk yatırım ve işletme giderlerinin yüksek olması, 
bu sistemlerin ekonomik uygulanabilirliğini önemli ölçü-
de kısıtlamaktadır (Öztürk ve ark., 2010).  

Katı materyal kullanılarak ısı depolanan sistemlerde 
depolama ünitesi olarak, genellikle içerisinde ısı taşıyıcı 
akışkan dolaşabilen çakıl veya kırma taş dolgulu ya-
taklardan yararlanılır. Serada ısı depolama ünitesi ola-
rak yararlanılan çakıl yatağı, genellikle sera tabanındaki 
toprak altına yerleştirilir. Isı taşıyıcı akışkan olarak su 
kullanılan ve yansıtıcı yüzeyi metal olan toplaçlarla de-

neysel ve ticari seralarda yapılan araştırmalarda sera ısı 
gereksiniminin karşılanma oranının % 30-60 arasında 
değiştiği belirlenmiştir. (Öztürk ve ark., 2001). Güneş 
enerjili aktif ısıtma sistemleriyle gece 17ºC ve gündüz 
25ºC  iç ortam sıcaklığı için sera ısı gereksiniminin 
% 40-90’ı karşılanabilir ve geleneksel ısıtma sistemle-
rinin uygulandığı seralara göre ürün verimi artar (Fuller 
ve ark., 1983). 

Sera Isıtmasında Jeotermal Enerji 
Türkiye’de seraların jeotermal kaynaklardan yararlana-
rak ısıtılması son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. 
Jeotermal enerjiyle ısınan önemli sera alanları ve tahmi-
ni kapasiteleri Çizelge 3’de görülmektedir. Çizelgeden 
de görüldüğü gibi ülkemizde yaklaşık 2100 da sera 
alanı jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır (Serpen ve ark., 
2009a). Bu seraların büyük bir kısmı Batı Anadolu’da 
yer almakta ve sayıları hızla artmaktadır. Seralar jeo-
termal enerji ile yılda ortalama 1500-2000 saat kadar 
ısıtılmakta ve çoğunlukla domates ve kaliforniya biber 
üretimi yapılmaktadır.

Jeotermal enerji; yerkabuğunun, çeşitli derinliklerinde 
bulunan birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları bölge-
sel atmosferik sıcaklıkların üzerinde olan, normal yer 
altı ve yer üstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, 
tuzlar, gazlar içeren sıcak su ve buhar olarak tanımla-
nabilir. Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta 
elektrik üretimi olmak üzere konut ısıtması, sera ısıtma-
sı, termal turizm ve tedavi amaçlı olmak üzere endüst-
ride çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta 
bir jeotermal akışkandan entegre olarak birçok alanda 
faydalanmak mümkündür (Anonim, 2009c).

Çizelge 3. Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılan Sera Alanları 

Yer Kapasite (MWt)        Alan (da)
Dikili-İzmir 83.7 775
Salihli-Manisa 22.6 350
Turgulu-Manisa 15.4 110
Balçova-İzmir 10.5 100
Kızıldere-Denizli 40 357
Gümüşköy-Aydın 2.5 50
Diyadin-Ağrı 3.1 2.4
Karaali-Urfa 25 170
Sındırgı-Balıkesir 3.0 200
Simav-Kütahya 17 100
Toplam 207.4 2104.4

Kaynak:Serpen ve ark., 2009.

Türkiye, ısıtma amaçlı jeotermal enerji potansiyeli ola-
rak, dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz-
deki jeotermal kaynakların % 95’i ısıtmaya uygun sı-
caklıkta olup, 30ºC’nin üzerinde sıcaklığa sahip 172 
adet jeotermal alan bulunmaktadır. Bu alanlar çoğun-
lukla batı, kuzeybatı ve orta Anadolu’da yer almaktadır 
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(Eniş, 2003; Kendirli, 2002; Kendirli ve Çakmak, 2010). 
Türkiye’de mevcut jeotermal ısıtma kapasitesi olan 827 
MWt’in 192 MWt’lik (635 dönüm) bölümünü sera ısıt-
ması oluşturmaktadır. Jeotermal uygulamalardan sera 
ısıtmasında bir önceki plan dönemine göre % 90 ora-
nında bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, 2013 projeksiyonu-
na göre, jeotermal sera ısıtmasının 1700 MWt’e (5000 
dönüm) çıkması beklenmektedir (Anonim, 2009c). 

Jeotermal enerji ile sürekli güç üretilebilmektedir. Jeo-
termal enerji; 5-10 MW güçte küçük santraller halinde 
kurulmaya ve geliştirilmeye uygun olması, uzun dö-
nemde hava değişikliklerinden ve kullanıcılardan etki-
lenmemesi, fosil yakıtların fiyat dalgalanmalarından ba-
ğımsızlığı, fiyatının kömürlü termik santrallerle ve doğal 
gazla rekabet edebilecek kadar düşük olması, kapalı 
sistemlerde yaydığı emisyon değerinin sıfır olması ne-
deniyle çevreciler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır 
(Eniş, 2003).

Jeotermal enerji ile sera ısıtma sistemleri, jeotermal 
akışkanın çıkarıldığı bölgeden tüketicilerin bulunduğu 
alanlara taşınması için kullanılan elemanları ifade et-

mektedir. Bu sistemler teknik özelliklerine göre toprak 
içersine, toprak yüzeyine veya yetiştirme masalarına 
yerleştirilen ısıtma sistemleri, fan ve ısı değiştirici kulla-
nılan hava ısıtma sistemleri ve kombine ısıtma sistem-
leri olarak gruplandırılabilir. Isıtma sistemleri içerisinde, 
jeotermal enerji uygulamalarına en uygun sistemin, 
zeminden veya toprak altından yapılan ısıtma sistemi 
olduğu belirlenmiştir. Toprak ısıtma sistemi belirli derin-
lik ve aralıklarla gömülü ve içerisinde sıcak akışkan do-
laşan ısıtma borularından oluşur. Günümüzde plastik 
malzemelerden yapılmış ısıtma boruları, yüksek sıcak-
lığa dayanıklı ve kolay bir şekilde döşenebilir olmaları 
nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Plastik borulu 
ısıtma sistemlerinde küçük çaplı plastik borular geçici 
olarak sera zeminine veya yetiştirme masalarının altı-
na yerleştirilir. Isıtma borularının serada zemine yakın 
olarak yerleştirilmesi önerilir. Seralarda saksı bitkileri 
yetiştiriciliğinde, taşınabilir masalara ince plastik ısıt-
ma boruları yerleştirilebilir. Sistemin ısıtma kapasitesi, 
Akdeniz iklim koşullarında tek katlı bir cam seranın ısı 
gereksinimini karşılamak için yeterlidir (Öztürk, 2008). 

Serada fan ve ısı değiştirici üniteleriyle hava ısıtma 
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sisteminde fan ve ısı değiştirici üniteleri seranın çatı 
konstrüksiyonuna asılır. Bu üniteler sudan havaya ısı 
değiştirici ve basıcı fanlardan oluşur. Genellikle sera-
larda yapılan her türlü yetiştirme sistemi için olumlu et-
kilere sahip bu ısıtma sistemleri, sadece geçici olarak 
ısıtma yapılması gereken ılıman iklimler için uygundur. 
(Öztürk, 2008). 

Sera ısıtılmasında doğrudan ya da dolaylı olarak kulla-
nıldıktan sonra soğuyan jeotermal kaynaklı sular, çev-
reye bırakılmamalıdır. İçerdikleri ağır metaller ve toksik 
elementler nedeniyle çevre kirliliğine neden olmamak 
için,  derin kuyular açılarak yeniden derin katmanlara 
enjekte edilmeleri uygun olur. Bunun yanı sıra jeotermal 
kaynaklar içerdiği metaller nedeniyle kullanım sırasında 
borularda kabuklaşma ve korozyona da neden olmak-
tadır.   

Ülkemizdeki orta ve yüksek sıcaklıklı jeotermal akış-
kanların büyük çoğunluğu CO2 içermektedir. Seralar-
da CO2, bitki beslemenin önemli unsurlarından birisi 
olup sabahın erken saatlerinde bitki tarafından hızla 
alınmakta ve sera havasındaki CO2 miktarı azalmakta-
dır. Bu durumda sera havasına gündüzleri 1000-2000 
ppm kadar ilave CO2 verilmesi bitki gelişimi ve verim-
lilikte çok ciddi artışlara neden olmaktadır. Jeotermal 
akışkanlardan elde edilen CO2 aynı zamanda seraları 
beslemek için de kullanılmaktadır.

Sera Isıtmasında Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi 
Temel bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve 
hayvansal kökenli tüm maddelerden üretilen enerjiye 
“Biyokütle Enerjisi” adı verilir. 19.Yüzyılda İngiltere’de 
fosseptiklerde oluşan gazın sokak aydınlatmasında 
kullanılması biyokütle (biyogaz) enerjisinin dünyadaki 
ilk  kullanımına örnektir. Türkiye’de 1970’de Toprak Su 
Araştırma Enstitüsü, 1977’de Türkiye Bilimsel ve Tek-
nik Araştırma Kurumu konuya ilgi göstermişler, daha 
sonraları Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Üniversiteler 
bu konuda çeşitli araştırmalar başlatmışlardır. Ülkemiz-
de, hayvansal dışkı kaynaklı biyokütleden 2.8-3.9 mil-
yar metreküp biyogaz üretilebileceği anlaşılmıştır. Bu 
potansiyelin yıllık enerji değeri 24.5 kWs’dir ve toplam 
ülke enerji tüketiminin yaklaşık % 5’ini karşılayabilecek-
tir (Eniş, 2003). 

Biyogaz üretiminde hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve 
organik içerikli şehir ve endüstriyel atıklar kullanılmak-
tadır. Organik içerikli şehir atıklarından enerji elde edi-
lerek serada üretim yapılmasına en iyi örnek “Ankara 
Katı Atık Yönetimi” projesidir. Bölgeye dökülen günde 
4 bin tonun üzerindeki çöpten elde edilen enerji ile top-
raksız tarım tekniği uygulanan serada yılda toplam 40 
ton salkım domates üretilmektedir. Kırsal kesimde ise 
biyogaz üretimi açısından hayvansal ve bitkisel atıklar 
önem taşımakta olup, bunlar genellikle ayrı ayrı kulla-
nılırlar. Ancak bitkisel atıklardan biyogaz üretiminde iş-
lem kontrolünün zor olması nedeniyle tarım işletmeleri 
için biyogaz üretiminde asıl kaynak hayvansal atıklardır 
(Polat  ve ark., 2009).
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Tarımsal atıklardan biyogazın üretiminde 
kesik besleme yöntemi ve sürekli besleme 
yöntemi olmak üzere iki yöntem uygulana-
bilir. Kesik besleme yönteminde organik atık 
yüklemesi yapılıp, gaz elde edildikten sonra 
sistem boşaltılıp, tekrar yüklenir. Sürekli bes-
leme yönteminde ise, organik atık yüklemesi 
yapılıp, gaz elde edildikten sonra günlük ola-
rak uygun miktarlarda atık yüklemesi yapıla-
rak elde edilen gazın sürekliliği sağlanır. Etkili 
bir biyogaz üretimi için üreteç içerisindeki 
sıcaklık değeri büyük önem taşımaktadır. En 
uygun sıcaklık değeri 30-35ºC’dir. Bu yüksek 
sıcaklık değerinin elde edilebilmesi için özel-
likle soğuk bölgelerde ısıtma yapılması gere-
kir. Bu ise ek bir maliyet gerektirir. Genellikle 
10ºC’nin altındaki ortam sıcaklıklarında biyo-
gaz üretimi durmaktadır (Olgun, 2009).

Sera Isıtmasında Diğer Enerji 
Kaynakları
Seranın ısı gereksinimini karşılamak için 
rüzgâr enerjisinden de yararlanılması düşü-
nülmektedir. Herhangi bir bölgede rüzgâr 
enerjisinden ekonomik olarak yararlanılabil-
mesi için, yıllık en düşük rüzgâr hızının ortala-
ma 5 m/s olması gerekir. Bölgenin topografik 
özellikleri ve diğer bazı etmenler de dikkate 
alınmalıdır. Uygulamada seralar için rüzgâr 
enerjisinin yararlılığı, rüzgâr hızının yeterli ol-
duğu bölgelere kurulmuş seraların ısı gerek-
siniminin karşılanmasından çok, bu enerjiden 
sadece elektrik enerjisi kaynağı olarak yarar-
lanılması durumunda ekonomik olmaktadır. 
(O’Flaherty, 1988).

Elektrik üretim santrallarından ve bazı en-
düstri tesislerinden büyük miktarlarda atık ısı 
dışarıya bırakılmaktadır. Bu tesislerden dışa-
rıya bırakılan atık ısıdan seraların ısıtılmasında 
yararlanılabilir. Seraların ısıtılmasında kullanı-
lan endüstriyel ısı atıkları sıcaklıklarına göre 
ikiye ayrılabilir. Elektrik üretimine ve diğer 
işlemlere yararlı toplam enerjiden uzaklaştı-
rılan sıcaklığı genellikle 35ºC’den daha dü-
şük olan sular birinci grupta, ısı elde etmek 
amacıyla kullanılan santrallardan çıkarılan 
sıcaklığı 100ºC’ye kadar çıkabilen sular ise 
ikinci grupta yer alır. Atık ısı ücretsiz olarak 
elde edilir. Bu ısının kullanımına ilişkin gider-
ler, sadece ısının kaynaktan seraya taşınma-
sı ve serada dağıtılması için yapılan yatırım 
giderlerinden oluşmaktadır. Düşük sıcaklıkla 
çalışan ısıtma sistemlerindeki ısı giderlerinin 
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artması, ısı kaynağı ile sera yerleşimi arasındaki ekono-
mik uzaklıkla sınırlıdır (O’Flaherty ve von Elsner, 1988). 

Sonuç ve Öneriler
Serada yapılan üretimde ürün maliyeti ve verimini et-
kileyen en önemli unsur bölgenin iklim özellikleridir. 
Bu nedenle ülkemizde yoğun olarak seracılık yapılan 
alanlar kıyı şeridi boyunca ılıman iklime sahip bölgeler-
de yayılma göstermiştir. Özellikle bölgenin sıcaklık de-
ğerleri ve güneşlenme süresi verim ve kaliteyi etkileyen 
unsurların başında gelir. Güneşlenme süresi ürün kali-
tesi açısından etkili olurken, sıcaklık değerleri ise ısıt-
ma giderlerini etkilediği için ürün maliyeti üzerinde etkili 
olmaktadır. Sera iç sıcaklığı bitki çeşidine göre değiş-
mekle birlikte genellikle 14°C’nin altına düşmemelidir. 
Isıtma giderleri seralarda en büyük işletme giderlerini 
oluşturur. Bu nedenle ısıtma maliyetlerini minimuma in-
direbilmek için doğal, ucuz ve çevre dostu olan yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanılması büyük bir avan-
taj sağlayacaktır. Seracılıkta bu doğal enerji kaynakla-
rından güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, 
biyokütle (biyogaz) enerjisi, endüstriyel atık enerji gibi 
kaynaklar kullanılabilir. Ancak bu enerji kaynakları içer-
sinde ticari olarak uygulanabilenler güneş enerjisi, jeo-
termal enerji ve biyokütle (biyogaz) enerjisidir.

Seraların doğal ısı kaynağı olan güneş enerjisinden 
daha fazla yararlanabilmesi için planlama ve proje-
lendirmeye yönelik teknik kurallara dikkat edilmelidir. 
Seraların yapım aşamasında gerekli önlemler alındık-
tan sonra, serada gündüz kazanılan bu enerjinin farklı 
yöntemlerle depolanarak, sıcaklığın daha düşük oldu-
ğu gece boyunca seraların ısıtılmasında kullanılması 
önemli olacaktır. Gelişen teknoloji ile birlikte bu alanda 
yapılan çalışmalar ve ekonomik çözümler de hız ka-
zanmıştır.

Türkiye genelinde sera ısıtmasına uygun düşük ve orta 
sıcaklıkta birçok jeotermal alan bulunmaktadır. Ülke-
mizde jeotermal kaynaklara dayalı seracılığın geliştiril-
mesi başta Ege Bölgesi olmak üzere, diğer tüm böl-
gelerde seracılığa önemli katkılarda bulunacaktır. Gü-
nümüzde gelişen teknoloji ile birlikte gerek sera ısıtma 
sistemlerinin projelenmesi gerekse sistemin işletilmesi 
ile ilgili sorunların çözümlenmesi bu ısıtma sistemlerinin 
yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Günümüzde kırsal atıklar, yüksek kirlilik içeren endüst-
riyel atıklar, atık su arıtma tesislerinden elde edilen ça-
murlar ve katı atıkların organik özellik taşıyan bileşenleri 
biyogaz üretim potansiyeline sahiptir. Bu atık madde-
lerin biyogaz üretim tesisinde değerlendirilmesi ile sera 
ısıtmasında kullanılması hem enerji tasarrufu sağlama-
da hem de çevre kirliliğini önlemede önemli bir rol oy-
nayabilir. 
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Türkiye, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel 
ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve ucuz 
iş gücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli avan-
tajlara sahiptir.

