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BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

ÖRTÜALTI ÜRETİM YAPILARI



Bitkisel üretim, tarla tarımı ve örtüaltı tarımı olmak üzere genel olarak iki şekilde

yapılır.

Örtüaltı yetiştiriciliği ise; çevre koşullarının

olumsuz etkisini kısmen veya tamamen ortadan

kaldırarak kontrollü bir şekilde bitkisel üretim

yapmaya yarayan alçak veya yüksek sistemler

olarak tanımlanır.

1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Tarla tarımı daha çok yörenin iklim koşullarına

bağlı olarak büyük alanlarda yapılan

yetiştiriciliktir.



Bitkisel üretim yapıları belirli aralıklarla yerleştirilen değişik kesitteki profillerin

üzerlerinin saydam bir örtü ile kaplanmasıyla oluşturulan örtü altı yapılarıdır.

1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılan bitkisel üretim yapıları,

- Alçak tüneller,

- Yüksek tüneller ve

- Seralar olmak üzere üç ayrı grupta incelenebilir.



Alçak tüneller; genellikle genişlikleri 2-3m ve yükseklikleri ise 60cm-80cm olarak

yapılan örtüaltı yapılarıdır.

1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Şekil 1. Alçak tünel sistemler

2.1. Alçak tüneller: 2.5-3mm kalınlığındaki demir çubukların 1-3m genişliğinde,

yerden 0.30-1m yüksekliğinde belirli aralıklarla yarım daire şeklinde bükülerek,

üzerinin 0.125-0.200mm kalınlığında plastik örtü ile kaplanması ile oluşturulan

sistemlerdir (Şekil 1).



2.2. Yüksek tüneller: Örtüaltı yetiştiriciliğinde insanların içerisine rahatça girebileceği

genişlik ve yükseklikte yapılan, tarımsal mekanizasyona olanak sağlayan ancak

ısıtma ve havalandırma sistemleri olmayan yarım daire kesitli yapılardır.

1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Şekil 2. Yüksek tünel sistemler

Diğer bir ifade ile genişliği 5-6 m, yüksekliği 2-2.5 m olacak şekilde 1/2 inç boruların

yarım daire şeklinde bükülerek ve belirli aralıklarla yerleştirilip üzerlerinin plastik

örtüyle kaplanması ile oluşturulan yapılardır (Şekil 2).



2.2. Yüksek tüneller: Yüksek tünellerin alçak tünellerden belirgin farkı bütün yıl

kullanılma olanağının olmasıdır.

Bu tip tünellerde kapı aracılığıyla havalandırma yapılabilir.

Ayrıca gerektiğinde yüksek tünellerde ısıtma ve sulama da yapılabilir.

1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Şekil 2. Yüksek tünel sistemler



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Şekil 3. Seralar

Seralar; iklimle ilgili çevre koşullarına bağlı kalmadan, bitki için gerekli olan sıcaklık,

nem, ışık ve havalandırma gibi iklim faktörleri kontrol altında tutularak, bütün yıl

boyunca çeşitli kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek veya

sergilemek amacıyla planlanan ve üzeri cam, plastik vb. ışık geçirebilen maddelerle

kaplanarak değişik şekillerde yapılan yüksek sistemde örtüaltı yapılarıdır (Şekil 3).



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Yapım tekniği yönünden seralar ise, belirli aralıklarla yerleştirilen ve dış kuvvetlerin

etkisiyle şeklini değiştirmeyen rijit bir yapı iskeleti üzerine saydam bir örtü malzemesi

kaplanarak yapılan tarımsal yapılardır.

Şekil 3. Seralar



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Örtüaltı yapıları ile,

• Yıl boyunca üretim yapılabilir,

• Yetiştirme devresi uzatılarak, yetiştirilen kültür bitkisi sayısının artması

sağlanır,

• Pazara çok çeşitli ve sürekli ürün sunulur,

• Birim alandan fazla ve daha kaliteli ürün alınır,

• Tarımsal işletmelerde görülen mevsimlik iş gücü kullanımı düzenli ve

sürekli hale getirilir,

• Seranın üretimi için gerekli olan materyallerin imalatı için yeni sanayi

kolları ortaya çıkar.

• Tarımsal göç önlenmiş olur.

Şekil 3. Seralar

Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Yararları



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Ülkemizde seracılık daha çok ekolojik şartlara bağlı olarak yapıldığından Akdeniz

Bölgesi örtüaltı yetiştiriciliğinde 1. sırada yer almaktadır.

Şekil 3. Seralar

Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanılması ile

seracılık faaliyetleri, iç bölgelerde de artmış, Ege, Marmara ve İç Anadolu

Bölgelerinde de yaygın hale gelmeye başlamıştır.

Ülkemizdeki örtüaltı tarım alanları toplamı 789 604 dekardır TÜİK (2019).

Toplam örtüaltı alanlarının

%10'unu cam seralar, (75 495 da)

%48'ini plastik seralar, (378 670 da)

%15'ini yüksek tüneller (111 038 da)

%27'sini ise alçak tüneller (224 400 da) oluşturmaktadır



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Mevcut örtüaltı varlığının %82’si Akdeniz sahil şeridinde, %10’u Ege Bölgesinde, %8’i

ise diğer bölgelerdedir (TÜİK, 2019).

Akdeniz sahil şeridindeki seraların yaklaşık %37’si Antalya’da, %25’i Mersin’de, %18’i

Adana’da bulunmaktadır. Ege Bölgesindeki seraların %5’i Muğla’da, %4’ü İzmir ve

Aydın’da ve %11’i diğer illerdedir (TÜİK, 2019).

Şekil. Bölgelere göre örtüaltı tarım alanlarının Türkiye

toplam örtü altı tarım alanlarına oranları

Şekil. İllere göre örtüaltı tarım alanlarının Türkiye toplam

örtü altı tarım alanlarına oranları



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Antalya’nın örtüaltı tarım alanları 283 283 da ile Türkiye’deki toplam örtüaltı tarım

alanlarının yaklaşık %37’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2018).

Şekil. Antalya’nın örtüaltı varlığı (TUİK, 2019)



1. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI

Antalya örtüaltı tarım potansiyeli açısından oldukça önemli bir şehirdir. Bu nedenle

seraların planlanması büyük bir önem arz etmektedir.

Şekil. Antalya’da seracılık



SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Modern anlamda bir seracılık işletmesi kurulurken,

• Sera yerinin seçimi (toprak ve topoğrafik koşullar),

• Bölgenin iklim koşullarına uygun sera tipinin seçimi,

• Seraların yöneylenmesi (konum ve rüzgar durumu),

• Yetiştirilecek bitki türüne göre seraların planlanması,

• Seralarda kullanılacak iklimlendirme ve sulama sistemlerinin belirlenmesi,

• Otomasyon ve mekanizasyon durumu,

• Yol durumu, merkezi ısıtma sistemine, su ve elektrik şebekesine yakınlığı,

• Pazara yakın olma durumu ve işçi temini kolaylığı

• İşletmenin büyütülme olanakları

gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Sera tipinin seçimi:

Yapılacak olan seranın tipine karar verilirken ise,

a) Seranın kullanım amacı

b) Sera büyüklüğü ve boyutları,

c) Çatı tipi,

d) Örtü malzemesi

e) Yapıldığı yerin iklim koşulları,

f) İşletmenin ekonomik gücü,

g) Sera içi mekanizasyon durumu,

h) Yetiştirilecek bitki çeşidi,

i) Rüzgar, kar ve bitki yükü.

gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Sera Unsurları:

Ticari anlamda üretim yapan modern bir sera şu unsurlardan oluşur:

• Temel ve subasmanı

• Sera konstrüksiyonu

• Örtü malzemesi

• Isıtma sistemi

• Soğutma ve havalandırma sistemleri

• Bitki yetiştirme ortamı

• Gölgeleme ve serinletme sitemleri

• Sulama ve gübreleme sistemleri

• Kontrol sistemi



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

Seralar; büyüklüklerine, kuruluş şekillerine, yetiştirilen bitki türüne, çatı şekillerine,

kullanım amacına, örtü ve iskelet malzemelerinin çeşitlerine göre ve seraların

taşınabilirlik durumlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılır.