Türkiye’de ticari anlamda kesme çiçek üretimi,  
1940’lı yıllarda İstanbul ve çevresinde başlamış, 
daha sonra Yalova önemli bir üretim merkezi konu-
muna gelmiştir. 1985 yılından itibaren Antalya’dan 
yapılmaya başlayan kesme çiçek ihracatı, çiçek üre-
tim alanlarını bu bölgede hızla artırmıştır. İhracata 
yönelik üretimin dolaylı yollarla teşvik edilmesi ve bit-
ki materyali ithaline getirilen kolaylıklar, kesme çiçek 
üretim alanı ve miktarında önemli artışların ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.

Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içinde önemli bir 
yere sahip olan ve ekonomiye büyük katma değer 
sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. 
Ülkemiz çok çeşitli ekolojik bölgeye sahip olup, iklim 
ve toprak özellikleri bakımından süs bitkileri yetişti-
riciliğine son derece uygundur ve aynı zamanda bir 
çok süs bitkisinin gen kaynağıdır.

Serada Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği

Öğr. Gör. Kerziban ÇOBAN
Muğla Üniversitesi

Fethiye A.S.M.K Meslek Yüksekokulu
Seracılık Programı
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Yetiştirme Metodu
Temel olarak iki çoğaltma tekniği vardır.

1. Generatif Üretim (eşeyli üretim)

2. Vegetatif Üretim (eşeysiz üretim)

Generatif (Eşeyli) Üretim
Tohum İle Üretim
Bu üretim şeklinde esas, dişi ve erkek eşey hücreleri-
nin birleşmesi sonucu tohum oluşması ve bununla yeni 
bir bireyin ortaya çıkmasıdır. Yani bu üretim tekniğinde 
üretim aracı tohumdur.

Tohum ile üretim, iç mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinde 
çok kullanılan bir yöntemdir. Çiçek açan süs bitkilerinin 
tümü aşağı yukarı tohum ile üretilmektedir. Başarılı bir 
üretim için tohumların üstün nitelikte olmasına özellikle 
dikkat edilmelidir.

Spor İle Üretim
Eğrelti olarak bilinen çiçeksiz bitkiler spor ile üretilir. 
Spor genellikle tohumdan farklı bir yapıya sahiptir. Bir 
hücreden oluşmuştur ve nemli ortamlarda yaşar. Ço-
ğunlukla çizgi veya noktalar halinde eğrelti yapraklarının 
alt yüzünde üretilir. Bazen de yaprak kenarları boyunca 
oluşurlar. Bir spor kesesi içinde bulunurlar. Sporlar ol-
gunlaşınca kese çatlar ve sporlar dağılır. Uygun ortam 
bulunca çimlenerek gelişirler ve yeni bir eğrelti bitkisi 
oluştururlar.

Vegetatif (Eşeysiz) Üretim
Bitkilerin kök ve sürgün oluşturabilen veya başka bir 
bitki ile kaynaşıp gelişebilen beden parçaları veya kol, 
soğan ve yumrular gibi özelleşmiş vegetatif organlar ile 
yapılan çoğaltmaya “Eşeysiz Üreme “ denir. Bu amaç-
la kullanılan beden parçaları genellikle genç sürgünler, 
kollar, kökler ve yapraklardır.

Çelik İle Üretim
Bir bitkinin gövde, değişikliğe uğramış gövde, yaprak-
lar veya kökler gibi vegetatif organlarının ana bitkiden 
kesilip ayrılarak uygun çevre koşulları altında başka bir 
yerde köklendirilmesine “Çelikleme” veya çelikle üretim 
adı verilir.

Köklü yeni bir birey elde etmek amacıyla bitkilerden 
kesilen beden parçalarına ise çelik denir. Gövde ve 
yaprak çeliklerinde kök oluşumunu sağlayıcı önlemler 
alınır.

Aşı İle Üretim
Aşı iki bitki parçasını birleştirmek, kaynaştırmak ve tek 
bir bitkiymiş gibi birlikte büyüme ve gelişmelerini sağ-
lamaktır. Aşılı bir bitkiyi oluşturan bu iki bitki parçasın-
dan; üzerine aşı yapılan ve kökü oluşturan alttaki kıs-

mına “anaç”, aşı yerinin üstünde kalan ve bitkinin tacını 
(gövde ve dallarını) oluşturan kısmına da “kalem” veya 
“çeşit” adı verilir.

Anaç üzerine takılacak parçanın niteliğine göre aşılar, 
“Göz” ve “Kalem” aşıları olmak üzere iki gruba ayrılır.

Daldırma İle Üretim
Bu vegetatif üretim yöntemi, ana bitkiye bağlı bir şekil-
de gövdenin veya sürgünün köklendirilmeye alınması-
dır. Köklenen gövde daha sonra kendi kökleri üzerinde 
büyüyen yeni bir bitki elde etmek amacıyla ana bitki-
den ayrılır. Daldırılan gövdeye “daldırma materyali “ adı 
verilir. Daldırma yapılacak bitkinin dalları esnek ve kıvrılır 
nitelikte olmalıdır.

Daldırma ile üretimde kök oluşumu sürekli neme, iyi 
havalanmaya ve köklenme bölgesinde uygun bir sı-
caklığa bağlıdır. 

Ayırma ve Bölme İle Üretim
Özelleşmiş vegetatif organlardan soğanlar ve soğa-
nımsı gövdeler gibi doğal olarak ayrılabilen kısımlardan 
yararlanan çoğaltma işlemine “ayırma”, bitkinin rizom-
lar, gövde ve kök yumrularında olduğu gibi, kesilerek 
parçalara ayrıldığı durumlardaki çoğaltmaya ise “böl-
me” adı verilir.

Soğanlar, soğanımsı gövdeler, yumrular, yumru kökler, 
rizomlar ve yalancı soğanlar gibi özelleşmiş gövde ve 
köklere sahip olan bitkilerin üretimi ayırma veya bölme 
yöntemiyle yapılır.

Doku Kültürü ile Üretim
Yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin elde edilmesi 
amacıyla, bütün bir bitki ya da hücre, doku ve organ 
gibi bitki kısımlarının steril şartlarda ve yapay besin or-
tamlarında kültüre alınması işlemidir.

Süs Bitkilerinin Sınıflandırılması

1. Kesme Çiçek
Çiçekler: Bu grupta çelik, aşı veya doku kültürü ile ço-
ğaltılanlar; soğanlı, yumrulu ve rizomlu olanlar ile to-
humdan yetişen süs bitkileri yer almaktadır.

2. Dış Mekân Süs Bitkileri
Bu grupta ibreli ağaç ve ağaççıklar, sarınıcı, tırmanıcı, 
yer örtücü bitkiler, çim ve mevsimlik bordür bitkileri yer 
almaktadır.

3. İç Mekân Süs Bitkileri
Salon veya saksılı süs bitkileri olarak da isimlendirilen 
bu grupta yapraklı, çiçekli ve sarılıcı-tırmanıcı özellik 
gösteren salon bitkileri yer almaktadır.
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4. Doğal Çiçek Soğanları
Türkiye’nin doğal florasın da bulunan ve ihraç edilen 
Galanthus (kardelen), Leucojum ve Cyclamen gibi 
soğanlı çiçekler bu gruba girmektedir.

Türkiyedeki Üretim Durumu
Ülkemizdeki sera işletmelerini; teknoloji kullanımlarına, 
seraların yapısal özelliklerini ve büyüklüklerini dikkate 
alarak ikiye ayırmak mümkündür. Küçük ölçekli aile iş-
letmelerinde teknoloji kullanımı sınırlı olup, üretim ge-
nellikle sadece don zararından korunmaya yönelik ön-
lemlerin alındığı basit yapılar altında sürdürülmektedir. 
Havalandırmanın yetersiz olduğu bu seralarda insan 
sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan sentetik 
kimyasallar (ticari gübre, pestisit, hormon, vb) bilinç-
siz kullanılmakta ve ardı ardına aynı türlerin yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. Geleneksel sera işletmelerinin yanında, 
son yıllarda büyük kapalı alanlara (10 da ve fazlası) sa-
hip, iklim kontrolü yapılan, topraksız yetiştirme teknik-

lerinin uygulandığı, ziraat mühendisi ve teknisyenlerini 
kalıcı kadroyla istihdam eden modern işletmelerin de 
yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir (Tüzel ve ark, 
2005).

Türkiye’de örtüaltı çiçek üretimi 58 ha cam, 1.101 ha 
plastik olmak üzere toplam 1.159 ha’lık alanda yapıl-
maktadır. Bu alanın 937 ha’ı kesme çiçek, 107 ha’ı iç 
mekân süs bitkileri, 104 ha’ı dış mekân ve 9 ha’ı çiçek 
soğanlarına aittir (2008 -2009 T.C.  Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı).

Türkiye’de süs bitkileri yetiştiriciliğinin en fazla yapıldı-
ğı iller sırasıyla İzmir, Antalya ve Yalova'dır. Antalya ve 
İzmir kesme çiçek üretiminde en önemli illerdir. Mar-
mara ve Ege Bölgesinde (İstanbul, Yalova, İzmir, Ay-
dın) yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç pazara 
yöneliktir. Antalya bölgesinde ise çoğunluğu seralarda 
olmak üzere yüksek kaliteli ve ihracata yönelik üretim 
yapılmaktadır.



77 NİSAN  2012

Kesme çiçek üretiminde, türler itibariyle karanfil, gül ve 
gerbera önde gelmektedir. Bunların toplam kesme çi-
çek üretim alanlarından aldığı pay sırasıyla % 63, % 15 
ve % 10’dur. 

Kesme çiçek üretimi yapısal özellikleri açısından, işçilik 
yoğun bir tarımsal üretim biçimidir ve az yatırımla çok 
istihdam yaratan bir alandır. Özellikle iç tüketime yöne-
lik üretim yapan işletmeler büyük ölçüde aile işletmeleri 
olup, aile bireylerine iş yaratmaktadır.

Türkiye’den süs bitkileri ihracatı 20 yıl önce başlamıştır 
ve her yıl düzenli gelişim göstermektedir.

Türkiye süs bitkileri ihracatındaki ana ürün grupları canlı 
bitkiler (iç ve dış mekân bitkileri,  fideler, fidanlar), kes-
me çiçekler, çiçek soğanlarıdır.

İhracat rakamlarına göre Türkiye süs bitkileri ihracatının 
% 47’sini kesme çiçekler oluşturmaktadır. Kesme çi-

çekleri sırasıyla  canlı bitkiler (% 39) ve çiçek soğanları 
(% 3) izlemektedir. Toplam süs bitkileri ihracat rakamı 
56.189.000 Dolardır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2010).

İngiltere, Hollanda, Almanya, Türkmenistan, Rusya, 
Azerbaycan, Irak, Romanya, Ukrayna ve K.K.T.C. ihra-
cat yapılan ülkeler arasındadır (T. C. Ekonomi Bakan-
lığı, 2010).

Türk ihracatçıları Türkiye’nin coğrafi konumu ve büyük 
tüketim merkezlerine yakınlığının avantajını kullanmak-
tadır.  Türk çiçekleri dünya üzerinde 55’ten fazla ülkeye 
ihraç edilmektedir. Son yıllarda canlı bitkiler grubunda 
yer alan süs bitkileri çelik ve köklü fideleri, dış mekân 
–peyzaj bitkileri ihracatı da yurt dışı müteahhitlik hiz-
metlerindeki gelişmelere paralel olarak artmaya devam 
etmektedir. Türkiye’deki süs bitkileri sektöründe yatırım 
kararı veren firmalar için modern, bilgisayar kontrollü ve 
her türlü donanıma sahip yüksek teknolojili seralarda 
üretim yapılabilecek bir ortam mevcuttur. 
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Sera işletmesini oluşturan yapıların planlanmasında en 
önemli özellik, yapı elemanlarının üzerlerine gelebilecek 
yükleri,  şekilleri bozulmadan çekebilmesidir. Ayrıca ku-
rulması kolay,  gölgeleme oranı az,  ısı iletimi düşük,  
hafif,  dayanıklı ve ucuz olması istenir. Yapıyı oluşturan 
elemanlar,  etkili yükleri emniyetle taşıyabilecek en kü-
çük kesit alanında olmalıdır.

Projesiz olarak inşa edilmiş seraların herhangi bir do-
ğal afete karşı da sigortasız olduğu görülmektedir. Aynı 
şekilde plansız ve projesiz olan seralar, dinamik yüklere 
karşı herhangi bir hesap yöntemi kullanılarak irdelen-
medikleri için, özellikle doğa olaylarından dolayı bu tür 
etkilere maruz kaldıklarında, zarar ve canlar açısından 
da tehlike arz etmektedirler. Yine bu tür seralar bitki 
gelişimi ve ürün yetiştiriciliği açısından da olumsuz et-
kilere sahiptir.

Sera modelleri üzerinde analizler yapılırken, bölgenin 
iklim şartları belirleyici kriter olduğu için bu iklim verile-
rine göre dinamik etki yaratacak olan değerler (rüzgâr 
yükleri, kar yükleri vb.) sera bölgeleri için önem arz et-
mektedir. Bu bakımdan seralarda sabit ve dinamik etki 
yaratacak ve sera yapı elemanlarına etkili yükleri şöyle 
sınıflandırabiliriz.

Bunlar:

Sabit Yükler
Çatı elemanlarının ağırlıkları ile seraya asılı sistemlerin 
ağırlıkları, seradaki sabit yükleri oluşturur.

Çatı elemanlarının ağırlıklarında;  serayı kaplayan ör-
tünün çatı, mertekler,  aşıklar ve kirişlerin,  yatay düz-
lemin birim alanına verdikleri yükün bilinmesi gerekir.  
Sera plastik örtüsü hafif olması nedeniyle, bu hesapla-

malarda göz önüne alınmaz.  Cam örtü malzeme-
sinin her m2 ve mm kalınlığının ağırlığı 2,5-3 kg 

kadardır.

Seraya asılı sistemlerin ağırlığında;  
sera iskelet elemanları üzerine sabit 

olarak bağlanacak ısıtma,  sula-
ma,  sistemlerinin oluşturduğu 

yükler,  seraların tüm  servis  
ömrü boyunca değişme-

yeceği için ölü yük olarak 
kabul edilir.

Çatı Elemanlarının 
Ağırlıkları
Seraların planla-
masında çatı ele-
manlarının ağırlık-
ları, rüzgâr yükü 

yanında özellikle göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle 
serayı kaplayan örtünün çatı, mertekler, aşıklar ve ki-
rişlerinin, yatay düzlemin birim alanına verdikleri, yükün 
bilinmesi gerekir. Sera plastik örtüsünün hafif olması 
nedeniyle bu hesaplamalarda göz önüne alınmaz.

Cam örtü malzemesinin her m2 ve mm kalınlığının ağır-
lığı 2,5-3,0 kg kadardır. Kalınlığı 3-4 mm olan cam mal-
zemenin ağırlığı 7,5-12 kg’dır. Cam örtü malzemesini 
tutan merteklerin, boyutları 35x35 veya 40x40 mm 
ve ağırlığı 2,33-2,96 kg/m’dir. Çelik merteklerle camın 
ağırlığı ise 12,5-15 kg’dır. Ortalama bir değerle cam 
örtünün çelik mertekler ve pencere çerçevesinin bir-
likte yük etkisi 15-20 kg/m2 (0,15-0,20 kN/m2) olduğu 
varsayılabilir.

Plastik örtülü seralarda 0,6-1,2 m aralıklarla ve 5 x 7 
cm2 ve 7x10 cm2 kesit alanlı kullanılan merteklerin ça-
tıya verdikleri yük 3-4 kg/m2 (veya 0,03-0,04 kN/m2) 
kadardır. Çatı açıklığı 10-12 m ve makas aralığı 2-3 m 
olduğuna göre çatı makas kirişlerinin ağırlığı 12-14 kg/
m2 kadardır.

Seraya Asılı Sistemlerin Ağırlığı
Sera iskelet elemanları üzerine sabit olarak bağlana-
cak ısıtma, sulama vb. sistemlerin oluşturduğu yükler, 
seraların tüm servis ömrü boyunca değişmeyeceği için 
ölü yük olarak kabul edilirler. Bu sistemler seranın ku-
rulmasından sonra projeleneceklerse, sera çatısının iz-
düşümü düzlemine 5-10 kg/cm2 (0,5-1,0 KN/m2)’lik bir 
yük oluşturacakları kabul edilir.

Ancak son zamanlarda sera ısıtma sistemi borularını 
tavana asarak, hem bitkilere daha az ısı gitmesinin 
önüne geçmek hem de sera yapı elemanlarına gelen 
yükü azaltmak için, ısıtma boruları kolonların çevresin-
den ve toprak düzeyinden geçirilmektedir.