Seralar büyüklüklerine göre büyük, orta ve küçük seralar olarak ayrılırlar.

1. Büyüklüklerine göre seralar

Orta büyüklükteki seralar, alanı 100-1000 m
2

olan, genişlikleri 6-12m, uzunlukları ise

25-50m arasında değişen yetiştiricilikte ve fide üretiminde kullanılan seralardır.

Küçük seralar, 100m
2
’den küçük taban alana sahip tekil seralardır.

Özellikle ev bahçelerinde çiçek ve sebze üretmek için yapılan, genişlikleri 2-5m,

uzunlukları ise 5-20m arasında olan seralardır.

Büyük seralar, taban alanı 1000m
2
’den daha fazla olan tekil veya blok seralardır.

Genişlikleri 8-15m, boyları 50-100 m arasında yapılan ve genellikle yetiştiricilikte

kullanılan seralardır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

1. Büyüklüklerine göre seralar

Şekil. Büyük seralar 

Şekil. Orta büyüklükteki seralar 

Şekil. Küçük seralar 



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

2. Kuruluş şekillerine göre seralar

Şekil. Tekil sera 

Şekil. Bölmeli blok sera 

Şekil. Bölmesiz blok sera Şekil. Bağlantılı blok sera 

a) Tekil seralar

b) Bölmeli blok seralar

c) Bölmesiz blok seralar

d) Bağlantılı blok seralar



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

3. Yetiştirilen bitki çeşidine göre seralar

a) Süs bitkisi seraları

b) Meyve seraları

c) Sebze seraları

Şekil. Süs bitkisi serası

Şekil. Meyve serası 

Şekil. Sebze seraları 



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

4. Çatı şekillerine göre seralar

a) Beşik çatılı seralar 

b) Yay çatılı seralar 

c) Gotik çatılı seralar

d) Venlo (M) tipi çatılı seralar

e) Testere dişi çatılı seralar

Şekil.  Beşik çatılı sera Şekil. Yay çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

4. Çatı şekillerine göre seralar

Şekil. Gotik çatılı sera

Şekil. Venlo (M) çatılı sera Şekil.Testere dişi çatılı seralar



2. SERALARIN PLANLANMASI

Şekil 3. Seralar

Seraların Sınıflandırılması:

5. Kullanım amacına göre seralar

a) Tohum ve fide üretim seraları

b) Üretim ve yetiştirme seraları

c) Araştırma seraları

d) Hobi seraları

Şekil. Fide üretim serası 

Şekil. Araştırma serası 

Şekil. Hobi serası

Şekil. Üretim serası



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

6. Örtü malzemesine göre seralar

Şekil. Cam örtülü sera 

Şekil. PE örtülü sera 

Şekil. PC örtülü sera 

Seralar kullanılan örtü malzemelerine göre 2 grup altında toplanabilir.

a) Cam seralar                         b) Plastik seralar 

- Polietilen (PE)

- Polikarbon (PC)

- Cam takviyeli policarbon (CTP)

Şekil. CTP örtülü sera 



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

7. İskelet malzemesine göre seralaralar

Şekil. Ahşap konstrüksiyonlu seralar

Şekil Çelik konstrüksiyonlu sera
Şekil. Alüminyum konstrüksiyonlu sera 

Seralar iskelet malzemesine göre,

a) Ahşap konstrüksiyonlu seralar,

b) Çelik konstrüksiyonlu seralar,

c) Alüminyum konstrüksiyonlu seralar, olmak üzere 3’e ayrılır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

8. Taşınabilirlik durumuna göre seralar

Şekil 2.32. Sabit seralar 

Şekil 2.33. Hareketli seralar 

Şekil 2.34. Portatif seralar 

Seralar iskelet malzemesine göre,

a) Sabit seralar, bir temel üzerine oturtulmuştur ve seraların büyük kısmı bu sınıfa girer.

b) Hareketli seralar, belirli bir temel ve raylar üzerinde yer değiştirebilen seralardır.

c) Portatif seralar, sökülüp tekrar takılabilen seralardır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

Tekil seraların kurulumu, bakımı ve işletmesi blok seralara oranla daha kolaydır.

Yine bitki türüne göre sera içi iklim etmenlerinin kontrolünün kolay yapılabilmesi,

mekanik havalandırmaya fazla gereksinim duyulmaması, mekanik havalandırma

uygulandığında daha az üfleç ve emmeçlere gereksinim olması ve doğal

havalandırmanın daha etkin olması blok seralara olan diğer avantajlarıdır.

Ayrıca blok seralarda ara bölümlerdeki oluklar ve konstrüksiyon elemanları ışık girişini 

engelleyerek gölgelendirmeyi arttıracaktır.

Bu nedenle tekil seralarda blok seralara oranla daha fazla güneş ışınımı sera

içerisine girer.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Sınıflandırılması:

Ancak blok seralarda üretim alanı daha büyük olduğundan elde edilen ürün miktarı

ve kazanç daha fazladır.

Ayrıca, blok seralarda, birim alana düşen yapı maliyetinin ve ısıtma maliyetinin düşük

olması blok sera tipinin seçiminde önemli bir etmendir.

Yine tekil seralarda, hastalık ve zararlıların izolasyonu ve mücadelesi daha kolaydır.

Blok seralarda ise bu izolasyonu sağlamak ve hastalıklarla mücadele çok daha

zordur.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

Bitkisel üretim yapılarında yaygın olarak 5 farklı çatı tipi kullanılmaktadır.

a) Beşik çatılı seralar 

b) Venlo tipi çatılı seralar 

c) Yay çatılı seralar

d) Gotik çatılı seralar

e) Testere dişi çatılı seralar



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

Bu tip seralarda her bir ünitede (açıklıkta) tek çatı vardır. Bu nedenle sera hacmi daha

büyük ve çatı daha yüksektir.

Ayrıca dış havayla temas eden cam yüzeyi venlo çatılı seralara oranla daha azdır. Bu

nedenle ısıtma ve havalandırmada büyük avantaj sağlar.

Şekil. Beşik çatılı sera

1. Geniş Açıklıklı (Wide-Span=Beşik çatılı) Seralar



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

1. Geniş Açıklıklı (Wide-Span=Beşik çatılı) Seralar

Çatıda yekpare havalandırma kullanılır ve havalandırma oranı yüksektir.

Dizayn olarak daha ağır bir konstrüksiyona sahip olduğundan venlo tipine göre daha

pahalıdır. Buna karşılık sera içerisinde ışıklanma daha iyidir.

Şekil. Beşik çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

2. Venlo (M) Çatılı Seralar

Venlo tipi seralar hafif konstrüksiyonlu seralar olarak adlandırılırlar.

Bu tip seralarda her bir ünitede (açıklıkta) iki çatı ve ortada oluk vardır. Bu nedenle

wide-span tipine göre sera hacmi daha küçük ve çatı yüksekliği daha azdır.