Hareketli Yükler
Bu yüklerin içerisinde; rüzgâr,  kar,  çatıya  asılan  bit-
kilerin  ve  sera  çatısını  tamir  için çıkan işçilerin ağır-
lıkları yanında depremin dinamik etkisi de göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Rüzgâr Yükü
Ülkemizde seracılık bölgesinde,  sera planlanmasın-
da göz  önüne  alınması  gereken  en önemli  yükler,  
rüzgâr  yükü  ve  çatı  elemanlarının  kendi  ağırlık  yü-
küdür.  Seraların planlanmasında önemli etmenlerden 
biri olan rüzgâr, estiği yöne dik olan yüzeylerde basınç 
diğer yüzeylerde ise emme kuvveti şeklinde etki yap-
maktadır. Özellikle egemen rüzgârlara açık dar vadi ve 
boğazlarla,  deniz kıyılarında, rüzgâr  kuvvetinin  etkisi  
oldukça  önemlidir. 



Rüzgârlı günlerde, sera kapı ve pencerele-
rinin açık bulundurulmaması gerekir;  çün-
kü, bu açıklardan giren rüzgârın yarattığı 
emme kuvveti, seranın devrilmesine neden 
olabilir. Rüzgârın emme etkisiyle yaptığı 
kaldırma kuvvetinin etkisi, özellikle plas-
tik örtülü seralarda, çatı örtüsünün ve çatı 
yapı elemanlarının daha hafif olması nede-
niyle önemlidir. Bu nedenle, çatı elemanları 
bağlantısının sağlam ve örtü malzemesinin 
balonlaşmasına engel olmak için örtü, gal-
vanizli tel veya ahşap çıtalarla desteklen-
melidir. Gerekli durumlarda, seranın dışın-
dan kuşaklar atılmalıdır.

Yörenin rüzgâr hızı değeri meteorolojik 
kayıtlardan alınabilir. Rüzgârın yüzeylere 
yaptığı etki yapı yüksekliği ve rüzgâr hızı-
na göre değişir. Ancak seralarında yer al-
dığı 10 m. yüksekliğe kadar olan yapılarda 
rüzgârın dinamik etkisi q= 80 kg/m2 olarak 
alınmalıdır.

Sera taşıyıcı elemanlarının hesaplanma-
sında elde edilen en küçük malzeme kesit 
alanı değerlerine % 25 oranında ekleme 
yapılarak, rüzgârın basınç ve emme etkisi 
ortalama olarak malzemelerin hesaplan-
masına katılmış olur.

Rüzgârla birlikte sera çatı yapı malzeme-
sinin ağırlığı hesaba katılırsa, seranın birim 
alanı için gelecek yük plastik örtülü, ahşap 
iskeletli seralarda ortalama 40 kg/m2 (0,4 
kN/m2), cam örtülü çelik seralarda ise or-
talama 50 kg/m2 (0,5 kN/m2) dolayındadır.

Kar Yükü
Kar yağışı olmayan veya çok az olan yö-
relerde (Akdeniz ve Ege Bölgesi) ve sera 
çatı eğiminin fazla olduğu işletmelerde kar 
yükü, hesaba katılmaz. Ayrıca ısıtılan sera-
larda erime ve kışın rüzgâr hızı yüksek oldu-
ğu yörelerde de karın savrulması nedeniyle 
kar yükü, yine hesaplanmaz. Fakat ülke-
mizde seracılık işletmelerinin zamanla kar 
yağışlı bölgelere kayma olasılığı nedeniyle, 
sera statik ve mukavemet hesaplarında kar 
yükünün göz önüne alınması gerekir.

Kar yükünün hesaplanmasında, birim alan-
daki karın ağırlığı, seranın kurulduğu yerin 
denizden yüksekliği, sera çatısının eğim 
açısı göz önüne alınmalıdır. Denizden yük-
sekliği 1000 m’den az olan ve açısı α olan 
bir çatıya gelecek kar yükü 75 kg/m2’dir.
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Diğer bir yağış şekli olan dolunun da, sera dış yüzeyini 
oluşturan saydam malzeme üzerinde darbe etkisi yap-
tığından, dolu yağışı olan yörelerde örtü malzemesinin 
doluya dayanıklı olması gerekir. Bu nedenle dolu yağışı 
olan bölgelerde sera örtü malzemesinin yeter kalınlık-
ta ve nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Çatı ele-
manlarının boyutlandırılmasında, dolu yükü göz önüne 
alınmalıdır.

Çatıya Asılarak Yetiştirilen Bitkilerin Ağırlıkları
Seralarda birim alanda daha fazla bitki bulundurmak 
için,  serayı üçüncü boyutuyla kullanmak gerekir.  Bu 
nedenle sera, çatı alt elemanlarına bağlı iplerle sarıla-
rak;  fasulye, hıyar, domates gibi bitkiler yetiştirilir. Bu 
bitkilerin meyveleri oluştukça yük de artmaktadır. Fakat 
bu yüklerin,  dikme başları arasındaki çelik tellere bağ-
lanması nedeniyle çatı elemanlarına verdiği yük hesaba 
katılmaz. 

Eskiden bu bitkilerin kolonlara 2-8 kg/m2’lik bir yük 
verdiği kabul edilirdi. Son zamanlarda bitkilerin askıya 
alınmasında kullanılan çelik tellerin takıldığı demirlerin 
doğrudan toprağa yerleştirilmesiyle, sera elemanları bu 
yükten kurtulmuştur.

Sera Üzerinde Çalışan İşçilerin Ağırlığı
Seranın kurulması,  bakımı ve onarımı sırasında işler, 
seranın çatısına çıkılmadan yapılabiliyorsa canlı yük 
dikkate alınmaz. 

Hesaplamalarda rüzâr yükünün de etkili olması ve bu 
tür tamiratlarının rüzgâr olmayan havalarda yapılması 
nedeniyle, çatıya çıkılsa bile bu yük hesaba katılmaz.

Depremin Dinamik Yükü 
Deprem kuvvetinin yapılara yatay kuvvetler şeklin-
de etki yaptığı bilinmektedir. Depremin yapı kitlesi ve 
elemanlarına bu etkisi,  yapı elemanlarının daha kalın 
olarak yapılmasına neden olursa da,  serada çalışan-
ların can güvenliğini etkileyici rol oynamadığı için sera 
elemanlarının hesaplanmasında kullanılmaz.

Sabit yükler ve diğer hareketli yükler sera tasarımında 
çok önemlidir. Özellikle de rüzgâr yükleri sera yapıla-
rına ciddi zarar veren yük grubundadır. Seralar tasar-
lanırken bölgenin iklim verilerine bağlı olarak gerekli 
olan rüzgâr kuvvetleri hesap yükü olarak alınmalıdır. 
Bu yükler genellikle rüzgâr hızının 120 km/h’e kadar 
olduğu varsayılarak 80-120 km/h arasında alınmakta-
dır. Ancak bazı bölgelerin meteorolojik verilerine bakıl-
dığında bu hızların üzerindeki hızlarda rüzgârların estiği 
de görülmektedir. Bu sebeple sera yapısının kurulacağı 
bölgenin atmosfer etkileri göz önünde bulundurularak 
modeller oluşturulurken etkin rüzgâr kuvvetleri o şart-
lara göre seçilmelidir. 

Aynı şekilde yağmur yağışından kaynaklanan yükler de 
dizayn yükü olarak önem kazanmaktadır. Özellikle sera 
çatısında teşkil edilen derelerde bu yükler kritik geril-
meler oluşturmaktadır. Kar yağışı bölge şartlarına göre 
dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Aşırı yağışı 
alan bölgelerde, özellikle çatı elemanları bu kar yükleri-
nin etkisi de hesaba katılarak boyutlandırılmalıdır. Dep-
rem yükleri ise sera yapılarının tasarımında çok önem 
arz etmeyen yük grubundadır.



Seralarda Klimatik, 
Mikroklimatik Teknik 
Parametreler Arasındaki İlişkiler 
ve Otomatik Kontrol Sistemleri
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Yetiştiricilik ister açık olarak tarlada, ister örtü altında seralarda yapılsın, üretim sistemlerinin planlanmasında ve 
optimizasyonunda her zaman iki tip etüdün gerçekleştirilmesi zorunludur.

Bu etüdler:

	Fiziki tipteki etüdler (burada toprak ve atmosfer gibi mikroklima topluluğunu yönlendiren faktörler analiz 
edilir).

	Biyolaojik tipteki etüdler (burada belirli bir mikroklima içerisindeki bitkilerin davranış ve reaksiyonları analiz 
edilir). 

Yetiştiriciliğin örtü altında yapılması durumunda; bitki ve dış klima arasında duvarlar ve klimatizasyon sistemleri 
gibi çok sayıda yapay düzenek gerektirmesi sebebiyle sistem, açıkta yapılana nazaran biraz daha karmaşıktır. 
Ortamı değiştiren fiziki ve biyolojik faktörler arasında her zaman bir etkileşim söz konusudur. Bu karmaşık sis-
temde belli başlı değişik parametreler arasındaki ilişki ve etkileşimler şekil 1’de şematik olarak basite indirgenerek 
gösterilmiştir.

Bu faktörlerin birbirleriyle etkileşimlerinin anlaşılabilmesi ve derecesinin bilinmesi için tek yol deneysel yaklaşım-
lardır.

Şekil 1.  Seralarda Klimatik, Mikromatik ve Teknik Parametreler Arasındaki ilişkiler
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Yaz aylarında güneşlenme sonucu yükselen, kış ayla-
rında ise dış sıcaklık etkisi ile düşen sera içi sıcaklığının 
denetimi bilgisayar yardımı ile değişik şekillerde yapıl-
maktadır.

Bunlar:
	Havalandırma Pencereleri ile (Doğal Havalandırma),
	Aspiratör ve Vantilatör Yardımı ile (Zorunlu Havalan-

dırma),
	Vantilatör + Su Yastıkları ile (Aktif Soğutma),
	Gölgeleme Sistemleri ile (Radyatif Serinletme),
	Isıtma Sistemleri ile Sıcaklık Denetimi (Kış Ayların-

daki Isıtma),
	Isı Perdeleri ile Isı Denetimi (Isı Perdesi),
	Sisleme Sistemleri ile (Yaz  Aylarında  Evaporatif  

Serinletme) 

şeklinde sera içi sıcaklığı denetimine örnek verilebilir.

Ortamdaki olaylar, değişkenler üzerinde birbirlerini et-
kileyecek şekilde sonuçlara sahiptirler. Bu değişkenler-
den ortam nemi ve sıcaklık çift taraflı etkiye sahiptir. 

Çünkü ısıtma ile sıcaklığın her artışında ortamdaki nem 
oransal olarak azalır ve bir nem azalmasını teşvik eden 
havalandırmanın her artışı aynı şekilde ısıtma - havalan-
dırma rekabetini sürükleyecek bir sıcaklık azalmasına 
yol açacaktır. Sisleme nem oranının artmasını ve sı-
caklığın düşmesini sağlayacaktır. Seralarda havalandır-
ma, ısıtma ve sisleme uygulamaları ile sıcaklık ve nem 
arasındaki ilişki şematik olarak verilebilir. Serada iklim-
le ilgili çevresel faktörlerin denetiminin otomatik olarak 
yapıldığı sistemlerin işlevlerinin iyi bir şekilde anlaşılabil-
mesi için sera modeli üzerinde termik bilançoyu oluş-
turan parametreler incelenerek ısı kayıplarının ve ka-
zançlarının değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirmeler 
sonucu ortaya çıkan denklem:

Kazançlar - Kayıplar + Stok Değişimi = 0 
şeklinde verilebilir.

Sera içi iklim faktörlerinin güneşlenme durumu, iç ve 
dış sıcaklık ve rüzgâr hızı değerlerine göre düzenlen-
mesine ilişkin programlanabilir bir otomatik kontrol sis-
temi ve işlevleri şekil 3’te gösterilmiştir. 

Bitkilerin Yaşı

Hava Sıcaklığı

Toprak Sıcaklığı

Ortam Nemi

Güneş Işınları

OTOMAT

Rüzgâr Hızı

CO1 Alımı

Havanın Isıtılması

Toprak Isıtılması

Havalandırma

Isı Perdesi ve Gölgeleme

Sera içinin modelizasyonunda tüm faktörleri bir arada yönlendirecek şekilde bilgisayar sistemli programların oluş-
turulması gerekir. Seralarda farklı seviyedeki ilişkilere ait etkileşimler şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Seralarda Farklı Seviyedeki İlişkilere Ait Etkileşim Şeması
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İç ve dış ortam arasında devamlı ola-
rak bir ısı değişiminin meydana geldiği 
bir yapı olan seranın yeri, yapıyı oluştu-
ran ünitelerin durumu, dış meteorolojik 
şartlar onun enerji ekonomisine yönelik 
olarak gerçekten üzerinde durulması 
gereken konulardır.

Kontrol Prensipleri ve Otomatik 
Kontrol Sistemleri
Otomatik kontrol ve ayar sistemlerine 
ilişkin ilgili İngiliz standardı terimler söz-
lüğü (BS 1523 KISIM 2,1960) kapalı 
devre otomatik bir kontrol sistemini şu 
şekilde tanımlamaktadır. İçinde kontrol 
edilen durumun ölçülmüş değerinin bir 
referans değerle mukayese edildiği ve 
aradaki farka bağlı olarak denetlenen 
durumu düzeltmek için gerekli düzelt-
menin yapıldığı, insan müdahalesi ol-
maksızın karşılaştırılan ve düzeltilen bir 
dizi eleman ve işlem ile kapalı devre 
olarak şekillenen bir kontrol sistemidir. 
Kontrol sistemine ilişkin aşamalar ve 
tanımlar kısaca şu şekilde özetlenebilir. 
Bunlar:

Proses: Maddenin fiziksel veya kimya-
sal değişimi ya da enerjinin dönüşümü-
nü (basınçta, ısıda, hızda değişim).

Kontrol Edilen Durum: Denetim için 
sistemin doğrudan amacı olan proses 
durumudur.

Ayar Değeri: Otomatik kontrol meka-
nizmasının düzenlenmesine göre denet-
lenen durumun değeridir (örnek olarak 
seradaki ısı denetimi belirli bir seviyede 
olabilir ya da ışık şiddetine göre değişe-
bilir).

Arzu Edilen Değer: Denetlenen duru-
mun belirtilmiş değeridir ve ayar değe-
riyle aynı olmayabilir.

Düzeltme Durumu: Sapmayı azaltmak 
için değeri ayarlanan proses durumu-
dur.

Sapma: Kontrol edilen durumun öl-
çülen değeri ile ayar değeri arasındaki 
farktır.

Kontrol mühendislerine göre içinde bir 
prosesin uygulandığı mekân bir fabri-

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.  Seralarda Programlanabilir Bir Otomatik Kontrol Sisteminin Şematik Olarak 
Gösterilişi

Sera içinin soğuk mevsimlerde ısıtılma gereksinimini yaratan ve oto-
matik kontrol sistemlerinin denetim mekanizmaları üzerinde etkili 
olan ısı kayıpları olabilir. Serada soğuk günlerde ortaya çıkabilecek 
özelliklere sahip bir ısıtma sisteminin ve aynı zamanda da yaz ayla-
rında aşırı nem ve sıcaklığı azaltacak bir havalandırma ve soğutma 
sisteminin birlikte yer aldığı sıcaklık denetimi için komple bir sistem 
mevcuttur. Seralarda enerji ekonomisine yönelik politikalarda zorun-
lu olarak üç noktaya dikkat edilmelidir. Bunlar;

	Seranın ölçülen ve hesaplanan ısı tüketiminin iyi bir şekilde bilin-
mesi, 

	Isı tesisatının, iletim ve ısıtma ünitelerinin iyileştirilmesi,

	Düzenli olarak çalışmasının sağlanması ve gereçlerinin temin 
edilmesi.
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kadır. Yetiştiriciye ve ziraat mühendisine göre ise bu 
mekân seradır.

Basit termostatik denetiminden otomatik üretim mü-
hendisliğindeki en karmaşık sistemlere kadar mekani-
zasyon ile otomasyon arasındaki fark bazen yetiştiri-
cilerce yanlış anlaşılır. ‘’İnsan müdahalesi olmaksızın’’ 
ifadesi aradaki farkı doğru olarak belirtir ve insanın fi-
ziksel çabası mekanizasyon ile denetlenirken, otoma-
tik kontrol zihinsel çabanın yerini alır. Örneğin; suyun 
açılma kapanma zamanına insan karar verdiğinden, 
sulama sistemleri genellikle mekanizasyon örnekleridir; 
bir suni yaprak algılama elemanı ile sis yayma sistemi 
de basit bir otomasyon şeklidir. Bu sistemlerde açık ve 
kapalı döngü şeklinde iki tip uygulama söz konusudur. 
Açık ve kapalı döngü sistemlerinin şematik gösterimi 
şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Açık ve Kapalı Döngü Sistemlerinin Şematik Gösterimi

Kapalı döngü, sera ısıtmasındaki bilinen dönemler için-
de modellenen önemli bir kavramdır. Burada yetiştirici 
sera hava sıcaklığının arzu edilen değerini elde etmek 
için çaba sarf eder. Eğer emek tasarrufu sağlayan 
daha tutarlı, güvenilir ve ekonomik olacak bir otoma-
tik sistem isterse hava sıcaklığını belirlemek ve ölçmek 
için sisteme bir cihaz ilave edebilir. Tüm sistemin ge-
rektirdiği doğruluk sınırları içerisinde istenen iç hava sı-
caklığını sürdürebilmek için, bir denetleyici içinde bir ön 
ayar değeriyle karşılaşmaktan doğan sinyal; denetleyi-
cinin çıkış sinyali, ısı girişine ayarlı bir kontrol değerine 
getirilir. Buna karşılık olarak bir dış sensör tarafından 
denetlenen açık döngü geri besleme sinyali tarafından 
kapatılmaz. Buna örnek olarak sera içi sıcaklığının ısıt-
ma borularının su sıcaklığı ayarlanarak denetlenmesi 
gösterilebilir.

Kontrol edilen durumun (sıcaklık, nem veya diğer bazı 
büyüklükler ayar değerini sürdürmek için denetleyici 
tarafından kullanılan hareket tarzı değişebilir. Kont-
rol modu sürekli veya süreksiz olabilir. Geleneksel bir 
örnek olan açma-kapama -kontrolü (basit kontaklı bi-
metal termostat gibi) son düzeltme ünitesi içinde ideal 
olarak sistem talebine uygun oluşan etki ile denetleyici 
sinyalin sürekli fonksiyonuna yerleştirilmiştir. Fan hızı 
denetleyici sinyalin sürekli bir fonksiyonu olduğunda bir 
fan havalandırma sisteminde kıyaslanabilir bir durum 
meydana gelir. Böylece havalandırma hızı ısı değişimle-
rinin önlenmesi için gerektiği kadar değişecektir.

Kontrol Sistemleri
Klasik ya da modern kontrol sistemlerini yöntemler 
veya sistemler olarak şu alt başlıklar halinde vermek 
mümkündür.

Bunlar:

1.Veri Giriş ve Çıkış ‘’İnput-Output’’Sistemleri
Klasik kontrol da, yöntemler veya sistemler başlıca 
‘veri giriş ve çıkış’ sistemleri olarak düşünülür. Burada 

Dış Hava Sıcakliği 
Derlektörü Belirleme

Ölçüm ve Denetleme

Düzenleme Ünitesi

Kontrol Sistemi

Denetlenmiş Durum

Açık Döngü Kapalı Döngü

İç Hava Sıcaklık
Derlektörü

Denetleyici Denetleyici

Otomatik Vana Otomatik Vana

Isıtma Boruları Isıtma Boruları

İç Ortam Sıcaklığı İç Ortam Sıcaklığı

Dış Hava Sıcakliği 
Derlektörü Belirleme

Ölçüm ve Denetleme

Düzenleme Ünitesi

Kontrol Sistemi

Denetlenmiş Durum

Açık Döngü Kapalı Döngü

İç Hava Sıcaklık
Derlektörü

Denetleyici Denetleyici

Otomatik Vana Otomatik Vana

Isıtma Boruları Isıtma Boruları

İç Ortam Sıcaklığı İç Ortam Sıcaklığı
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önemli olan ana problem, eğer işlemin veri çıkışı belir-
lenmiş bir yolu izlemek zorunda ise, veri girişini nasıl 
seçeceğimizdir.

2. Geri Besleme Sistemleri

Bu sistemde sera ikliminin denetlenmiş olduğunu var-
sayalım. Bu işlem şüphesiz seçilen bir kontrol girişi ta-
rafından algılanmak suretiyle yapılmış olabilir. Çıkış sin-
yali ölçü aletiyle ölçülür ve ölçülmüş olan bu değer arzu 
edilen çıkış değeriyle karşılaştırılır ve ince ayar yapılır.

İklim ısı değişkeni için ölçü aleti bir termometredir ve 
son kontrol elemanı ısıtma sistemidir. Bu durumda 
proses girişi boru ısısıdır. Yine bu durumda son kont-
rol elemanı kendi kendine dinamik bir süreçtir, ölçü 
aleti de kendi dinamiklerine sahiptir, fakat genel olarak 
bu dinamikler öyle hızlıdır ki onlar yok sayılabilir. İklim 
oransal nem değişkeni için proses girişi havalandır-
madır. Son kontrol elemanı ise pencereleri açan ya da 
kapayan motordur.

3. Denetleyici Tipleri

Çoğunlukla basit denetleyiciler açma-kapama kontro-
lörleridir. Ölçülen sera sıcaklığı arzu edilen değerden 
yüksek ise ısıtma anahtarı kapanır ve ölçülen sıcaklık 
düşük ise ısıtma anahtarı açılır. Pratikte sistemin çok 
fazla açılıp kapanmasını önlemek için istenen çıkış de-
ğeri daha üst ve daha düşük değerler arasında olacak-
tır. Denetleyicinin ayarı için arzu edilen çıkış değeri ve 
bu değer civarında belirli bir band genişliği verilmelidir. 
Gerçek çıkış değeri daima arzu edilen değer civarında 
salınım gösterecektir.

4. Denetleyici Ayarı

Kesin denetleyici çeşidinin seçiminden sonra denetle-
yici parametrelerinin değerleri belirlenmek zorundadır. 
Denetleyici çeşidini seçmek için birbirini izleyen kurallar 
kullanılır. 

Birçok sistemde ayar noktaları tüm sensörlerin ölçüm-
lerini içeren her 15 saniyede bir tamamlanan denetim 
döngülerinin kontrolü yapılırken her dakikada bir yeni-
den hesaplanır. Araştırma ve deneyimlerden yaralana-
rak yetiştiriciler, çok daha iyi ürün yetiştirmek için çok 
yüksek ışık seviyelerinde sıcaklık ayarlanmalı gibi “he-
uristic” kurallar geliştirmiştir. Bu yüzden sıcaklık ayar 
noktası ayar değerleri orantılı olarak radyasyon seviyesi 
ve ışığa göre ayarlanır.

Çeşitli dış ortam şartları (örneğin; güneş radyasyonu, 
rüzgâr hızı) sera denetiminde parazit olarak rol alırlar. 
Bunun anlamı şudur ki kapsamlı sera yönetimi, sera 
iç koşullarında olduğu gibi dış hava koşullarını da göz 
önüne almak zorundadır. Bir çok kontrol sisteminde, 
dış ortam hava koşulları datası parazit etkilerini karşıla-
mak için dizayn edilmiş işlemcilerde kullanılır. 



Jeotermal enerjili sera ısıtma sistemle-
ri dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Seralarda sezon dışı 
sebze, çiçek ve meyve üretmek amacı 
ile jeotermal enerjiden yararlanılmakta-
dır. 

Dünyada ve Türkiye’de sera ısıtması için 
jeotermal enerjinin seçilmesinin birçok 
nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları 
aşağıda verildiği gibidir:

• Sera üretim alanları ile düşük sıcak-
lıktaki jeotermal kaynaklar arasında 
iyi bir bağıntı olması.

• Seraların, tarım endüstrisine ait enerji 
tüketiminde en düşük sıcaklığa ge-
reksinim duyması.

• Jeotermal enerjinin göreceli olarak 
basit ısıtma sistemleri gerektirmesi 
(Bunun yanında gerektiğinde geliş-
miş bilgisayarlı sistemler, sera içi ik-
limini düzenlemek ve iç ortamı hava-
landırmak için kullanılabilir).

• Birçok durumda sera ısıtma için jeo-
termal enerjinin kullanılmasının daha 
ekonomik olması.
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• Yerel yiyecek üretimi için bölgesel enerji kaynakları-
nın stratejik önemde olması.

Sera ısıtmak için jeotermal enerjinin kullanılmasında 
birçok durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmek-
tedir ve bölgesel etkenlerin belirleyici rol oynadığı göz 
önüne alınmalıdır.

SERA İKLİM KOŞULLARI

Sera, sera dışındaki iklim koşullarından farklı olarak, is-
tenen iklim koşullarını sağlayan ve ışık geçirgenliği olan 
malzeme ile kaplanmış kapalı bir hacimdir. Sera orta-
mını oluşturan dört adet fiziksel olay vardır:

1- Güneş ışınımı, özellikle kısa dalga ışınımı, hemen 
hemen hiç enerji kaybı olmaksızın cam ya da plastik 
malzemeden oluşan sera kaplamasından geçerek 
iç bölgeye ulaşır. Kısa dalga ışınımı sera içinde yan-
sıyarak uzun dalga ışınımına dönüşür. Uzun dalga 
ışınımı sera kaplamasına ulaştığında kısa dalga ışı-
nımı gibi geçip dışarı çıkamaz. Böylece enerji kapalı 
alan içinde tutulmuş olur.

2- Sera içindeki hava durgundur.

3- Korunan hacimdeki bitki kütlesinin yoğunluğu, dı-
şarıdaki yoğunluktan çok daha yüksektir ve bu yüz-
den kütle transferi farklıdır.

4- Isıtmanın yapılması ve çeşitli tesisatların kullanılması 
gerekli sera iklimini oluşturur.

ISI TÜKETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Seralar, kontrol edilebilen bir çevrede, dış iklim koşulla-
rının olumsuz olduğu durumlarda bile bitki yetiştiriciliği 
için korumalı bir hacim oluşturan yapılardır. Bir bitki ya-
şam süreci boyunca ışığa gereksinim duyar. Bu amaç-
la sera örtüsü olarak ışığı geçiren cam ve plastik gibi 
malzemeler kullanılır. Gündüz boyunca sera örtüsün-
den giren güneş ışığı, iç sıcaklık koşullarını düzenler. 
Ancak bu durum, güneş ışınımının olmadığı gece bo-
yunca veya ışınımın yeterince güçlü olmadığı dönem-
lerde en uygun büyüme koşullarını sürdürmek için ye-
terli değildir. Bunu sağlamak için seralarda ek bir enerji 
kaynağının olması gerekir. Ek enerji kaynağı için gerekli 
miktar, yerel iklim koşullarına, bitki gereksinimlerine ve 
sera yapı malzemesi türüne bağlıdır. 12 aylık dönem 
boyunca çoğunlukla dış hava sıcaklık değişimlerine ve 
güneş ışınımı şiddetine bağlıdır.

JEOTERMAL ENERJİLİ SERA ISITMA TESİSATI 
İÇİN TEKNİK ÇÖZÜMLER

Seralar için teknolojik çözümler aşağıda verildiği gibi 
olabilir:

1. Seradaki üretimin tipine bağlıdır (Bitkilerin yıl boyun-
ca ya da sadece soğuk sezonun birkaç ayı boyun-
ca kontrollü bir iklime gereksinim duyup-duymadı-
ğı),

2. Isıtma tesisatının görevine bağlıdır (Sera içindeki sı-
caklık koşullarını iyileştirmek veya bütünüyle kontrol 
etmek),

3. Kuyu tipine bağlıdır (Artezyen veya elektrikle çalışan 
pompalar aracılığı ile akışkanın kuyudan-yer altın-
dan sağlanması),

4. Jeotermal akışkanların kimyasal özeliklerine bağlıdır,

5. Jeotermal akışkanın nihai diğer kullanım alanlarına 
bağlıdır.

Sıcak-Su Aktarma Sistemleri

Jeotermal akışkan aktarma sistemi tipi, kuyu tipine, su-
yun kimyasal yapısına ve yatırım ve işletim maliyetlerine 
bağlıdır.

Doğrudan Bağlantılar

Düşük mineral içeriğe ve düşük sıcaklığa sahip jeo-
termal akışkan, basit teknik çözümlerin seçilmesinde 
çeşitli olanaklar sağlar (Şekil 1). Doğrudan bağlantılı 
bir sistemde jeotermal akışkan yer seviyesinden yük-
sek bir depoda toplanır. Bu depoda akışkanın içindeki 
hava ayrıştırılır ve ayrıştırılmış akışkan yerçekimi yardı-
mıyla ısıtma sistemine gönderilir. Bu sistemde ısı trans-
feri miktarı, el ile kontrol edilen bir veya birkaç vana ile 
düzenlenir. 

Basit yapı malzemeli-plastik örtülü seralardan erken 
ilkbahar ürünleri elde etmek için kullanılan bu sistem 
daha çok Akdeniz ülkelerinde yeğlenir. Jeotermal akış-
kanın çok korozif (aşındırıcı) olduğu bölgelerde ise, ısıt-
ma tesisatı için plastik malzemelerin kullanılması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Jeotermal Kaynak veya Kuyudan Yapılan Doğrudan Bağlantı 
[1: Jeotermal sondaj veya kaynak, 2: Su toplama deposu, 3: Isıtma 
sistemi, 4: Düzenleme vanası, 5: Hava ayrıştırma borusu, 6: Boşaltma 
vanası, 7: Taşma vanası, 8: Boşaltma vanası, 9: Bağlantı borusu, 10: 
Kullanılmış suyun tahliyesi, 11: Plastik malzemeli sera]



Dolaylı Bağlantılar
Eğer jeotermal akışkanın mineral içeriği çok düşük ve 
yetiştirilecek bitkiler daha yüksek yatırımlara olanak 
verirse, kuyudan olan basit aktarma ısı pompalı daha 
karmaşık bir ısıtma sistemine bağlanabilir (Şekil 2). 
Böylece ısıtma sistemine dolaylı bir bağlantı yapılmış 
olur. Çevresel kısıtlamalar ve yüksek mineral içerikli 
jeotermal akışkanlar, ayrıştırma donanımı, CO2 ve pH 
düzenleyici ve korozyon önleyici gibi daha karmaşık 
jeotermal akışkan aktarma sistemleri gerektirebilir. Bu 
tür sorunlar, kullanılan ısı değiştirici tipine bağlı olarak 
dolaylı bağlantılarla ortaya çıkmaktadır. Plakalı ısı de-
ğiştiricilerin yüksek tuz içeriği olan jeotermal akışkanlar 
için en iyi çözüm olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Jeotermal Kuyu Bağlantılı Isı Pompası Tesisatı [1: Pompa, 2: 
Sondaj deliği, 3: Kullanılmış suyun tahliyesi, 4: Buharlaştırıcı, 5: Komp-
resör, 6: Yoğuşturucu, 7: Biriktirme havuzu, 8: Isıtma tesisatı]

Birleşik Kullanımlar
Seralarda jeotermal enerjinin kullanılmasının eksile-
rinden biri, kuyu aktarım ve düzenleme sistemleri için 
yüksek maliyettir. Bu sistemler yılın sadece belli bir 
bölümünde kullanılmaktadır. Yani bu durumda kullanı-
lan ısı enerjisinin maliyeti yükselmektedir. Bu maliyeti 
azaltmanın bir yolu, ısı enerjisini seralar dışında baş-
ka amaçlar için de kullanmak olabilir. Seralar dışında 
ısı enerjisini kullanmak için kullanıcıların yıllık ve günlük 
ısı gereksinimleri farklı olmalıdır yani bir kullanıcı ısıya 
en fazla oranda gereksinim duyduğunda diğeri en az 
oranda gereksinim duymalıdır. Böyle bir örnek uygula-
ma Şekil 3 ile verilmiştir.

ISITMA SİSTEMİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN 
ETMENLER

Bir jeotermal sera projesinde en zor tasarım sorunla-
rından biri, uygun ısıtma sisteminin teknik-teknolojik ve 
ticari açıdan seçimidir. Her durum kendi içinde ele alın-
malı ve en iyi çözüme ulaşabilmek için ısıtma sistemini 
etkileyen bütün etmenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Sera İçi Sıcaklık Değişimleri
Sera ısıtmasında birinci öncelik, sıcaklığı en uygun ko-
şullara yakın değerlerde tutabilmektir. Sera içerisinde 
kullanılan hiçbir tesisat dikey ve yatay sıcaklık değişi-
mini aynı değerde kalmasını sağlayamaz. Toprak se-
viyesinin 1.5 m üzerindeki referans hava sıcaklığı için, 
toprak seviyesi ile sera çatısı altında oluşacak sıcaklık 
farkı en çok 5 ile 6°C kadar yüksek olmalıdır. Isıtma 
tesisatı seçiminde bu değerler önemli birer etmendir. 

Ekonomik Durumlar
Jeotermal enerjili sera ısıtılma sistemlerinin ticari ola-
bilirliği, anapara yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, 
ürüne göre uygun pazar ve ürünün değerine göre deği-
şen enerji maliyetleri gibi birçok etmene bağlıdır. Bunun 
yanında ticari olabilirliğin hesabı ve jeotermal enerjinin 
rekabet gücü için en önemli etken kullanılan ısının ede-
ridir. Isının nihai ederi ise, gerekli olan anapara yatırımı, 
kredi koşulları, bakım ve kullanım giderleri, sigorta ve 
vergiler, yakıt giderleri, iş gücü giderleri, bitkinin ve-
rimliliği ve yararlanma katsayısı gibi etmenlere bağlıdır. 
Kullanılan enerjinin tipi ve yerel koşullara bağlı olarak, 
yıllık ısı yükünü gösteren özgün eğriler çizilerek giderler 
modellenebilir.