Şekil. Venlo çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

2. Venlo (M) Çatılı Seralar

Bu tip seralar kar yağan bölgelerde ve ısıtma ihtiyacının uzun sürdüğü iklimlerde

tercih edilir. Çatıya asılan bitki yükünün fazla olması durumunda da avantaj sağlar.

Akdeniz sahilinde cam sera yapılacaksa wide-span tipi, Ege, Marmara gibi soğuk

iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde ve enerjinin ucuz olduğu (jeotermal enerjinin

yoğun olduğu) bölgelerde venlo tipi cam sera yapılabilir.

Şekil. Venlo çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

3. Yay Çatılı Seralar

Ilıman iklime sahip birçok ülkede bitkisel üretim için cam seralara oranla daha ucuz

olan plastik seralar yapılmaktadır. En basit plastik sera konstrüksiyonu borulardan

oluşturulan yarım daire çatıya sahip seralardır.

Şekil. Yay çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

3. Yay Çatılı Seralar

Ilıman iklime sahip birçok ülkede bitkisel üretim için cam seralara oranla daha ucuz

olan plastik seralar yapılmaktadır. En basit plastik sera konstrüksiyonu borulardan

oluşturulan yarım daire çatıya sahip seralardır.

Şekil. Yay çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

4. Gotik Çatılı Seralar

Yay çatı mahyasının düz kısmında sera içinde meydana gelen nem yoğuşması ile

oluşan su damlacıklarının bitki üzerine akmasını önlemek amacıyla çatının tepe kısmı

dikleştirilerek gotik tipi plastik seralar oluşturulmuştur.

Şekil. Gotik çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

4. Gotik Çatılı Seralar

Gotik sera; yine birbirine bağımlı olan tünellerden oluşan, daha yüksek ve üst kavisi daha

dik olan yeni nesil sera çeşididir. Maliyeti diğer çeşitlere göre biraz daha fazla olan sera

çeşidi genelde Antalya gibi sıcak iklim coğrafyasına hitap etmektedir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

5. Testere Dişi Çatılı Seralar

Sıcak bölgeler için planlanan plastik seraların diğer bir konstrüksiyon tipi ise boru

çerçeveli testere dişli yüksek plastik seralardır. Bu tip seralar, genellikle 8 m genişliğinde

üçlü blok sera şeklinde planlanmaktadır.

Şekil. Testere dişi çatılı sera



2. SERALARIN PLANLANMASI

Bitkisel üretimde kullanılan çatı tipleri

5. Testere Dişi Çatılı Seralar

Kemer şeklinde oluşturulan çatının bir kenarı diğerinden 1.5m yüksekte olup,

havalandırma buraya yerleştirilen pencerelerden yapılmaktadır. Çerçeveler çatı kısmında

2inç’lik, kolonlarda ise 3 inç’lik galvanizli borularla oluşturulmaktadır. Genellikle alt oluk

yüksekliği 4 m, üst oluk yüksekliği ise 5.5 m’dir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

1. Sera Alanının Belirlenmesi

Küçük Aile işletmelerinde;

Ekonomik anlamda üretim yapılabilmesi için minimum sera büyüklüğü 500m
2
,

optimum sera büyüklüğü ise 1.000m
2

- 3.000m
2

olmalıdır.

Modern sera yatırımlarında sera tipi ve büyüklüğü üretimin artmasında önemli

faktörlerdir. Bununla birlikte elektrik, su, yol, merkezi ısıtma ve otomasyon gibi temel

ve ortak yatırımlar alan küçüldükçe m
2

yatırım maliyetini artırır.

Bu nedenle yatırım maliyetleri göz önüne alındığında; Ticari anlamda üretim yapan

küçük işletmelerde, minimum sera büyüklüğü 3.000m
2
, optimum sera büyüklüğü ise

5.000m
2
- 10.000m

2
olmalıdır.

Ticari anlamda üretim yapan büyük işletmelerde ise minimum sera büyüklüğü

10.000m
2
, optimum sera büyüklüğü 25.000m

2
- 50.000 m

2
olmalıdır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

2. Sera Genişliğinin Belirlenmesi

Seraların genişliğinin belirlenmesinde,

- Gereksinilen alanın büyüklüğü,

- Sera çatısının tipi,

- Seradaki bitki türü,

- Bitki sıraları arasındaki mesafe,

- Mekanizasyon gibi faktörler etkilidir.

Bu etkenler düşünüldüğünde, tekil cam ve plastik seralarda yaygın olarak kullanılan

makas açıklıkları 8m, 9.6m, 10m ve 12m’dir.

Venlo çatılı cam örtülü tekil seralarda ve testere dişli plastik örtülü tekil seralarda

genellikle 8m veya 10m makas açıklığı tercih edilirken, gotik çatılı plastik örtülü tekil

seralarda ve beşik çatılı cam seralarda genellikle 9.6m’lik makas açıklığı tercih edilir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

3. Sera Uzunluğunun Belirlenmesi

Kısa seralarda da tarım işçiliği kolay yapılmaz. Bu nedenle uygun işgücü ve

mekanizasyon için, sera uzunluğunun 30-60m arasında (ortalama olarak 50m)

olması gerekir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

4. Sera Yüksekliğinin Belirlenmesi

Sera yüksekliği; yan duvar yüksekliği ve çatı (mahya) yüksekliği olmak üzere iki

kısımdan oluşur.

Sera yan duvar yüksekliği, sera tabanı ile sera oluğu arasında kalan düşey mesafedir.

Mahya yüksekliği ise sera tabanı ile çatının en yüksek noktası arasındaki düşey

mesafedir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

4. Sera Yüksekliğinin Belirlenmesi

Mekanizasyona dayalı modern sebze ve fide seralarında yan duvar yüksekliği 3-5m

arasında, meyve seralarında ise 5 -7m arasında olmalıdır.

Mahya yüksekliği ise, sebze ve fide seralarında 5-6m arasında, meyve seralarında

ise 7-8m arasında olmalıdır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

4. Sera Yüksekliğinin Belirlenmesi

Sera yüksekliği,

- Yetiştirilmek istenen bitki türüne,

- Sera içinde işçiliğin rahatça yapılabilme yüksekliğine,

- Bölgenin iklim özelliklerine,

- Havalandırma etkinliği için bitkiler üzerinde bırakılması gereken boşluk hacmine

bağlı olarak değişir.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

4. Sera Yüksekliğinin Belirlenmesi

Sera yüksekliği arttırıldığında ısıtılacak hava hacminin artması nedeniyle ısıtma

giderleri yükselecektir.

Yine, yüksekliğin artması sera yüzey alanının artmasına ve dolayısıyla rüzgar yükünün

artmasına neden olacaktır.

Ayrıca artan yükseklik kullanılan konstrüksiyon ve örtü malzemesini de arttıracak ve

bunun sonucunda ilk yatırım ve bakım maliyetinin de artmasına neden olacaktır.



2. SERALARIN PLANLANMASI

Seraların Boyutlandırılması

4. Sera Yüksekliğinin Belirlenmesi

Çatı mahya yüksekliği, makas açıklığına ve çatı eğim açısına bağlı olarak değişmekle

birlikte,

- Venlo çatılı seralarda 1-1.5m,

- Yay çatılı seralarda 1.5-2m,

- Gotik çatılı ve beşik çatılı seralarda ise 2-2.5m arasında alınır.

Genel olarak mahya yüksekliği sera genişliğinin 1/4 - 1/5’ i kadar olmalıdır.