Bu eğriler durumdan duruma farklıdır fakat genellikle 
kısa kullanım süreçleri için jeotermal enerjinin ekono-
mik olmadığını gösterir. Yılın uzun bir sürecinde uygun 
ısıl güç kullanıldığında ekonomiklik sağlanabilmektedir. 
Fazla anapara yatırımı gerektirmeyen diğer enerji kay-
nakları ile istenen gereksinimleri karşılamak daha eko-
nomik olmaktadır.

İşletme Sorunları
İşletme sorunları, genel olarak jeotermal kaynakların 
niteliğine bağlıdır. Sorunlar, kuyu başında ya da kayna-
ğında başlamaktadır. Doğal artezyen kaynağında so-
run az olmakla birlikte pompa kullanımının gerekli oldu-
ğu sondaj kuyusunda ise, su haznesinde aşırı kullanım 
ve kumun pompaya zarar vermesi gibi iki önemli sorun 
öne çıkmaktadır. Birinci sorunu ortadan kaldırmak için 
ticari kullanıma başlamadan önce kaynak özelliklerinin 
iyice araştırılması gereklidir. Kumun oluşturduğu sorun 
ise, su pompaya ulaşmadan önce filtre kullanılarak ve 
pompanın ani olarak devreye alınmaması ile giderile-
bilir. 

Diğer bir sorun ise jeotermal akışkanda bulunan oksi-
jen (O2), karbondioksit (CO2), klor (Cl) ve hidrojen sülfit 
(H2S) tarafından oluşturulan korozyondur. Korozyon 
için 3 adet çözüm vardır. Korozyon oluşturmayan mad-
de kullanımı, agresif kimyasal bileşenlerin yansızlaştı-
rılması veya sıvıdan çözülmemiş gazların alınması ve 
ayrıştırılması ile kimyasal bileşenlerin düzenlenmesi ve 
kuyudan ısıtma tesisatına doğrudan olmayan bir bağ-
lantı yapılması. Teknik gereksinimler ile ekonomik so-
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Şekil 3. Sera Isıtma ve Otel-Kaplıca Tesisi İçeren Jeotermal Enerjinin Kullanıldığı Birleşik Bir Sistem
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nuçlar arasında iyi bir uzlaşma sorun-
ları en aza indirebilir. Maliyeti yüksek 
karmaşık çözümler yerine belli süreler 
içinde bakım gerektiren basit çözüm-
lerin seçilmesi çoğu zaman daha eko-
nomik olmaktadır. 

Benzer bir sorun kabuklaşma ile mey-
dana gelmektedir. Kimyasal kabuk-
laşma önleyiciler, manyetik alan ve 
ultrasonik dalgalarla suyun işletilmesi 
gibi yöntemler ile kabuklaşma önlene-
bilmektedir. 

Isı değiştirgeçlerine ait sorunlar, ge-
nellikle kullanılan malzemelerin fiziksel 
özeliklerinden kaynaklanır. Örneğin, 
yumuşak plastik malzemeli ısı değiştir-
geçleri patlayabilir.  

Çevresel Görünüm
Jeotermal enerji, “temiz” bir enerji kay-
nağı olarak kabul edilse de gerçekte 
öyle değildir. Sera ısıtılmasında yüksek 
debili jeotermal akışkan kullanıldığında 
olduğu gibi, çevreye ısıl ve kimyasal 
kirlilik olarak zarar vermektedir. 

Isıl kirlilik, jeotermal enerjili ısıtma te-
sisatlarının zayıf teknik tasarımı, dü-
şük yatırım giderlerini sağlamak için 
tasarımlarda yapılan değişiklikler ve 
yapılması gereken sıradan işlemlerin 
yapılmaması sonucunda ortaya çık-
maktadır. Enerjinin, sadece uygun sı-
caklık aralığını sağlamak için üst sevi-
yede kullanılması ve böylece çevreye 
yüksek sıcaklığa sahip akışkanın bıra-
kılması ısıl kirliliği artırır.

Kimyasal kirlilik, agresif ve zehirli ele-
mentler içeren jeotermal akışkanın 
kimyasal bileşiminden oluşur. Ayrıca 
kimyasal dengesizlik kabuklaşmaya 
da neden olur. Her iki olayda çevreyi 
olumsuz olarak etkiler.

Çevreyi korumak için alınacak önlem-
ler, jeotermal enerji kullanımını ekono-
mik olarak olumlu bir şekilde etkileye-
cektir. Bu çerçevede ısıl atık suyun en 
yüksek sıcaklığının ve zararlı kimyasal 
bileşenlerin en yüksek yoğunluğunun 
yasal olarak belirlenmesinde büyük 
yarar olacaktır.

Isıl kirliliği gidermenin tek yolu, düşük 
sıcaklıklı ısıtma tesisatı kurmak ya da 



istenilen sıcaklık aralığını sağlayan tesisat bileşimini 
oluşturmaktır. Kimyasal kirliliği gidermenin tek çözümü 
ise, kullanılmış suyu tekrar kaynağına geri göndermek-
tir ama bu işlemin gideri yüksektir.  

SONUÇ
Sera ısıtma sisteminin özellikleri aşağıda verildiği gibi 
olabilir:
• Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi 

sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmelidir.
• Sıcaklık sera içinde dengeli olarak dağıtılmalıdır.
• Sık sık arıza olmamalıdır. 
• Verimli çalıştırılabilmelidir.
• Maliyet ve yakıt giderleri az olmalıdır.

Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin güneş 
ışığı geçirme özelliğinin yüksek olması nedeniyle sera-

lar çabuk ısınır ve çabuk soğurlar. Serada bitkinin iyi 
bir şekilde gelişebilmesi için seranın sıcaklığı düştüğü 
zaman sera içine ısı verilmesi gerekmektedir. Seraya 
verilecek ısı enerjisinin miktarı, sera dışındaki hava sı-
caklığına, sera içinde istenilen sıcaklığa, seranın dış 
yüzeylerinin toplam alanına, sera örtü malzemesinin 
tipine ve kat sayısına ve seranın yapı kalitesine bağlı 
olarak değişir.

Jeotermal enerjinin kullanıldığı bir sera için ısıtma sis-
temi seçimi, çeşitli bilimsel ve teknik etmenlerin bir-
birine bağlı olmasından dolayı karmaşık bir işlemdir. 
Bu sorunu çözmek için kesin bir yöntem tanımlamak 
olanaksızdır. Bunun yanında jeotermal enerjili sera ısıt-
ma sistemi projeleri geliştirmek için izlenmesi gereken 
adımları içeren genel bir akış şeması, Şekil 4 ile verildiği 
gibi olabilir. 

Kaynaklar

1-Popovski, K, “Geothermally Heated Greenhouses in the World”, International Workshop on 

   Heating Greenhouses with Geothermal Energy, Ponta Delgada, Azores, 1998.

2-Popovski, K, “Greenhouse Heating”, Geothermal Energy Utilization and Technology, 

   Edited by M.H. Dickson & M. Fanelli, Earthscan, 2006.

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Jeotermal Sera Isıtma Projesi İçin Gelişim Çizelgesi
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Örtüaltı tarımı; sera ve alçak plastik tüneller altındaki 
üretimi kapsamaktadır. Alçak plastik tüneller; bitki sı-
raları üzerine yaklaşık 60 cm yarıçaplı ve yarım daire 
kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik 
örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen yapılardır (Sev-
gican 1999). Seralar ise; iklim koşullarının açıkta bitki 
yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde, kültür bit-
kilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesini olanaklı kılan, 
bitkisel üretim için gerekli olan gelişim etmenlerini sağ-
layabilen, içinde hareket edilebilir yapılardır (Baytorun 
1995, Eltez ve Günay 1998).

Diğer bir deyişle sera; iklimle ilgili çevre koşullarına ta-
mamen veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sı-
caklık, bağıl nem, ışınım, karbondioksit ve hava hare-
ketini kontrol altında tutarak bitkilerin büyümesi ve ge-
lişmesi için en uygun koşulları sağlamak, çeşitli kültür 
bitkileriyle ve bunların tohum, fide, fidanlarını üretmek 
amacıyla cam, plastik vb., ışık geçirgen bir örtü mal-
zemesiyle kaplanarak değişik şekilde yapılan yapılara 
denir (TS EN 13031-1 2003, Öztürk ve Başçetinçelik 
2002, İşcan vd 2004).

Yapım tekniği yönünden ise seralar; belirli aralıklarla 
yerleştirilen ve dış kuvvetlerin etkisiyle biçimini değiş-
tirmeyen rijit bir yapı iskeleti üzerine saydam bir örtü 
malzemesi kaplanarak yapılan tarımsal yapılara denir 
(Filiz 2001).

Sera örtüleri tüm yıl boyunca kontrollü bir ortamda 
bitkisel üretimin yapılmasını sağlayan seraların taşıyıcı 
konstrüksiyonla birlikte duvarlarını ve çatısını oluşturan 
malzemelerdir. Başka bir ifadeyle, sera içerisinde yetiş-
tirilen bitkileri yağmur, kar ve rüzgâr gibi dış etkenler-
den koruyarak sera içinden ısı kaybını azaltan ve güneş 
ışığını geçiren saydam yumuşak veya sert malzemelere 
sera örtü malzemeleri denir.

Ülkemizde sera örtü malzemesi olarak cam, polietilen, 
PVC levha, cam elyafı takviyeli polyester ve plexicam 
gibi malzemeler kullanılmaktadır (Günay 1980; Filiz 
2001; Yüksel 2004).

Sera örtü malzemesi olarak tarımda yaygın olarak kul-
lanılan, kimyasal maddelerden ve çevresel (dış) koşul-
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lardan çok az etkilenen, içeriye doğru ışık geçirgenliği 
yüksek, içerden dışarıya doğru olan ısı geçirgenliği dü-
şük olan örtüleri kullanılmalıdır (Baytorun, 1995; Giaco-
melli, 1999; von Elsner vd 2000).

Örtü malzemesi seçilirken sera kurulacak yerin iklim 
özellikleri dikkate alınmalıdır. Çünkü özellikle dolu şek-
lindeki yağışlar, sera örtülerinin zarar görmesine; fazla 
miktarda yağan kar da sera çatılarının çökmesine ne-
den olabilir (Köse, 1991).

Baytorun (1995), von Elsner vd (2000) ve Hakgören ve 
Kürklü (2007) sera örtü malzemesinde aranan özellik-
leri şu şekilde sıralamışlardır.

- Örtü, güneş ışığını en iyi şekilde geçirmeli, yansıt-
ma, emme ve iletme gibi olaylarla ışık kaybına ne-
den olmamalıdır.

-  Örtü altındaki ısıyı en üst seviyede tutmalı,

-  Ekonomik olmalıdır,

-  Hafif olmalıdır,

-  Montajı kolay olmalıdır,

-  Dayanıklı olmalı, kolay deforme olmamalı, uzun 
ömürlü olmalıdır,

-  Kirlendiğinde kolay temizlenmelidir,

- Örtünün iç yüzeyinde nem yoğuşması olmamalıdır,

-  Kolay taşınabilmelidir.

Baytorun (1995), seralarda kullanılan örtü malzemeleri-
ni aşağıdaki gibi sıralamıştır.

- Cam,

- Filmler (Yumuşak plastikler), 

Polyetilen (PE)

Polyvinilclorid (PVC)

Polyvinilflorid(PVF veya Tedlar)

Polyester (Mylar)

Etilvinilasetat (EVA)

- Rijit (Sert) plastikler,

Cam elyaflı polyester (GRP)

Polyvinilclorid (PVC)

Polyınetilmetaakrilat (PMTMA)

Polycarbonat (PC).

Cam Örtü Malzemesi

Cam yanıcı olmayan bir materyal olup hava kirleticile-
rine ve UV ışınımına karşı dayanımı yüksek ve ışık ge-
çirgenliği zamanla azalmayan bir malzemedir. Camın 
ışık geçirgenliği tipine bağlı olarak % 71-92 arasında 
değişmektedir. Kullanım ömrü 25 yıl veya daha fazla 
olabilmektedir. Ancak, camın esnek olmaması, ağır, 

kolay kırılabilir (şiddetli bir dolu yağışında) ve pahalı ol-
ması çoğu üreticiyi plastik materyal kullanmaya yönelt-
miştir. Sera örtülmesinde kullanılan camların kalınlıkları 
genellikle seraların yan yüzeylerinde 3 mm, çatıda ise 
4 mm olarak seçilebilir (Yüksel, 2004). Ülkemiz cam 
seralarında örtü malzemesi olarak 0.50 x 0.55 m veya 
0.50  x  0.60  m boyutlarında camlar kullanılmaktadır. 
Ancak cam seralarda kullanılan cam boyutlarının kü-
çük olması ışık kaybına neden olmasının yanında taşıyı-
cı malzemenin miktarının da artırmaktadır. Bu nedenle 
cam boyutlarının 1.00 x 0.65 m, 1.20 x 0.75 m yada 
1.00  x  1.65  m olması gerekir (Tekinel ve Baytorun, 
1990; Hakgören ve Kürklü 2007).  

Cam Örtü Malzemesinin Avantajları
-  Uzun süre kullanılabilirler.

-  Işık geçirgenliği yüksektir.

-  Kolay temizlenir ve bakım masrafı yoktur.

-  Cam seralarda verim, plastik örtülü seralara göre 
daha yüksektir.

-  Mor ötesi (Ultraviyole) ışıklarından etkilenmez.

- Kolay kirlenmedikleri için ışık geçirgenlikleri azal-
maz.

- Camlarda buğulanma ve nemlenme olmadığın-
dan, bitkilerin üzerine su damlaları gelerek bitkile-
rin hastalanması önlenir.
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Şekil 1. Cam Kaplı Beşik Çatılı Blok Sera (Titiz 2004 ; Anonim 2011a)

Plastik Örtü Malzemesi

Plastiğin sera örtü malzemesi olarak kullanılmasının 
nedeni ise ucuz olması, UV+IR+Antifog katkı madde-
lerinin ilavesi ile plastik örtünün dayanım ömrünün 3-4 
yıla kadar çıkması, sera içerisinde yoğunlaşan nemin 
bitkilerin üzerine damlatmayıp cam örtü malzemesin-
deki gibi kenarlara akıtması ve özellikle havanın açık 
olduğu gecelerde sabaha karşı sera iç sıcaklığının dış 
sıcaklığın altına düşürmemesi gibi olumlu özelliklerde 
üretilmesidir (Baytorun, 1995; Sevgican ve ark, 2000; 
Tüzel vd, 2004).

Plastik Sera Örtülerinin Avantajları

- Hafiftir, 1m²’lik plastik sera örtüsü 100-125 gramdır.

- Kolay ve kısa zamanda kaplanır.

- Ucuzdur.

- Kolay temizlenir ve saklanabilir.

- Biyolojik zararlılardan etkilenmez.

- Paslanmaz.

- Darbelere karşı az duyarlıdır.

- Renklendirme özellikleri iyidir.

- Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 

- Güneş ışığını iyi geçirirler.

Plastik Sera Örtülerinin Sakıncaları

-  Montaj ve plastik değişim sırasında iş gücünün fazla 
olması.

-  Zamanla plastiğin sarkması ve dış etkilerden dolayı 
kolay deforme olması.

-  Rüzgâr etkisi ile dalgalanması.

-  İç yüzeyde su yoğuşması nedeniyle ışık geçirgenliği-
nin azalması.

-  Fazla sayıda blok seralarda kullanıldığında havalan-
dırma zorluklarının olması.
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 Şekil 2. Plastik Kaplı Yay Çatılı ve Gotik Çatılı Blok Sera (Anonim 
2011a; Titiz 2004)

Ülkemizde örtü malzemesi olarak kullanılan polietilen 
plastik çeşitleri aşağıda verilmiştir (Baytorun ve Başçe-
tinçelik, 1993).

Normal PE Plastik: Güneş ışınlarına karşı dayanımı 
1 yıldır. Aynı zamanda ülkemizde şiddetli güneş ışınımı 
nedeniyle bir üretim sezonundan sonra bu plastikler 
değiştirilmelidir. Sonbaharda seralara örtülerek kışın 
mümkün olduğu kadar fazla ışık geçirimi sağlanır. 

UV Katkılı PE Plastik: İçine UV katkı maddesi katıldı-
ğından dayanım ömrü 2 yıldır. UV katkı maddesinden 
dolayı sarı bir renge sahiptir. Plastiğin kuru olduğu ko-
şullarda IR ışınlarını geçirirler.