SERA YAPI ELEMANLARI

Şekil 3. Seralar



3. Sera Yapı Elemanları

Bir serayı oluşturan elemanlar;

- Temel,

- Su basman duvarı,

- Kolonlar,

- Çatı makasları,

- Aşıklar,

- Mertekler,

- Oluklar ve

- Örtü malzemesi dir.
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3. Sera Yapı Elemanları

Seralarda temel, kolon, çatı makası, aşık ve mertekler seranın taşıyıcı yapı

elemanlarıdır.

Örtü malzemesi ise serayı kaplayan, dış koşullarla sera arasındaki bağlantıyı kesen

ve sera klimasının oluşmasını sağlayan elemandır.

Sera yapı elemanlarında aranan özellikler şunlardır;

• Sağlam olmalı,

• Standartlara uygun olmalı,

• Seri üretime uygun olmalı,

• Kurulumu kolay olmalı,

• Hafif olmalı,

• Gölgeleme fazla olmamalı,

• Isı kaybı fazla olmamalı.

• Ekonomik olmalı
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1. Temeller

Zemin yüzeyi altında kalan kısma yapının temeli adı verilir. Sera temelinin oturduğu ve

yüklerin iletildiği zemine de temel zemini denir. Seralara gelen tüm düşey ve yatay

kuvvetler temel tarafından bu zemine taşınır.

Temeller, kolondan aldığı yükü emniyetli bir şekilde zemine aktaran sera elemanıdır.

Diğer bir ifade ile temeller,

- Sera iskeletini oluşturan konstrüksiyon elemanlarının ağırlığını,

- Sera örtü malzemesinin ağırlığını,

- Asılı bitki yükünün ve sulama, ısıtma, havalandırma, serinletme ve gölgelendirme

gibi otomasyonu sağlayan sistemlerin oluşturduğu sabit yükler ile

- Rüzgar yükü, kar yükü ve deprem yükü gibi hareketli yükleri

emniyetli bir şekilde taşıyan ve zemine aktaran taşıyıcı elemanlardır.
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1. Temeller

Seralarda yapılan temeller beton ya da betonarme olarak projelendirilir. Planlamada

göz önünde bulundurulacak en önemli konu, temelin üzerine gelen yükleri taşıyacak

kesitlerde planlanması ve şartnamelere uygun olarak yapılmasıdır.
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1. Temeller

Seralarda temeller yapılırken aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.

a) Temel, üzerine gelen sera yükünü emniyetle taşıyacak ve zemine iletecek şekilde

sağlam olmalıdır.

b) Temel tabanı seranın yapıldığı yörede oluşabilecek don derinliği altında bir zemine

oturtulmalıdır.

c) Temel tabanı gelen yüklerin doğrultusuna dik olmalı ve etki eden kuvvetlerin

bileşkesi temelin ağırlık merkezinden gelmelidir.

d) Killi-tınlı zeminlerden kaçınılmalı, taşıma gücü normal olan sağlam zemine

oturtulmalıdır.
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1. Temeller

Temeller zeminin taşıma gücüne, yapı yüküne ve yapı özelliklerine göre değişik

şekillerde yapılırlar.

Örtüaltı yapılarında genellikle çakma temel, daire kesitli (silindirik) tekil temel, ve kare

kesitli tekil temel kullanılır.

Çakma temeller, yüksek tünellerde veya küçük tip plastik seralarda çerçeveleri

zemine bağlamak amacıyla 1-1.5 m boyundaki ankraj elemanının zemine yaklaşık

0.75-0.80 m derinliğinde çakılmasıyla oluşturulurlar. Ancak bu tip temeller rüzgar ve

kar yüklerine karşı dayanıklı değildir.

Kare kesitli ve daire kesitli beton tekil temeller ise seralarda en yaygın olarak

kullanılan temel tipleridir.

Daire kesitli temellerin çapı en az 50cm,

derinliği ise en az 60cm (uygun olan

80cm) olmalıdır. Kare kesitli temeller ise en

az 40cm x 40cm kesitinde ve 60cm

derinlikte (uygun olan 80cm) yapılmalıdır
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1. Temeller

3. SERA YAPI ELEMANLARI



1. Temeller

Uygulamada, temel derinliği, temel tabanı yapıldığı bölgenin don seviyesinin altında

olacak şekilde planlanmalıdır.

Tekil temeller oluşturulurken temel vasıtasıyla zemine iletilen yükler nedeniyle

meydana gelen gerilmelerin zemin emniyet gerilmesini aştığı durumlarda temel taban

alanını genişletmek amacıyla sömel tipi temeller oluşturulur.

Zemin emniyet gerilmelerinin düşük olduğu yerlerde sömeller birbirleriyle

birleştirilerek sürekli temel şekli de uygulanabilir.
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Temel duvarları, toprak altı ve toprak üstü olmak üzere iki kısma ayrılır.

Seralarda temel duvarının görevi, sera iskeletini oluşturan yapı elemanlarını, temele

bağlamak ve serayı devirmeye ve yerinden sökmeye yönelik kuvvetlere ağırlığıyla

karşı koymaktır.

2. Temel Duvarı ve Su Basmanı

Şekil. Temel duvarı ve su basmanı
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Toprak altı temel duvarları 40-60cm genişlikte, 30-50cm yükseklikte betonarme

olarak yapılır.

2. Temel Duvarı ve Su Basmanı

Toprak üstü sera duvarları (su basmanı) ise, daha çok seranın örtü malzemesini

korumak, yağmur ve yüzey akış sularının sera içerisine girmesine engel olmak için

yapılır.

Şekil. Temel duvarı ve su basmanı

3. SERA YAPI ELEMANLARI

Su basmanı betonu seranın etrafına 30-50cm yüksekliğinde 20-30cm genişliğinde

yapılır. Su basman betonu ve temel betonu sınıfı en az C-20/C-25 olmalıdır.



Sera Taşıyıcı konstrüksiyonu (sera iskeleti) kolonlar, aşıklar, mertekler ve çatı

makaslarından oluşan ve seraların üzerine etki eden sabit ve hareketli yükleri

temellere aktaran sistemdir.

3. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyonu

Sera yapımında iskelet malzemesi olarak genellikle galvanizli çelik ve alüminyum

profiller kullanılmaktadır.

Şekil. Sera taşıyıcı konstrüksiyonu

Kolonlar üzerine oturtulan çatı makaslarının belirli aralıklarla yerleştirilmesi ve bu çatı

makaslarının aşıklarla ve merteklerle birleştirilmesi ile sera iskelet sistemleri

oluşturulur.
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Örtü malzemesi üzerine gelen yükü merteklere,

Mertekler aşıklara,

Aşıklar kolonlara,

Kolonlar temellere ve

Temeller de zemine aktarır.

3. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyonu

Şekil. Sera taşıyıcı konstrüksiyonu
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Kolonlar, aşıklardan ya da çatı makaslarından aldıkları sabit ya da hareketli yükleri

emniyetli bir şekilde temele aktaran düşey taşıyıcı elemanlardır.

3. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyonu

Şekil. Sera taşıyıcı konstrüksiyonu

Kolonlar, çatı makaslarına gelen yükleri taşıdıkları için, çatı makasları ile eşit aralıklı

olarak yerleştirilir.

Diğer bir ifadeyle örtü malzemesi, mertek, aşık, çatı makas ağırlığı ve çatı

makaslarına asılı bitki ya da otomasyon yükü ile sera yüzeylerine gelen rüzgar ve kar

yükünü taşıyarak emniyetli şekilde sera temeline aktaran taşıyıcı yapı elemanlarıdır.
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Kolonlar, çelik iskeletli cam örtülü ve plastik örtülü tekil seralarda 3m-5m aralıklarla

planlanabilir.

3. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyonu

Şekil. Sera taşıyıcı konstrüksiyonu

Bu değer cam örtülü venlo çatılı blok seraların dış kenarlarında genellikle 2m

aralıklarla, iç sıralarında ise 4m aralıklarla planlanır.

Ancak cam örtülü beşik çatılı blok seralarda ve plastik örtülü gotik çatılı blok seraların

dış kenarlarında genellikle kolonlar 2.5m aralıklarla, iç sıralarında ise 5m aralıklarla

planlanır.
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İskeleti oluşturan elemanların şu özellikleri olmalıdır:

a) Sağlam ve hafif olmalı,

b) Kolay kurulabilir olmalı,

c) Gölgeleme az olmalı,

d) Isı geçirgenliği az olmalıdır.

3. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyonu

Şekil. Sera taşıyıcı konstrüksiyonu
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I Profilleri (Putrel Çelikler):

I profiller seralarda kolonlarda ve aşıklarda kullanılmaktadır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Sera kolonlarında kullanılan I profilleri

I profiller I80, I100 gibi rakamlar, çeliğin iki başlığı arasındaki yüksekliği mm olarak

vermektedir. Diğer değerleri ise standart olarak üretilmektedir.
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Kutu Profiller: Bunlar kare ya da dikdörtgen kesitli olabilir. Kesitleri 40*40*2-5 ile

100*100*2-5 mm kare kesitli kutu profiller veya 40*50*2-5mm ile 80*120*2-5 mm

dikdörtgen kesitli kutu profiller seralarda kolon ve aşıklarda yaygın olarak

kullanılan profillerdir.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Sera kolonlarında kullanılan kutu profilleri
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U Profiller: Bu tip profiller de seralarda genelde aşıklarda kullanılır. Uprofiller

C
30*15*3

gibi tanımlanır.

Burada ilk rakam profilin yüksekliğini ikincisi uzunluğunu ve üçüncüsü de profilin

et kalınlığını gösterir.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Sera kolonlarında kullanılan U / C profilleri
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Aşıklar, merteklerin üzerine gelen sabit ve hareketli yükleri çatı

makaslarına ya da kolonlara ileten taşıyıcı elemanlardır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Seraların aşıklarında kullanılan U / C profilleri

Seralarda aşık olarak kullanılan profiller; I profili,  profili (dikdörtgen kutu

profil),C profilleridir.

Aşık olarak genellikle I80 profili, 40x60x2.5 mm dikdörtgen kutu profil,

C50*25*6 ile C100*50*6 çelik profiller seraların çatılarında ya da yan

duvarlarında bir veya daha fazla sayıda kullanılır.
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T-Profiller: T profiller T
50
,T

60
gibi tanımlanır ve

cam seralarda cam örtü malzemesinin

taşınmasında mertek olarak kullanılmaktadır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Merteklerde kullanılan T ve L profilleri

L- Profiller: Bu profillere köşebent de denilmektedir. L- profilleri kolları aynı

uzunlukta ya da birbirinden farklı olmaktadır. L- profiller L
50*40*4

, L
40*40*5

gibi

tanımlanırlar. Buradaki ilk iki rakam, profilin iki ayak uzunluğunu, üçüncü

rakam ise profilin et kalınlığını mm olarak verir.
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Boru Profiller: Yuvarlak kesitli içi boş profillerdir.

Çapı fazla olan borular plastik seralarda kolon,

mertek ve çatı makas elemanı olarak kullanılır.

Boru profiller dış çaplarına göre ya mm ya da

parmak (inç=2.54cm) olarak tanımlanır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Kolon, mertek ve çatı makasında kullanılan O profilleri
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Çelik Levhalar: Kalınlıkları 3mm’den fazladır.

Çelik levhalar seraların oluklarında, çatıların köşe

ve eğik mahyalarında kullanılır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Sera köşe ve eğik mahyalarında kullanılan çelik levhalar
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Mertekler, üzerine gelen sabit yükleri ve hareketli

yükleri emniyetli bir şekilde aşığa aktaran çatı

elemanlarıdır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Mertek olarak kullanılan profiller

Mertekler sera örtü malzemesinin çatı sistemine

montajını sağlayan elemanlar olduğundan sık

aralıklarda yerleştirilir.
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Sekmanlı profiller ise 30’luk ve 45’lik sekmanlı kutu profiller olarak

isimlendirilir ve cam örtülü venlo çatılı seraların merteklerinde ve plastik kaplı

gotik çatılı seraların yan yüzeylerindeki merteklerde kullanılır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Mertek olarak kullanılan profiller

60x50x1.5mm oval profiller, plastik örtülü

gotik ve yay çatılı seraların çatı makasında

üst makas profili ve aynı zamanda

merteklerde kullanılan yaygın profillerdir.
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Cam örtülü seralarda mertek olarak T profiller ve sekmanlı kutu profiller

kullanılırken, plastik örtülü seralarda ise genel olarak yuvarlak ya da oval boru

profiller kullanılır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Mertek olarak kullanılan profiller

Bununla birlikte 
32x1.5mm

-
50x3mm

gibi

yuvarlak profiller de plastik örtülü yay

çatılı, gotik çatılı seraların merteklerinde

veya diğer çatı makası elemanlarında

kullanılır. Hangi profil kullanılırsa

kullanılsın, sera örtü malzemesi bu

profillere klipslerle sabitlenir.
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Rüzgar gergileri: Rüzgar gergileri, seraların rüzgar yüküne karşı dayanımını

arttırmak amacı ile çatı ve yan duvarlarda belirli aralıklarla (15-25 m) kolonları

ve çatı makası elemanlarını çapraz olarak birbirine bağlayan elemanlardır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Genellikle çok açıklıklı ve uzun seralarda kullanılır. Rüzgar gergi elemanlarının

sayısı sera uzunluğuna ve blok sayısına bağlı olarak değişir.

Şekil. Seralarda kullanılan rüzgar gergileri
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Damlalık ve Oluklar: Sera içinde yoğunlaşarak biriken su damlalarını

toplamak amacı ile yapılan oluklara, damlalık denir. Damlalıklar, çatı ile yan

duvarların birleştiği kısma yapılır.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Çatı yüzeyine yağan karın erimesiyle oluşan suların ve yağmur sularının

toplanarak sera yüzeyinden uzaklaştırılması damlalık aşığı seviyesine

yerleştirilen oluklarla yapılır.

Seralarda kullanılan oluklar genellikle alüminyum levha veya galvanizli sac

levhalardan dikdörtgen ya da trapez kesitli olarak yapılır.

Şekil. Seralarda yaygın olarak kullanılan oluk kesitleri
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Oluğun büyük ve geniş olması gölgelemeyi arttıracağından mümkün olan en

küçük kesitte seçilmelidir.

4. Seranın Taşıyıcı Konstrüksiyon Profilleri

Şekil. Seralarda yaygın olarak kullanılan oluk kesitleri

Oluk kesitleri 5 dakika içerisinde 0.03 L/s/m2’lik bir yağışın oluşacağı ve oluk

eğimi %0.5-1 kabul edilerek 30 L/s debili akışı direne edecek boyutlarda

planlanmalıdır.
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Seralarda kullanılan örtü malzemeleri

- Yumuşak plastik (PE)

- Sert plastik (PC)

- Cam olmak üzere 3 tiptir.