IR Katkılı PE Plastik: İçerisine üretim esnasında IR 
katkı maddesi katıldığından uzun dalgalı ışınları belli 
oranda geçirir.

Antifog PE Plastik: Antifog katkı maddesi plastiğin iç 
yüzeyinde yoğunlaşan su buharının damlacıklar halin-
de değil, camda olduğu gibi ince bir film şeklinde ya-
yılmasını sağlar. Bu da ışık geçirgenliğini olumlu yönde 
etkilediğinden diğer plastiklere göre daha fazla ışınımın 
sera içine ulaşmasını sağlar.

Polycarbonat (PC); çift katlı veya çok katlı olarak 
imal edilen, arasında hava boşluğu bulunan saydam 

tabakalar halindeki bir sera örtü malzemesidir. Kalın-
lıkları çift katlı olanlarda 4-16  mm, üç katlı olanlarda 
10-16  mm arasında değişmektedir. Solar radyasyon 
geçirgenliği camdan az olmak üzere, boyutlarına bağlı 
olarak % 70-80 arasında değişmektedir. Çift katlı PC 
camdan on kat daha hafiftir dolayısıyla daha az yoğun-
lukta destek yapısı kullanılır. PC örtü malzemesinin ışık 
geçirgenliği, nem yoğunlaşması ve toz birikmesi gibi 
faktörlere bağlı olarak yılda % 1 oranında azalır. 

  

 

 

  

  

 

 

Şekil 3. Policarbon Kaplı Beşik Çatılı Sera (Anonim 2011a)

Cam Takviyeli Polyester (GRP); polyester malze-
menin cam lifleriyle güçlendirilmesi yoluyla elde edilir. 
GRP örtü malzemesi, yüzeyi renk değişimine karşı 
korunmuş ve Polyvinyl fluorid (PVF veya Tedlar) veya 
Pohietilen Terephtalate (Mehinex) ile kaplanmış oluklu 
tabakalardan meydana gelmiştir Solar radyasyon ge-
çirgenliği %  80 düzeyindedir. Plakaların kalınlığı 0.8-
1.5 mm arasında değişir ve genellikle 1 mm kalınlığın-
dadır. Plakaların genişliği profile bağlı olarak 0.8-1.0 m 
arasında değişmektedir.
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Şekil 4. GRP Kaplı Beşik Çatılı Sera (Anonim 2011b)

PVC Levhalar; mat ve şeffaf olarak üretilen, ışık ge-
çirgenliği % 85 olan, dayanıklı (5-10 yıl), hafif ve çivi 
ile çakılabilen, vidalanabilen ve yapıştırılabilen plastik 
örtülerdir. Ancak zamanla ışık geçirgenliğinin azalması, 
doluya karşı dayanıksız olması, kolay parçalanabilir ve 
kolay yanabilir olması bu levhaların olumsuz özellikle-
ridir.

Plexicam Levhalar; boşluklu ve çift katlı olarak üre-
tilen özel alüminyum ya da çelik konstrüksiyon üzeri-
ne monte edilen, ışık geçirgenliği cama oranla daha 
az olan, tamiri ve montajı kolay olan, morötesi ışıkları 
geçirmeyen dayanıklı plastik örtülerdir. Bu örtülerin za-
manla ışık geçirgenliğinde bir azalma olmaz ancak ısı 
ve nemle genleşmeye uğrayabilirler ve kolay yanarlar.

  

 
 

    

 
 Şekil 5. Plexicam Kaplı Hobi Serası ve Beşik Çatılı Blok Sera (Anonim 

2012c; Titiz 2004)
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Seralarda kullanılan örtü malzemelerinden plastik, cam 
veya bunların birlikte kullanılması durumunda, ışık ve 
sıcaklık geçirme özellikleri oldukça farklı olmaktadır. 
Plastik malzemenin sıcaklık geçirgenliği cama oranla 
daha yüksek, fakat cam malzemenin de ışık geçirgen-
liği plastik örtüye göre daha yüksektir. Plastik malze-
melerin sıcaklık geçirgenliklerinin yüksek olması, kışın 
örtü altında cam örtüye  göre daha soğuk bir ortam 
oluşturur. Yaz aylarında ise bitkilerin terlemeleri sonucu 
sera örtü elemanı üzerinde, su damlacıkları meydana 
gelir ve bu durumda ışığın sera içine girmesini olumsuz 
yönde etkiler (Yüksel, 2000).

Örtü malzemesinin çeşidinin yanında, tek veya çift kat 
olması da ısı kayıplarını etkiler. Plastik sera yapıların-
da kayda değer en önemli gelişme polietilen örtünün 
arada hava boşluğu bırakılacak şekilde çift katlı olarak 
örtülebilmesidir. Bırakılan bu boşluk örtme işleminden 
sonra şişirilerek tüm sera yüzeyinde bir hava yastığı 
oluşmasını ve böylece iyi bir ısı yalıtımını mümkün kıl-
maktadır. Yoğuşma dönemlerinde yüksek teknolojiyle 
üretilen bazı polietilen malzemeler % 30 oranında daha 
fazla PAR ve % 45 oranında daha fazla kızıl ötesi ener-
ji aktarımını sağlayabilmektedir. Bunun sonucu olarak 
ısınma giderleri büyük oranda azalmaktadır (Kürklü ve 
Çağlayan, 2005). Seralarda kullanılan örtü malzemele-
rin ışık geçirgenlikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Farklı Örtü Malzemelerin Işık Geçirgenlikleri. (Yüksel,2004)

Örtü Malzemesi Işık Geçirgenliği (%)
Cam 89 - 93
Cam takviyeli polyester 85 - 89
PVC levhası (mat) 80 - 82
PVC levhası (şeffaf) 85 - 87
PE 92 - 94
Plexicam 86 - 88
Cam + Polyester 81 - 82
PE + Cam 84 - 85
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Günümüzde teknolojiden bağımsız yaşayabilmek 
mümkün değil. Teknolojinin günlük hayatımıza getir-
diği yenilikler ise, giderek bilişim sektörü çatısı altında 
toplanıyor. Eskiden teknolojik yenilik deyince daha hızlı, 
daha tasarruflu, daha güçlü, daha uzun ömürlü çalışan 
cihazlar aklımıza gelirken, bugün bu cihazların insanlar-
la ve benzer cihazlarla iletişim kurma yetenekleri, daha 
akıllı çalışma yetenekleri vb. aklımıza geliyor. Giderek 
birbiriyle entegre ve yeni durumlara karşı hazırlıklı (akıllı) 
bir yaşam atmosferiyle çevreleniyoruz. 

Ancak dikkat! Yanıltıcı olan şu ki, ön planda görünen 
manzara son derece karmaşık ve teknolojik donanım-
lar olmasına rağmen, arka planda işleyen sistem aslın-
da son derece basit. 

Veriler (ham madde) belli formatlarda teknolojik ortam-
lara alınıyorlar, bu ortamlarda belli algoritmalar sonu-
cunda işleniyorlar ve kullanılabilir bilgi (ürün) olarak or-
taya çıkıyorlar. Girdiler, süreçler ve çıktılardan oluşan bu 
basit yapı yeterince iyi anlaşılmadığı sürece, ön planda 
görünen karmaşık teknolojik donanımın getirdiği ür-
küntü bizi, sisteme verimli katkılar yapmaktan alıkoyu-
yor. Bir başka deyişle bilgi sistemleri ve teknolojilerinin 
dinamiklerini yeterince iyi anlayamazsak, hayatı daha 
iyi ve değerli bir hale getirmek için çabalarımız eksik 
kalacaktır. 

Bu açıdan yaklaşarak, yazı dizimiz içerisinde bilgi ya-
şam döngüsü yönetimi (ILM) kavramını da kısaca in-
celememiz gerekiyor. Bilgi yaşam döngüsü yönetimi 
(ILM) verilerin depolama cihazları arasındaki hareketi 
ve yerleştirilmesi, oluşturulması, çoğaltılması, elektro-
nik olarak dağıtılması, korunması, arşivlenmesi, bilgiye 
dönüştürülmesi ve elden çıkarılması ile ilgili yönetim sü-
recini ifade eder. 

Verinin bilgiye dönüşme sürecini başka bir şekilde an-
latmaya çalışalım. Örneğin bir marketteki ekmek ve 
şarküteri ürünlerinin satış miktarları veridir. Bu rakamlar 
tek başlarına bir şey ifade etmezler. Ancak bu satış mik-
tarlarının, ekmek ve şarküteri ürünleri reyonlarının diziliş 
şekillerine göre değişmesi ise bilgidir. Bilginin amacı, 
doğru karar alabilmektir. Bu bilgiden yola çıkarak alınan 
karar ise, yüksek kâr marjlı yağları ekmeklerin yanına 
koymak, marketin kârlılığını artırır şeklinde olacaktır. 

Öte yandan ortaya net bir şekilde koymaya çalıştığımız 
bu sonucu (çıktı) daha iyi anlayabilmek için, süreci de 
detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Gerek büyük 
bir sistem olan bir işletmede, gerekse en küçük sistem 
olan akıllı telefonunuzdaki bilgi sistemi olsun, temel ola-
rak bilgi yaşam döngüsü süreci aşağıdaki sırada yürü-
mektedir:
Yaratma – Değiştirme: Veriler sisteme girilir, değiştirilir, 
formatlanır.
Kopyalama - Taşıma: Veriler sistem içerisinde belli yer-
lere taşınır, çoğaltılır.
Yedekleme – Kurtarma: Veriler sistem içerisinde ye-
deklenir, diseaster (çökme) durumunda kurtarılır. 
Kaldırma: Veriler sistemden çıkarılır, iptal edilir, taşınır. 

Bu süreç iyi bilinirse, her aşama için her platformun 
gereksinimlerine en uygun teknik altyapı ve uygulama 
prosedürleri hazırlanır ve sistemin kesintisiz çalışması 
sağlanır. Basit bir şekilde verinin hareketlerini tanımla-
maya çalıştığımız bu süreç, daha karmaşık sistemlerde 
daha detay süreçlere de sahip olacaktır. Ancak sürecin 
iyi anlaşılmadığı ve iyi tanımlanmadığı sistemlerde, so-
nuç ta iyi olmayacaktır. 

Konuya ilerleyen sayılarda devam edeceğiz.
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Günümüzde örgütsel verimlilik arayışları çerçevesinde 
yeni bir yönetim tekniği olan süreç yönetimi, tüm ör-
gütler açısından hızla önem kazanmaktadır. Süreçler, 
karmaşık, dinamik, örgütün geneline yayılmış, farklı 
düzeylerde devamlılığı olan bir yapıda oldukları için, yö-
netilmeleri oldukça zordur. Bunun için örgütler, süreç 
yönetimi araçlarından yararlanırlar. Bu araçlar örgütün 
anlaşılması, analizi ve geliştirilmesi aşamalarında üst 
yönetime ve örgüt çalışanlarına büyük kolaylıklar sağ-
lamaktadır (Borissova, 2004:6).

Bu çalışmada, örgütler açısından yararları çok fazla 
olan süreç yönetimi ile ilgili bilgiler verip, bu tekniğinin 
nasıl uygulandığını açıklamaya çalışacağız. 

Süreç Yönetimi 

Süreç yönetimi, süreçlerin bugün nasıl çalıştığını an-
lamak ve iyileştirebilmek için örgütün tüm süreçlerinin 
belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, sahip atan-
ması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin 
izlenerek ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük 
iyileştirmelerin ya da sil baştan / kökten tasarımların 
yapılması şeklinde tanımlanabilir. 

Süreçlerin analiz edilmesi için önce akış şemaları hazır-
lanmalı ve mevcut performansı belirlemek için ölçümler 
yapılmalıdır. Bunun için sıralı akış, sorumluluk akış ve 
bilgi akış şemaları gibi farklı boyutlarda süreç akış şe-
maları düzenlenebilir. Süreçlerin sürekli olarak iyileştiril-
mesi, sürecin anlaşılması ile başlamaktadır. Günümüz-
de örgütlerde süreç yönetimi, süreçlerin tanımlanması, 
ölçülmesi, kontrol edilebilir ve rekabet edebilir olması 
için uygulanmaktadır (Özkan, 2007:1).   

Her ne kadar yeni bir yönetim tekniği gibi görülse de 
süreç yönetiminin tarihi istatiksel kontrol yöntemle-
rinin tarihi kadar eskilere gitmektedir. Bu gelişmeler 
ise kalite yönetimi literatürünün gelişimine paralel bir 
şekilde olmuştur. Söz konusu gelişmelerin geçmişine 
baktığımızda, amacın hep daha iyi yönetim, ürün ve 
hizmet sunumunun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 
ve PUKO (planla, yap, kontrol et, uygula) döngüsüne 
uygun olarak bilimsel metotlarla yönetimin sürekliliğinin 
sağlanmasıdır (Ravichandran, 2005:1).  

Süreç yönetimi ile ilgili çalışan araştırmacılar son yıllar-
da yalnızca süreç yönetimi tekniklerinin örgütsel per-
formans üzerindeki etkileri üzerinde durmaktadırlar. 
Günümüzde çok sayıda örnekte, süreç yönetimi tek-
niklerinin örgüt performansını artırırken, bu artışın hiç 
sağlanamadığı durumlarla da karşı karşıya kalınabildi-
ğini göstermektedir (Benner, 1999:5). Bundan dolayı 
süreç yönetimi ile ilgili uygulamalarda çok dikkatli ol-
mak gerekmektedir. 

Günümüzde süreç yönetimi hayatımızın her alanında 
uygulanmaktadır. Önemli olan karar verilen iş sürecinin 
iyi bir şekilde planlanması ve uygulamaya geçirilmesi-
dir. Yapılacak projenin başarılı bir şekilde hedefine ulaş-
ması için iyi bir süreç tanımlaması yapılması gerekmek-
tedir. Örgütte günümüze kadar yapılan çalışmalardan, 
bilgi birikiminden ve oluşumlardan da yararlanılması 
oldukça önemlidir (TBD, 2008:8-13). 

Süreç yönetiminde, üzerinde yoğunlaşılması gereken 
temel alanlar da gözden kaçırılmalıdır. Örgütsel süreç 
odakları, örgütsel süreç tanımlamaları, örgütsel eğitim, 
örgütsel süreç performansı ve örgütsel yenilik ve ge-
lişme (Diginotes, 2003:2) süreç yönetimi aşamasında 
üzerinde durulması gereken temel alanlardır.   

Son yıllarda örgütlerle ilgili yapılan araştırmalar, özellik-
le teknolojik değişim ve adaptasyon konusunda süreç 
yönetiminin örgütleri etkilediğini göstermektedir. Bun-
dan dolayı süreç yönetimi ile ilgili çalışmalar yapılırken, 
çevredeki teknolojik değişimler de dikkate alınmalıdır 
(Benner, 1999:7). Teknolojik değişim ve adaptasyon 
sürecine göre süreç yönetimi uygulamaları şekillendi-
rilmelidir. 

Amacı ve Örgütsel Yararları
Süreç yönetiminde esas amaç, sorunların çözümüne 
yönelik olarak mevcut süreçlerin yenilenerek örgütsel 
etkinliğe ulaşmaktır. Burada süreçler yeniden belirle-
nerek; maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en 
önemli performans ölçülerinden çarpıcı geliştirmeler 
yapmak amacıyla, iş süreçlerinin temelden yeniden dü-
şünülmesi ve radikal bir biçimde yeniden tasarlanması 
(Demirkol, 2002:164) söz konusudur. 

Örgütlerle ilgili uygulamalar, süreçlerin etkin bir şekilde 
yönetilerek iyileştirilmesi durumunda, örgütsel işlemle-
rin maliyetlerinin düştüğünü ve müşterilere daha kaliteli 
mal ve hizmet sunulduğunu göstermektedir (Yıldırım, 
2002:59). Bu şekilde örgütler aynı hacimde çıktıyı daha 
düşük maliyetle üreterek ek finansman imkânları bula-
bilmektedirler. 

Süreç yönetiminin en önemli yönü, Parkinson yasa-
sının öngördüğü “örgütler kurulduktan sonra sürekli 
gerilerler” savına karşı tedbir almasıdır. Eğer örgütler 
gerileyerek elde ettikleri kazanımları kaybetmek istemi-
yorlarsa, üretim süreçlerinde ve yöntemlerinde sürekli 
bir iyileştirmeye gitmelidirler (Yeniçeri, 2002:110).  Sü-
reç yönetimi bu aşamada devreye girmektedir.  

Örgütler herhangi bir değişim projesi yürütürken veya 
bunu planlarken, süreçleri anlamak ve en iyi süreci ta-
nımlamak, süreç iyileştirmesini sürekli kılmak ve bütün 
bunlara çalışanları dahil ederek, onlara bunun ek iş de-
ğil asıl iş olduğunu anlatmak zorundadırlar.  
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Bunun için öncelikle aşağıdaki sorulara net cevaplar bul-
mak durumundadırlar: 

• Doğruluğu kanıtlanmış, standart, bilinen en iyi iş yap-
ma biçimleri nasıl dokümante edilmiş?

• Süreç anlayışı nasıl yerleştirmeli? Bu sürece insanların 
katılımı nasıl sağlanmalı? 

• En iyi iş yapma biçimleri görsel bir düzende nasıl tarif 
edilebilir?

• İş akışları arasındaki tutarlılık ve bağlantıları nasıl sağla-
nabilir ve detay seviyesi ne olmalıdır?

• İşi en iyi bilenlerin katılımı, hem süreçlerin tanımlan-
masında hem de iş gerekleri doğrultusunda sürekli 
iyileştirilme sürecinde nasıl sağlanır? Bu durum en az 
kaynak kullanarak verimli bir biçimde nasıl gerçekleşti-
rilebilir? (Filiz, 2007:6). 

Örgüt yönetiminde iş süreçleri o kuruluşun kalbidir. Müş-
teriye nasıl örgütsel değerler yaratıldığını göstererek ger-
çek işi tanımlar. Geleneksel yapıda fonksiyonel örgütlerde, 
süreçler parçalanmış, bölünmüş, kolayca fark edilmeyen, 
tanımlanmamış ve bunun sonucunda performansı net ol-
mayan bir düzende yönetilirler. Bundan dolayı üst yöneti-
min süreçleri dikkate alarak strateji geliştirmeleri, farklı bir 
düşünce tarzı gerektirmektedir. Süreç yönetimi fonksiyon-
lar arası bir yönetim anlayışı gerektirmektedir. 

Örgüt yönetiminde; görev tanımları, organizasyon yapısı, 
yönetim ve ölçüm sistemi, otomasyon sistemi gibi iş sü-
reçleri tüm yönetim sisteminin altyapısıdır, örgütün mer-
kezinde odaklandığı alanda yer alırlar. Süreçlerinin yöne-
tilmediği bir ortamda her tür değişim projesi başarısızlıkla 
sonuçlanır veya beklenen faydalar tam olarak gerçekleş-
tirilemez. Bu süreçte gündeme getirilen otomasyon çö-
zümleri her zaman sonuç vermeyebilir. İyi tanımlanmamış, 
yönetilmeyen, sahiplenilmemiş bir sürecin otomasyonu 
yarardan çok zarar getirebilir. Yani bilgi teknolojisi olanak-
ları süreçleri değil, süreçler ve sahipleri bilgi teknolojisi ih-
tiyaçlarını yönlendirmelidir (Filiz, 2007:6).  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’da başlayan sü-
rekli gelişme anlamındaki kaizen kavramıyla başlayan ve 
giderek dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan 
kalite çalışmalarının özünde de süreç yönetimi mantığı 
bulunmaktadır. Günümüzde kalite modeline göre bir sis-
tem kurmak veya son yıllarda popülerlik kazanan müşteri 
ilişkileri yönetimine geçmek isteyen örgütler için süreç yö-
netimi çok önemli hale gelmiştir (Özkan, 2007:1-3).

Süreç yönetimin örgütlere sağladığı yararlar arasında en 
önemlisi müşteriye odaklanmayı sağlıyor olmasıdır (Öz-
can, 2006: 190). Örgütler, dikey olarak oluşturulmuş, 
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hiyerarşik yapılardır. Süreçler ise genellikle birden fazla 
birimde kişilerin katılımıyla çalışan yatay bir oluşumdur. 
Sadece bir birim için başlayıp biten süreçler de olmak-
la beraber, süreçler özellikle örgütün ana süreçleri yanı 
fonksiyonlar arasındadır.

Dikey örgüt yapılarında; başı, sonu, adımları ve birim-
den birime geçişleri net olarak tarif ve dokümante edil-
memiş yatay süreçler çalıştığında ve süreçte yer alan 
her bir birim  sadece kendi yaptığından sorumlu olduğu 
yani sürecin tümünü izleyen, gözleyen, denetleyen biri 
olarak süreç sahibinin olmadığı durumlarda, süreçlerde 
aksamalar olması son derece doğaldır. Bu durumda da 
çoğu kez asıl önemli olan yani müşteriye hizmet göz-
den kaçırılmaktadır (Filiz, 2007:2). Bu tür hataları en 
aza indirebilmek için süreçler için çıkarılan yol haritasına 
mutlaka uymak gerekmektedir. Süreç yönetiminde et-
kinliğin sağlanabilmesi için aşağıdaki adımlarda müm-
kün olduğunca hata yapılmamalıdır:  

• Sorunlu süreçlerin incelenmesi: Örgüt yönetiminde 
sorunlu süreçler objektif bir şekilde belirlenmelidir. 

• Süreç haritasının çıkarılması: Örgüt şemaları gibi ör-
güt içinde süreçlerin nasıl gerçekleştiğini gösteren 
haritalar hazırlanmalıdır.  

• Üzerinde çalışma yapılacak sürecin belirlenmesi: 
Süreç seçiminde, görevin yerine getirilememesine 
yol açma, önemlilik ve uygulanabilirlik kriterleri dik-
kate alınmalıdır. Sorunlu, tek bir süreç olması gere-
ken ancak yapay şekilde bölünmüş olan müşterile-
rin en çok şikayet ettikleri ve yeniden tasarlanmaya 
uygun olan süreçler incelenmelidir. 

• Sürecin analiz edilmesi: Sorunlu olduğu belirlenen 
süreçte sorun kaynağı olan adımların belirlenmesi 
ve ideal olarak nasıl bir akışa sahip olması gerektiği 
incelenmelidir.  

• Sürecin yeniden dizayn edilmesi: Sorunlu olan sü-
reç, yaratıcı bir ekip çalışması ile yeniden belirlen-
melidir. Süreç yeniden tasarlanırken, basitlik, doğal 
akışa uygunluk ve çok versiyonlu olma gibi kriterler 
dikkate alınmalıdır (Efil, 1999:232). Burada yöneti-
cinin başarılı olabilmesi için, ekip üyelerini etkili ve 
verimli biçimde yönetmesi gerekir. Öncelikle ekip 
üyelerini iyi tanımalı, davranışlarını ve karakteristik 
özelliklerini iyi bilmelidir (Aytürk, 2007:215). 

Her ne kadar yukarıdaki hususlara çok dikkat edilse de, 
sürecin doğasından kaynaklanan hatalarla karşılaşma-
mak mümkün değildir. Mükerrer veya hatalı oy ve kat-
ma değeri olmayan işlerin yapılması, çevrim veya işlem 
zamanının uzaması, hatalı çıktılar, süreç yönetiminde 
olumsuzluklara yol açmaktadır. Bunlar ayrıca müşteri 



memnuniyetsizliğine de yol açmaktadır. Örgütler açı-
sından bu durum ise, orta ve uzun vadede, gelir, kâr ve 
pazar payının azalması demektir. 

Süreçlerin iyi yönetilmesi ise yukarıda belirtilen aksa-
maları önler. Çünkü amaç süreçlerin etkili, verimli, dü-
şük maliyetle çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca, süreç 
bazında çalışma, çalışanların fikirlerine gereksinim duy-
duğundan, çalışanlar fikir ve önerilerine değer verilmesi 
nedeniyle daha istekli çalışırlar ve işlerini benimserler 
(Filiz, 2007:2).

Çoğu zaman örgütlerde görülen yanlış uygulamalar 
(örneğin banka kuyrukları), oradaki görevlinin yavaş 
çalışması yüzünden değil, söz konusu sürecin yanlış 
tasarımından kaynaklanmaktadır. İnsana önem veren 
süreç yönetimi anlayışında, kişiler gerekli eğitimleri ala-
rak kendilerini geliştirme veya becerilerine daha uygun 
görevlere gelme imkânına sahiptirler. Bu durum örgüte 
bağlılığı artırdığı gibi, süreç yönetiminin başarısını da ar-
tırır. Ayrıca, açıkça tanımlanmış beklenti ve hedefler, ba-
sitleştirilmiş prosedürler, açık ve net iş tanımları, birey-
sel otoritenin artması ve beceri gelişimi (Filiz, 2007:3) 
gibi hususlar süreç yönetimi uygulamalarının örgüte 
sağladığı diğer katkılardan bazılarıdır. 

Süreç yönetiminin örgütlere olan yararlarını biraz daha 
ayrıntılandırırsak aşağıdaki hususlarla karşı karşıya kalı-
yoruz. Süreç yönetimi uygulamaları;   

• Müşteri odaklı yönetimin teşvik edilmesini sağlar. 

• Katma değer yaratmayan faaliyetleri ortaya çıkarır. 

• Kaynakların etkin kullanımını sağlar. 

• İyileşme olanaklarını tespit eder. 

• Hızlı karar alma avantajı sağlar. 

• Sorumlulukları açıklıkla belirler (Özcan, 2006: 189).

• Örgüt odaklı yönetimi teşvik eder. 

• Örgütsel önceliklere sistematik bir yaklaşım getirir. 

• İşlevsel sınırları ortadan kaldırarak, işlevler arası iliş-
kileri geliştirir. 

• Sorumlulukların açıkça belirlenmesi. (TBD, 2008:8-13).

• Süreçlerin oluşturduğu hem bireysel sistem içindeki 
süreçler arası bağlantı ve hem de bunların tamamı 
ve etkileşimleri üzerinde sürekli kontrol sağlar. 

• Müşterinin istediği şartlara, yasal şartlara ve kurulu-
şun kendisinin koyduğu şartlara uymayı sağlar. 

• Süreçlerin katma değer açısından değerlendirilmesi 
ve öncelikli olanlarının belirlenmesini sağlar. 

• Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesine ait verilerin de-
ğerlendirilerek performans ve etkinliğe ait sonuçların 
elde edilmesini sağlar. 
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• Objektif ölçümlere dayandırılarak süreçlerin sürekli 
iyileştirilmesini sağlar. 

• Yönetsel karar almada kolaylık sağlar. 

• Süreçlerin etkin ve verimli çalışmasına yardımcı olur. 

• Müşteri ve örgüt için iletişim kolaylığı oluşturur (Öz-
can, 2006: 191). 

Aşamaları
Örgütler süreç yönetimine başlarken önce örgütle ilgili 
mevcut süreçleri belirlerler. Bir örgüt, süreçlerini belir-
lemeye temel süreçlerden başlamalı ve ne yaptığı ve/
veya ne yapmak istediğini ortaya koymalıdır. Süreçler 
belirlendikten sonra her sürece bir süreç sahibi atan-
malı ve süreçler tanımlanmalıdır. 

Örgüt üst yönetimi süreçleri belirlerken ve tanımlarken 
aşağıdaki sorulara cevap aramalıdırlar (Filiz, 2007:6):

• Ürün ve/veya hizmetler için pazar araştırması, mar-
ka oluşturma gibi satış ve pazarlama çalışmaları ve 
araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi yatırımlar ne ka-
dardır? 

• Teknoloji kullanımı yönünde yazılım, donanım, 
e-ticaret, iletişim, üretim/operasyon  teknolojileri 
gibi yatırımların boyutu nedir? 

• İnsan kaynakları alanında eğitim, performans yöne-
timi, danışmanlık gibi maliyetler, müşterilere ürün ve 
hizmet sunmak ve örgüte değer katmak için yeterli mi? 

• Örgütteki bireyler üst yönetim tarafından belirlenen 
strateji ve hedefler ile günlük işleri arasındaki ilişkileri 
ve iyi/kötü performansı ayırt edebiliyorlar mı? 

• Örgüt birimleri arasında iş sürecinin bütününü gör-
meyi, anlamayı, iş sürecinin performansını yönet-
meyi ve iyileştirmeyi zorlaştıran unsurlar mevcut 
mu? 

• Örgüt birimleri müşteri istekleri ve örgüt hedeflerini 
gerçekleştirmek yönünde birbirleri ile olan iç müş-
teri ilişkilerinin, iç müşterilerine vermeleri gereken 
hizmet seviyelerinin farkındalar mı? 

• Birden fazla birimi kapsayan bir iş akışının perfor-
mansı tanımlanmış mı, izleniyor ve değerlendiriliyor 
mu? Bu görevin bir sahipliği var mı? 

• Doğru kalite ve nicelikteki insan kaynaklarınız, uy-
gun teknolojik araçları da kullanarak, planladığınız 
ürün ve hizmetleri sunmak için strateji ve hedefleri-
niz ile uyumlu, bilinen ve denenmiş doğru iş yapma 
şekilleri ile çalışılıyor mu? 

Tüm bu sorulara verilecek cevaplar; süreçlerden değer 
katmayan aktiviteleri atarak ve değer katanları düzen-
leyip basitleştirerek, sürekli iyileştirmeyi sağlayan sü-
reç iyileştirme çalışmalarına başlanmasında önemli bir 
adım olacaktır. 

Süreç yönetiminde süreç değişikliğinin gerçekleştirile-
bilmesi için de; süreçten etkilenenleri bilgilendirmek, 
pilot uygulamaya geçiş, sonuçların değerlendirilmesi, 
standartlaşma, eğitim, yaygınlaştırma, etkinliğin izlen-
mesi ve denetlenmesi (Özkan, 2007:1-3) gibi faaliyet-
lerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Süreçlerle yönetimde yöneticiler doğru bir sürecin 
özelliklerini çok iyi bilmeli ve analiz edebilmelidir. Bunun 
için yönetici süreç yönetimi uygulanan birimde aşağı-
daki durumun varlığını teyit etmelidir:   

• Süreç sahipliği vardır. 
• Tanımlanmış ölçütleri vardır. 
• Tanımlanmış öncelikleri vardır. 
• İç-dış müşteri tanımlarına sahiptir. 
• Müşteri odaklıdır. 
• Değer katar. 
• Herkes tarafından anlaşılmıştır. 
• Ölçülebilir. 
• Sürekli iyileştirilir. 

Yöneticiler süreç yönetiminde yukarda belirtilen un-
surları sağlamanın yanında süreç performansını da iz-
lemelidirler. Bunun için doğrudan ya da dolaylı süreç 
ölçümleri yapılır. Örgütün içindeki ölçümler sürecin 
performansını, çıktı ölçümleri ise sürecin çıktısının per-
formansını gösterir. Bunların yanında müşteri memnu-
niyeti ölçümleri de, sürecin performansını müşterinin 
nasıl algıladığını ortaya koyar (Özkan, 2007:1-3).

Bu kapsamda kalite ve hata oranı, çevrim zamanı, 
müşteri memnuniyeti, etkinlik gibi çok çeşitli süreç öl-
çütleri saptanabilir. Bunun yanında ayrıca finansal ve 
finansal olmayan süreçler de ortaya çıkarılarak, bunlar 
için de farklı ölçütler kullanılabilir. 

Süreç yönetiminde en etkin grup üst yönetimdir. Üst 
yönetimin bilgisi, yeteneği ve kararlılığı süreç yönetimi-
nin başarısında büyük rol oynar. Süreç yönetimi başla-
tılırken öncelikle üst yönetime süreç yönetimi semineri 
verilmesinde büyük fayda vardır. Bu dönemde süreçle-
rin belirlenmesi ve listelenmesi de önemlidir. Bu şekilde 
hem üst yönetim hem de çalışanlar örgütün bütünü 
ilgilendiren tüm süreçler konusunda bilgi sahibi olurlar. 

Örgüt üst yönetimi süreçleri belirlemeye temel süreç-
lerden başlamalı ve örgütün ne yaptığı ve ne yapmak 
istediği hususlarında odaklanmalıdır. Ardından süreç 
sahiplerinin belirlenmesi ve iyileştirilecek süreç veya 
süreçlere karar verilmesi gerekir. Bu arada, sürecin gir-
disi, çıktısı, tedarikçileri gibi unsurları da öğrenilmelidir. 
Ayrıca süreç iyileştirme ekip veya ekiplerin oluşturul-
ması, ekip üyelerinin ve yedeklerinin eğitim alması ve 
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süreç değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi de ge-
rekmektedir (Özcan, 2006: 186).

Örgüt üst yönetimi süreçleri belirledikten sonra, elde 
ettikleri bilgi ve deneyimlere göre süreç kararlarını verir-
ler. Ancak bu aşamada süreç kararlarını etkileyen fak-
törleri çok iyi bilmeli ve bunlara dikkat etmelidirler. 

Bu kapsamda süreç kararlarını etkileyen faktörleri şu 
şekilde belirtebiliriz: 

• Talep yapısı: Üretim süreçlerinin müşteri istek ve ih-
tiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde planlanması 
gerekir. 

• Dikey bütünleşme derecesi: Dikey bütünleşme, 
ham madde ve parça satıcılarından tamamlanmış 
ürün veya hizmetlerin müşterilere teslimine kadar 
ki üretim dağıtım zincirinin örgütün mülkiyeti altında 
olan kısmını ifade eder. 

• Ürün, hizmet ve hacim esnekliği: Ürün hizmet es-
nekliği ile üretim hacmini değiştirebilme yeteneğinin 
bir ifadesi olan hacim esnekliği, pazar payının ko-
runması ve sürdürülmesi açısından önemli bir reka-
bet avantajıdır. 