5. Örtü malzemesi

Sera örtü malzemeleri; sera yan duvar yüzeylerini ve çatı yüzeylerini kapatarak

serayı yağmur, kar ve rüzgâr gibi dış etkenlerden koruyan, ışığı olanaklar

ölçüsünde sera içine fazla geçiren ve bitkiler için sera içi iklim koşullarını sağlayan

saydam malzemelerdir.
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Seracılıkta en fazla kullanılan plastik türü, yumuşak plastiklerdir.

5. Örtü malzemesi

Sera örtü malzemeleri sera içi ekolojik koşulların yaratılmasında ana etkendir.

Plastik ve sert plastik örtü materyalinin ısı ve ışık geçirgenlikleri, cama göre

daha düşüktür.

Yumuşak Plastik

Sert Plastik

Cam
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5. Örtü malzemesi

Sera örtü malzemelerinde aranan özellikler

a) Örtü, güneş ışığını en iyi şekilde geçirmeli, yansıtma, emme ve iletme gibi

olaylarla ışık kaybına neden olmamalıdır,

b) Örtü altındaki ısıyı en üst seviyede tutmalıdır,

c) Ekonomik olmalıdır,

d) Hafif olmalıdır,

e) Montajı kolay olmalıdır,

f) Dayanıklı olmalı, kolay deforme olmamalı, uzun ömürlü olmalıdır,

g) Kirlendiğinde kolay temizlenmelidir,

h) Örtünün iç yüzeyinde nem yoğunlaşması olmamalıdır,
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- Işık geçirgenliği: %88-98 (tek kat), %77 (çift kat) dir,

- Yüksek IR ve UV yutma özelliği,

- Nispi nem daha düşük,

- Isı ve UV’ye dayanıklı,

- 25 yıldan fazla ömürlüdür,

- Kırılgandır,

- Özel konstrüksiyona gereksinim vardır,

- Boyutlar faklı: 80x150, 80x160, 80x170 cm,

- Fiyatları: 3-4 USD/m
2
.

5. Örtü malzemesi

1. Cam Örtü Malzemesi
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- Işık geçirgenliği: %85-93 (tek kat), %76 (çift kat) dır,

- IR ve UV tutma özelliği ayarlanabilir,

- Fiyatları: 2-4 USD/kg,

- Hafiftir,

- Montajı kolay yapılır,

- Yüksek yoğuşma olur,

- Esnektir,

- Ömrü 3-5 yıldır,

- Boyutlar faklı (sera ölçülerine göre), kalınlık: 0.15-0.2mm,

- Işık geçirgenliği yıldan yıla azalır.

5. Örtü malzemesi

2. Yumuşak Plastik (Polietilen) Örtü Malzemesi
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- Işık geçirgenliği: %94 (tek kat), (%83 çift kat),

- 10 yılda ışık geçirgenliği önemli oranda değişmez,

- Hava sızması fazladır,

- Işık geçirgenlik katsayısı düşüktür,

- IR ve UV tutma özelliği iyidir,

- Kırılgan değildir,

- Ömrü 20-25 yıldır,

- Çizilebilir ama yanmaz,

- Hafif ancak özel montaj gerektirir,

- Genleşme-daralma katsayısı yüksektir,

- Fiyatları: 7-10 USD/m
2
.

5. Örtü malzemesi

3. Sert Plastik (Policarbon) Örtü Malzemesi
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5. Örtü malzemesi

Cam Polietilen (PE) Polikarbonat (PC)

Işık geçirgenliği, %88-98 (tek kat), %77 

(çift kat)

Işık geçirgenliği,%85-93 (tek kat), %76 

(çift kat)

Işık geçirgenliği, %94 (tek kat), %83 (çift 

kat)

Yüksek IR ve UV yutma özelliğine 

sahiptir
IR ve UV tutma özelliği ayarlanabilir 10 yılda ışık geçirgenliği fazla değişmez

Nispi nem daha düşüktür
Yüksek nispi neme ve yoğuşmaya neden 

olur
Hava sızması fazladır

Isı ve UV’ye dayanıklıdır Işık geçirgenliği yıldan yıla azalır
U değeri düşüktür, IR ve UV tutma 

özelliği iyidir

25 yıldan fazla dayanır Ömrü 3-5 yıl kadardır Ömrü 20-25 yıl kadardır

Kırılgan bir malzemedir Esnektir Kırılgan değildir ve yanmaz

Boyutlar faklıdır

80x150, 80x160 cm

Boyutlar faklıdır (sera ölçülerine göre), 

kalınlık: 0.15-0.2 mm
Boyutları farklıdır 210x600 cm

Özel konstrüksiyona gereksinim duyulur Hafiftir montajı kolay yapılır Hafiftir ancak özel montaj gerektirir

Fiyatları: 3-4 USD/m2 Fiyatları: 2-4 USD/kg Fiyatları: 7-10 USD/m2

Çizelge. Seralarda yaygın olarak kullanılan Cam, PE ve PC örtü malzemelerin genel özellikleri
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Günümüz Co-ex teknolojisi ile PE örtüye;

- IR katkısı ile ısı korunumu,

- UV katkısı ile ömür,

- AV katkısı ile virütik böceklere yönelik optik özellikler verme,

- AD katkısı ile damlama,

- AE katkısı ile elektrostatik özellikler verme,

- Mineral katkıları ile ışığı yayma

- Floresan özellik verme

gibi özellikler eklenerek yaygın kullanım sağlanmıştır

5. Örtü malzemesi

Yumuşak Plastik (Polietilen) Örtü Malzemesi

Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile üretilen 3 katlı PE:

Veya:

PE+EVA+PE

Kat 1: UV+AD

Kat 2: IR

Kat 3: AE 
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SERALARA ETKİ EDEN 

YÜKLER



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Sera planlanmasında serayı oluşturan yapı elemanları, üzerlerine gelen yükleri

emniyetli bir şekilde taşımalı, en az gölgeleme yapmalı ve en küçük kesit alanına

sahip olmalıdır.

Sera yapı elemanlarına etkili yükler şöyle sınıflandırılır.

1) Sabit Yükler

a) Serayı oluşturan elemanların ağırlığı

b) Çatı makasına asılı bitki ve sabit sistemlerin ağırlığı

2) Hareketli Yükler

a) Rüzgar yükü

b) Kar yükü

c) Çatı makasına asılı hareketli sistemlerin ağırlığı

d) Sera üzerinde çalışan işçi ağırlığı

e) Depremin dinamik yükü.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Sabit yükler : Yapı elemanlarının ağırlıkları, örtü ağırlığı ve seraya asılı

sistemlerin ağırlıkları, seradaki sabit yükleri oluşturur.

a) Yapı yükü (ağırlığı): Seraların planlanmasında çatı elemanlarının

ağırlıklarının, (sera örtü malzemesi, mertekler, aşıklar ve diğer elemanlar) ve asılı

bitki ve otomasyon elemanlarının yatay düzlemin birim alanına verdikleri

yükün bilinmesi gerekir.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Sabit yükler : Yapı elemanlarının ağırlıkları, örtü ağırlığı ve seraya asılı

sistemlerin ağırlıkları, seradaki sabit yükleri oluşturur.

b) Örtü yükü (ağırlığı): Plastik örtüsünün hafif olması nedeniyle örtü ağırlığı

hesaplamalarda göz önüne alınmaz (100-125 gram/m²).

Kalınlığı 3-4mm olan cam malzemenin m²’sinin ağırlığı 7.5-12kg’dır. Cam macunu

veya klipslerinin ağırlıkları ihmal edilir.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Sabit yükler : Yapı elemanlarının ağırlıkları, örtü ağırlığı ve seraya asılı

sistemlerin ağırlıkları, seradaki sabit yükleri oluşturur.

c) Asılı bitki ve ekipman yükü (ağırlığı): Bitki ağırlığı yetiştirilen bitki türüne ve

sayısına göre değişir.

Topraklı kültürde bitki yükü 25kg, topraksız kültürde ise 40 kg alınmalıdır.

Sera çatı makasına sabit olarak bağlanan havalandırma, ısıtma ve sulama

sistemlerinin sera çatısının izdüşüm düzlemine 5-10kg/cm² (0.5-1.0 kN/m²)’lik bir

yük oluşturacakları kabul edilir.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

a) Rüzgar Yükü : Rüzgarın sera yüzeylerinde meydana getirdiği yükün cinsi ve

miktarı sera ve çatı tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu yükün değeri:

W=c*q denklemi ile bulunur.

c: Sera yüzeyinin durumuna ve eğimine bağlı katsayı

q: Rüzgara dik yüzeyin 1 m²’sindeki etkili kuvvet (rüzgarın dinamik kuvveti kg/m² )

W: Birim yüzeyde etkili olan rüzgar yükü (kg/m² )

Yüksekliği 10 m’ye kadar olan yapılarda rüzgarın dinamik etkisi q=80 kg/m²

dir. Birim yüzeye etkili rüzgar yükünün bulunmasında kullanılan “c” katsayısı

değerleri ise sera tipi ve çatı şekline göre değişir.
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

a) Rüzgar Yükü :
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

a) Rüzgar yükü: Rüzgarla birlikte sera çatı malzemesinin ağırlığı hesaba katılırsa,

seranın birim alanı için etkili rüzgar yükü; plastik örtülü çelik iskeletli seralarda

ortalama 40 kg/m² (0,4 kN/m²), cam örtülü çelik seralarda ise ortalama 50

kg/m² (0,5 kN/m²) dolayındadır.

Bu nedenle sera konstrüksiyonu rüzgar, kar ve bitki yüküne dayanıklı olmalıdır.

Akdeniz bölgesinde seraların en az 120 km/sa rüzgar yüküne dayanması

gerekir.



4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER

Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

b) Kar Yükü : Kar yağışı olmayan veya çok az olan yörelerde (Akdeniz ve Ege

Bölgesi) ve sera çatı eğiminin fazla olduğu işletmelerde kar yükü hesaba katılmaz.

Ancak seracılık işletmelerinin son zamanlarda kar yağışlı bölgelerde de kurulması

nedeniyle, sera statik ve mukavemet hesaplarında kar yükünün de göz önüne

alınması gerekir.

Kar yükünün hesaplanmasında, birim alandaki karın ağırlığı, seranın

kurulduğu yerin denizden yüksekliği ve sera çatı eğim açısı etkilidir.

Denizden yüksekliği 1000 m‘den az

olan ve açısı 20-30º olan bir çatıya

gelecek kar yükü 75 kg/m² alınır.
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

b) Kar Yükü :

Sera çatısının eğim açısı da hesaba katılırsa, karın yapacağı yükün değeri

aşağıdaki gibi hesaplanır:

WK: Karın çatıya yaptığı yük (kg/m²)

WS: 75 kg/m²

cos.SK WW 
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

b) Kar Yükü :
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Hareketli Yükler : Bu yükleri; rüzgar yükü, kar yükü, sera çatısını tamir için

çıkan işçilerin ağırlıkları ve depremin dinamik etkisi oluşturur.

Depremin yapıdaki bu etkisi serada çalışanların can güvenliğini etkileyici

rol oynamadığı için sera elemanlarının hesaplanmasında kullanılmaz.

c) Depremin Dinamik Yükü : Deprem kuvveti yapılara yatay kuvvetler

şeklinde etki etmektedir.

d) Sera Çatısı Üzerinde Çalışan İşçi Ağırlığı : Seraların planlanmasında

çatı makasına etki eden işçi ağırlığı 75 kg/m² olarak alınır.



ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ

Türkiye’deki toplam örtüaltı varlığı içerisinde Antalya %37’lik bir pay

ile ilk sırada yer alırken üretimde ise %49’luk bir paya sahiptir.

Türkiye’deki mevcut cam seraların %81’i, plastik seraların ise %53’ü

Antalya’dadır (Anonim, 2017; TÜİK, 2018).
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Buna karşın Antalya’daki seraların yaklaşık %85’i geleneksel

yapıda, modern seracılıktan uzak ve küçük ölçeklidir.

Mevcut seraların büyük bir bölümünde taşıyıcı konstrüksiyon

elemanları, havalandırma ve ısıtma koşulları yetersizdir.

Bu nedenle birim alanda elde edilen verim olması gerekenden

daha düşük düzeydedir.

Konstrüksiyon malzemesi, örtü malzemesi, otomasyon, iklim ve

kontrol sistemlerinin bulunduğu, doğal afetlere karşı da dayanıklı

yüksek teknolojili seraların oranı sadece %10 civarındadır (Anonim, 2017;

TÜİK, 2018).

Ayrıca don, aşırı yağış, hortum ve diğer doğal afetlere karşı mevcut

seraların %85’i dayanıksız durumdadır.

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ
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Antalya, bir tarafı Toroslarla, bir tarafı denizle çevrili olmasından

dolayı il genelinde tarım yapılan alanların büyük çoğunluğu ciddi

anlamda hasara açık bir konumdadır.

Bu nedenle seralar ne kadar sağlam olursa olsun yaşanan dolu,

fırtına ve hortum hasarlarından etkilenmektedir (Anonim, 2017).

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ
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Sel, su baskını hasarları, aşırı yağışlardan dolayı Antalya il ve civarında

2-3 yılda bir tekrar eden hasarlar grubundadır (Anonim, 2017).
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Sel, su baskını hasarları,
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Dolu hasarları, bazen sadece plastik ve cam örtülerin hasar görmesine,

bazen de seraların komple çökmesine ve konstrüksiyon sisteminin

devre dışı kalmasına, içindeki ürünün hasar görmesine neden olan

hasarlardır (Anonim, 2017).
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Dolu hasarları,

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ
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Fırtına ve hortum hasarları, il genelinde çok sık yaşanan ve seralara

büyük zarar veren hasarlardır (Anonim, 2017).

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 
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Kar hasarları ise yer yer yüksek rakımlardaki seralarda karşılaşılan

hasarlardır (Anonim, 2017).
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TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ

4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER



Ayrıca bölgede nadiren de olsa tarımsal üretim alanları dışında, orman

alanları içinde veya boş otlakların olduğu alanlar içindeki seralarda

yangın hasarları da meydana gelmektedir (Anonim, 2017).
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Afetler nedeniyle zarar gören seralarda oluşan bu kayıplar Antalya

ekonomisini dolayısıyla da ülke ekonomisini olumsuz etkileyen ve ürün

fiyatlarının artmasına neden olan kayıplardır.

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ

4. SERAYA ETKİ EDEN YÜKLER



Oluşabilecek bütün bu hasarların en az seviyede tutulabilmesi için sera

yapı elemanları uygun kesitlerde seçilmeli ve seralar şartnamelere

uygun şekilde yapılmalıdır.
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ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



Tarım sektörü doğal ve ekonomik risklerden en çok etkilenen

sektörlerin başında gelmektedir.