• Otomasyon düzeni: İnsan gücü mü yoksa teknoloji 
ağırlıklı bir sistem kullanılıp kullanılmadığı ile ilgilidir. 

• Ürün hizmet kalitesi: Müşteri hizmetlerinde sürekli 
değişme ve gelişme ürün hizmet kalitesinin de artı-
rılmasını gerektirmekte ve isteklerin yakından takibi 
ile mümkün olmaktadır. 

• Müşteri ile temas derecesi: Müşteri bağlılığını sağ-
lama ve onunla sürekli temas halinde olunması, ör-
gütün müşterilerini iyi tanıması ve ondaki memnu-
niyetsizliği hemen tespit edip gidermesi sonucunu 
verebilir (Özcan, 2006: 189).

Yukarıda belirtilen tüm adımlar atıldıktan sonra örgüt 
üst yönetimi mevcut durumu değerlendirmelidir. Bu 
süreçte taslak bir süreç haritası hazırlanır. Sürecin adı, 
sahibi, içinde yer aldığı ana süreç, alt süreçler, süreç 
akışı, adımlar gibi bilgiler, bu haritada yer almalıdır. Ar-
dından süreç müşterileri belirlenerek, süreçler yeniler-
ken yararlanılacak görüşmeler yapılır. Sonra tedarikçiler 
belirlenir ve onlarla da görüşülür. Son olarak çalışanlar-
la da görüşülmesi gerekir. Nihayet sürecin durumunun 
ve iyileştirilecek alanların ortaya çıkması sağlanır.  

Süreç yönetiminin son aşaması ise sürecin izlenmesi, 
ölçülmesi ve analiz edilmesidir. Bu dönemde; başkaları 
ne yapıyor, hedef koyma, sorunların kökenlerinin tespi-
ti, eksiklik, israf, zaman kaybı gibi hususların bilinmesi, 
iyileştirme seçeneklerinin belirlenmesi, olumsuzluklara 
neden olan faktörlerin ortaya konması, çıktıların hedefe 
uygunluğunun saptanması ve seçenekler arasında se-
çim yapılması gibi adımlar gerçekleştirilir. 

Bu aşamada ayrıca süreç faaliyetlerinin doğru değer-
lendirilmesi de büyük önem taşır. Bunun için; temel fa-
aliyetler, kritik fakat temel olmayan faaliyetler ve temel 
ve kritik olmayan faaliyetler şeklinde süreç faaliyetleri 
niteliksel olarak üç kategoriye ayrılabilir. Bu aşama so-
nunda çıktı olarak yeni süreç haritası oluşturulur (Öz-
can, 2006: 187-188).

Sonuç

Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde gördüğümüz gibi, ör-
gütler için böylesine önemli olan süreç yönetiminden 
beklenen faydanın elde edilebilmesi için, bazı temel ku-
rallara dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Öncelikle yönetilecek süreçlerin mutlaka sahiplenilmesi 
gerekmektedir. Uygulamada süreç içerisinde yer alan 
kişilerden sürecin çıktısından en fazla sorumlu olan kişi 
sürecin sahibi olarak belirlenmektedir. Süreç sahibi; 
süreç tanımını oluşturmak ve güncel tutmak, sürecin 
iyileştirme çalışmalarına liderlik yapmak, süreci peri-
yodik olarak gözden geçirmek, periyodik olarak süreç 
gözden geçirme raporunu hazırlamak, sürecin perfor-
mansını ölçmek, süreç değişikliklerini duyurmak, süreç 
müşterilerinin memnuniyetini ölçmek, süreçleri belir-
lendikten sonra tanımlamak, tanımlanan süreçlerin, bir 
üst sürecin sahibi ya da birimin/bölümün amiri tarafın-
dan onaylanmasını sağlamak, tüm ana süreçleri birim 
amirinin onayına sunmak, çalışanların süreçlerin iyileş-
tirilmesi ya da geliştirilmesi için öneride bulunmalarını 
sağlamak olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle 
sorumludur. 

Bugün örgütlerde görülen süreç yönetimi uygulama-
ları ile en çok,  yapılan işlerin daha yalın hale getirile-
rek katma değer oluşturmayan faaliyetlerin ortadan 
kaldırılması sağlanmaktadır. Süreç haritası sayesinde 
süreç hedeflerinin örgüt hedefleri ile örtüşmesi ve tüm 
çalışanların örgüt başarısına yaptıkları veya yapacakları 
katkıları göstermesi açısından önemi büyüktür. Ayrıca 
süreç yönetimi, kuruluşları yeni teknolojileri kullanma-
ya sevk etmenin yanı sıra, toplam kalite yönetimi, ISO 
9000:2000 istatiksel süreç kontrol teknikleri, kalitenin 
fonksiyon göçerimi, toplum verimli bakım, 6 sigma gibi 
anlayışlardan da yararlanmayı gerektirmektedir.

Bundan dolayı örgütlerde süreç yönetimi uygulanırken 
aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilmesi gerek-
mektedir (Özcan, 2006: 190-193).

• Oluşturulacak süreç, yönetim sisteminin ve tekno-
lojik altyapının, üretkenlik ve çeviklik göz önünde 
bulundurularak tasarlanması gerekir. 

• Süreç yönetimi kavramların uygulanmaya alınma-
sında her alanda birden çalışmaya başlamak, ba-



şarısızlığı beraberinde getirir. 
Temel sorunların esas alına-
rak iyileştirilmesi gereken ön-
celikli alanlar belirlenmelidir. 
Bir alanda değişiklik yapar-
ken diğer alanları sabit tut-
mak yararlıdır. Her şey birden 
değiştirilemez. 

• Standartlardan ve model-
lerden en iyi şekilde yarar-
lanmak için, bu modellerin 
temelinde yatan felsefeyi 
anlamak ve o doğrultuda ça-
lışmak gerekir. Bir standardın  
tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
mümkün değildir. Örgütlerin 
kaynaklarına göre adım adım 
ilerleyecek bir plan yapılması 
gerekir. 

• Eğer farklı modelleri bir ara-
da kullanmak gerekirse ortak 
süreçleri belirlemek ve bu 
süreçleri bir bütün olarak ele 
almak gerekir. Malzeme yö-
netimi, değişim yönetimi gibi 
yönetim teknikleri kapsamın-
da bu analiz yapılabilir. 

• Süreç iyileştirme çalışmaları 
bir proje olarak yürütülmelidir. 
İş hedefleri  ile uyumlu proje 
hedefleri tanımlanmalıdır. Üst 
yönetimin desteği önemlidir. 
Bunun için kaynakların ayrıl-
ması gerekir. Planlama ve ve-
riye dayalı izleme yapılmalıdır  
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Çapraz bağlama hemen hemen tüm kaplama sana-
yilerinde kaplamanın performansını geliştirmek amacı 
ile kullanılır. Bu geliştirme yıpranma, aşınma, kimyasal 
dayanım ve dayanımı içerir. Bu gelişmiş performans 
bazen tek başına çapraz bağlayıcı, bazen de çapraz 
bağlayıcı ve binder reaksiyonunun oluşturduğu üç 
boyutlu zincirleme ağ oluşumundan kaynaklanır. Deri 
sanayinde de çapraz bağlama geniş olarak kullanılır. 
Çapraz bağlanan polimerler suyla şişmezler. Suya da-
yanıklı olarak kuruyan binderler finisajın yaş sürtünme 
haslığını artırırlar. En önemli özellikleri ise bünyelerinde 
bulunan reaktif grupların derinin poliamid grupları ile 
reaksiyona girmesi ve çok mükemmel adezyon yani 
deriye yapışma, sağlam bağlanma meydana getirme-
sidir. Örneğin otomotiv derileri ile direksiyon kılıflarında 
kullanılan tüm derilerde çapraz bağlayıcılar son katta 
veya hem son kat hem de ara katta kullanılır.

Çapraz bağlamanın ağ oluşumu, özellikle uzamayı ve 
gerilme direncini azaltarak polimeri sağlamlaştırma 
potansiyeline sahiptir. Bu sebeple çapraz bağlamanın 
dozunun kaçmamasına dikkat edilmelidir. Katı subs-
tratlar üzerindeki sert kaplamalar için daha fazla kul-
lanılabilirse de deri gibi esnek substratlar için yumuşak 
kaplamalar yapmak üzere en iyisi düşük miktarlarda 
çapraz bağlayıcı kullanmaktır. Deri sanayiinde en çok 
rastlanan çapraz bağlama sistemi su bazlı oligomerik 
izosiyanatlardır. Bu sulu kaplamalardaki polimerik bin-
derle, poliüretan dispersiyonları, akrilik lateksler ya da 
ikisinin kombinasyonlarıdır. Genelde bu tip poliizosiyo-
nat çapraz bağlayıcılar kaplamaların fonksiyonel grup-
ları ile reaksiyonu ile değil, iç içe geçmiş ağ yapılarının 
su ile reaksiyonu ile form bulur. Poliizosiyonat çapraz 
bağlayıcıların temel dezavantajı neme olan hassaslıkları 
ve limitli kap ömürleridir. Aziridinler diğer bir tür çapraz 
bağlayıcılardır. Fakat kullanımları temas halinde toksisi-
teleri hakkındaki endişeler yüzünden azalmaktadır. Son 
zamanlarda düşük toksisiteli olmaları nedeni ile polikar-
bodiimidlerin kullanımı artmaktadır.

Deri sanayiinde kullanılan çapraz bağlayıcılar ve bunla-
rın genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Poliaziridinler 
Aziridinler halkalarında tek bir azot içeren üç dallı bile-
şiklerdir. Ticari olarak bulunabilen tüm aziridinler veya 
aziridin derivatları etilenimin veya propileniminden ya-
pılırlar. Etilenimin aynı zamanda aziridin olarak ve pro-
pilenimin de 2-metilaziridin olarak tanımlanır. Etilenimin 
ve propilenimin berrak, renksiz ve amin benzeri kokulu 
sıvı maddelerdir. Su ile ve çoğu organik sıvı maddelerle 
çözünürler. Saf aziridinler genellikle katı sodyum hid-
roksitte saklanırlar ve bu şekilde saklandığında süresiz 
olarak kararlıdırlar. 

Bu tip çapraz bağlayıcılar özellikle üst katta poliüretan 
binderler (rugan vb.) ve su bazlı finisajlar için iyidir. Bin-
der ağırlığının % 2-4'ü oranında kullanılır. Karışımın kap 
ömrü 8-12 saat olup, bu süreden sonra başarılı biçim-
de yeniden çapraz bağlama yapamaz. Öncelikli çev-
resel endişe aziridin buharlarının çevreye salınmasını 
engellemektir. Bunun için aziridin buharının olabileceği 
her baca hattında etkili gaz temizleyiciler kullanılmalıdır. 
Diamonyum tiosülfatın sulu solüsyonu etkili bir gaz te-
mizleyicidir.

Aziridin üretiminde kullanılan Wenker prosesinin tek 
atığı düşük miktarda çeşitli organik azot bileşikleri olan 
sodyum sülfat içeren sulu bir atıktır. Bu atığın amba-
laj hamurunda sülfat kaynağı olarak kullanılabilmesi 
Wenker prosesini atıksız bir üretim sistemi yapmakta-
dır. Aziridin derivatları, homopolimer, aziridin modifiyeli 
polimer ve çok fonksiyonlu aziridin hazırlamada atık su 
üretilmez.

Birçok güçlü alkilasyon ajanı gibi aziridinler de çok tok-
siktir. Toksisiteleri muhtemelen nükleik asitlerin, prote-
inlerin ve diğer önemli biyokimyasalların alkilasyon ile 
başkalaşmasının sonucudur. Hayvan testlerinde sık-
lıkla kanser yapıcı oldukları kanıtlanmıştır. Uluslararası 
kanser araştırma ajansı on bir aziridini gözden geçirmiş 
ve dokuzunu kanser yapıcı olarak sınıflandırmıştır. 

İzosiyanatlar 
Organik izosiyanatlar izosiyanik asidin esterleridir. To-
luen diizosiyanat, 4,4-difenilmetan diizosiyanat, hekza-
metilen diizosiyanat ve trifenilmetan triizosiyanat kulla-
nım alanı bulan tipleridir. Organik izosiyanatlar renksiz 
sıvılar ya da düşük erimeli katılardır. Normal olarak da-
mıtma ile saflaştırılırlar. Isıtma 100-120ºC nin üzerinde 
yapılmalıdır çünkü termal bozunma burada oluşabilir. 
Daha uçucu derivatları yüksek soluma toksisiteleri ile 
güçlü göz yaşartıcı etki gösterirler. Nükleofilik reaktifler 
hızlıca izosiyanat grubun elektrofilik karbonuna tutu-
nurlar.  Aromatik izosiyanatlar alifatik izosiyanatlardan 
daha hızlı reakte olurlar.

Bu tip malzemeler organik solvent bazlı olarak tedarik 
edilirler. İzosiyanatlar lak emülsiyonlu üst katlarda bin-
der polimerleri ile kullanıldığında çok iyidirler. Lak ağır-
lığının % 10-15 ile binder ağırlığının % 5-10’u arasında 
kullanım oranları vardır. Hazırlanmış karışımlarının kap 
ömürleri 12-24 saattir.

Hidrojen klorid organik izosiyanat üretiminin yan ürünü-
dür. Toplanır ve hidrojen klorid gazı olarak satılır. Suda 
abzorbe edilir ve sodyum hidroksitle nötralize edilir 
veya sulu hidroklorik asit olarak satılır. Bazı firmalar 
hidrojen kloridi elektroliz yolu ile klorine oksidize eder. 
Klorin fosgen üretiminde yeniden kullanılır. İzosiyanat 
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üretimindeki fazla fosgen hidrojen kloridden ayrılarak 
tekrar kullanılır. İzosiyanat üretiminde kullanılan inert 
solventler damıtmayla uzaklaştırılarak tekrar kullanı-
lır. Uçucu safsızlıklar içeren damıtma artıkları yakılıp 
küllenir.

İzosiyanatlar tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılmış-
tır. Genellikle toksik olarak etiketlenir ve dikkatli kul-
lanılmalıdır. Potansiyel riskler buhar basıncına göre 
değişir. Uçucu kısa zincirli alifatik izosiyanatlar için 
özellikle tedbir alınmalıdır. Daha uçucu izosiyanat-
lar güçlü göz yaşartıcıdır fakat öncelikli fiziksel ek-
tileri solonum yolu ile tahriş edici olmalarıdır. Tekrarlı 
deri temasları alerjik reaksiyona yol açar. Hayvanlar 
üzerinde yapılan çalışmalarda uygulama derecesi-
ne bağlı olarak trakeobronşit, bronşit, emfisema ve 
bronşofeunomonya yol açtığı tespit edilmiştir. 

Polikarbodiimidler 

Polikarbodiimid çapraz bağlanma kimyası temel ola-
rak akrilik lateksteki veya poliüretan dispersiyonun-
daki karboksilik asitle (–CO2H) çapraz bağlayıcının 
karbodiimid (–N=C=N–) grubunun reaksiyonuna 
dayanır. Polikarbodiimid çeşitli (–N=C=N–) grupları 
içerdiğinden bir polikarbodiimid molekülü farklı po-
limer zincirlerindeki karboksil grupları ile reaksiyona 
girerek onlarla üç boyutlu bir ağ oluşturmaya çalı-
şır. Karboksilik asit ve karbodiimid reaksiyonu hafif 
ılıman koşullar altında oldukça hızlı oluşur. 

Bunlar genellikle su ile karışabilir bir organik solventle 
sunulur ve binder ağırlığının % 5-10 arasında kulla-
nılır. Karbodiimidler yavaş davranırlar ve özelliklerini 
tam olarak geliştirebilmesi için 72 saat gerekir ve bu 
muhtemelen gönderi öncesi kontrol edilen deriler için 
çok uzun bir süredir. Karbodiimidler en pahalı çapraz 
bağlayıcılar olmalarına rağmen en az toksik olmaları 
nedeni ile bugün üzerlerinde düşünülmektedir.

Polikarbodiimid çapraz bağlayıcı kullanımının avan-
tajları onların hem izosiyanat ve hem de aziridinlere 
göre daha çevre dostu oluşu, mevcut sulu ve çok 
fonksiyonlu polikarbodiimidlerin VOC içermemesi, 
polikarbodiimid tiplerinin uzun kap ömrü sağlamaları 
ve karışımlarının kolay kullanılır olmasıdır.

Kaynaklar

1- Ullman Ansiklopedisi, Cilt No:3, Sayfa 239-243, 1985
2- Ullman Ansiklopedisi, Cilt No:14, Sayfa 611-625, 1989
3- Leather Technologist Pocket Book, Chapter 9, Sayfa   

 149-157, 1999
4- IULTCS Kongresi Valensiya-İspanya, Eylül 27-30, 2011
5- Finisaj Çeşidine Ve Performansına Göre Binder Seçimi  

 Semineri, 30 Kasım, 2011

112