Bununla birlikte tarım sektörü bütün dünyada hem ekonomik hem de

stratejik olarak desteklenmesi gereken bir sektördür.

Bu nedenle bu sektörün oluşacak tüm risklere karşı korunması ve

tarımsal üretimde maruz kalınan risklerin minimize edilmesi

gerekmektedir.

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



Tarım sektöründe karşılaşılan risklerin, (özellikle şiddetli yağış, dolu,

kasırga, hortum, don, kuraklık gibi doğal risklerin) etkilerinin en aza

indirilebilmesi ancak etkin bir risk yönetiminin uygulanması ile

sağlanabilir.
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Günümüzde dünyada tarım sektörü için kullanılan en önemli ve etkili

risk yönetim aracı “Tarım Sigortasıdır”.

Tarım Sigortası, tarımdaki risk ve belirsizlikler nedeniyle oluşabilecek

zararı karşılayan bir güvence sistemidir.

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



Türkiye’de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına

alınabilmesi amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı kanun kapsamında

“Tarım Sigortaları Kanunu” çıkarılmıştır.

Bu kanun kapsamında tarımsal üretimde oluşacak hasarlarda

tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlarına yönelik olmak üzere bir

sigorta havuzu kurulmuştur.

Tarım sigortasının amacı, aynı risklerle karşı karşıya olan üreticilerin

ödedikleri primlerle oluşturdukları fon aracılığıyla, zarara uğrayan

üreticilerin zararlarını tanzim etmektir.

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



Çizelge 3.2. Yüksek Tünel ve Sera Sigortası teminat kapsamındaki ürün ve riskler

Kapsam Yüksek Tüneller (Plastik Örtü, Ürün) 

Riskler (Tehlikeler) 
Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su 

Baskını,  

Koşullar Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk 

  

Kapsam 
Cam ve Plastik Seralar  (Konstrüksiyon/İskelet, Örtü 

Malzemesi, Teknik Donanım ve Ürün)  

Riskler (Tehlikeler)  
Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su 

Baskını, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı,  

Koşullar  Örtü Altı Kaydı, Teknik Şartlara Uygunluk  

 

ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



ANTALYA’DA  DOĞAL AFETLERİN SERALARA VERDİĞİ ZARAR VE 

TARIM SİGORTACILIĞININ ÖNEMİ



Prof. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ



ADRES : Sedir, Tarım Kampüsü, Vatan Blv. 2 A, 07010 Muratpaşa/Antalya
TELEFON : 0242 345 28 20 FAX : 0242 346 67 80 E-POSTA : antalya@tarimorman.gov.tr

antalya_tom antalya.tarimorman.gov.tr

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

antalyatarimormanantalyatarim





Prof. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ

SERALARA OTOMASYON 

SİSTEMLERİ

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü



1. SERALARDA ÇEVRE KOŞULLARI

- SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

A- SERALARDA İKLİMLENDİRME 

OTOMASYON SİSTEMLERİ

B- SERALARDA SULAMA VE GÜBRELEME 

OTOMASYON SİSTEMLERİ

- SERALARDA SERİNLETME YÖNTEMLERİ

- SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ

2. SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ

- SERALARDA SULAMA YÖNTEMLERİ



Sera Otomasyonu; örtüaltı yetiştiriciliğinde bitki gereksinimlerinin

karşılanması, sera içi iklim koşullarının sağlanması ve gerektiğinde

seranın havalandırılması veya ısıtılması gibi uygulamaların otomatik

olarak yapılması için hazırlanan ve seraların uzaktan izlenebilmesini

ve/veya kontrol edilebilmesini sağlayan bir sistem yazılımıdır.

Yani sera otomasyonu, sera içi iklim koşullarının ve bitki yetiştirme

koşullarının otomatik olarak yapılmasını sağlayan sistemlerdir.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Seraların planlamasındaki sera içi çevre etmenleri;

1.derece çevre etmenleri: Işık, sıcaklık, nem ve havanın CO
2

miktarı.

2. derece çevre etmenleri: Toprak su içeriği, drenaj koşulları, bitki besin

elementleri ve hastalık etmenleri.

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Işık :

Işık, bitkilerin fotosentezde kullandığı en temel çevre etmenidir. Bitkilerin

gelişmesinde ışığın rengi, yoğunluğu, günlük ışıklanma periyodu ve

toplam ışıklanma süresi oldukça önemlidir.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Güneşe ait ışık tayfının üç kısmı bitki gelişimini

etkilemektedir. Bunlardan,

- Kısa Dalga Boyu Işınlar (Ultraviyole ya da morötesi Işınlar)

- Orta Dalga Boyu Işınlar (Görülebilir renk ışınları/ışık ışınlar)

- Uzun Dalga Boyu Işınlar (İnfrared ya da Kızılötesi Işınlar)

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Işık :

Seraların ışık kaynağı güneştir ve

güneşten gelen ışınların dalga boyları

ve ışık renkleri farklıdır.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Işık :

Kısa Dalga Boyu Işınlar (Ultraviyole ya da Morötesi Işınlar)

 Dalga boyları 290 ile 360 milimikron (nanometre) arasında olan ışınlardır.

Morötesi ışınlar da denilen bu ışınlar gözle görülmezler ve tüm güneş

ışıklarının yaklaşık % 3’ünü oluştururlar.

 Bu ışınlar genellikle olumsuz etkilerde bulunan zararlı ışınlardır. UV ışınları

bitkilerde renk oluşumunu ve büyümeyi engeller, cüceliğe neden olur.

 Cam tarafından tutularak seraya girmesi engellenir. Bu nedenle örtü

malzemesi olarak kullanılan camların UV ışık geçirgenliği PE örtü

malzemesine göre daha azdır.

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Orta Dalga Boyu Işınlar (Görülebilir Renk Işınları / Işık Işınlar)

 Dalga boyları 360-760 milimikron (nanometre) arasında olan ışınlardır. Bu

ışıklar tüm güneş ışıklarının yaklaşık % 53’ünü oluştururlar. Orta dalga boyu

ışınlar, bir renk spektrumundan geçirildiğinde farklı dalga boylarındaki

ışınlara ayrılarak, küçük dalga boyundan büyüğe doğru sırası ile mor,

mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri içeren bir açılım gösterirler.

360-424 milimikron dalga boyundakiler Mor

424-492 milimikron dalga boyundakiler Mavi

492-535 milimikron dalga boyundakiler Yeşil

535-586 milimikron dalga boyundakiler Sarı

586-647 milimikron dalga boyundakiler Turuncu

647-760 milimikron dalga boyundakiler Kırmızı

Işık :

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları



Orta Dalga Boyu Işınlar (Görülebilir Renk Işınları / Işık Işınlar)

 Dalga boyları farklı olan bu ışınların bitki gelişimindeki etkileri de farklıdır.

 Mavi ışık bitkilerin fazla boylanarak gelişmesini sağlar. Bitkilerin çoğu mavi

ışığın bulunmadığı ortamda yaşayamaz.

 Kırmızı ışık ise gelişimi arttırır. Kırmızı ışığın olmadığı durumda bitki gelişimi

yavaşlar ve çiçeklenme gecikir.

 Birçok bitkide bitki tohumlarının çimlenmesi, çiçeklenme zamanı, sap

uzaması ya da kısalması gibi fizyolojik özellikler, dalga boyu 660-735

milimikron arasındaki kırmızı ışık kaynakları ile kontrol edilir.

Işık :

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları
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Uzun Dalga Boyu Işınlar (Kızılötesi Işınlar /Enfraruj Işınları )

 Dalga boyları 760 milimikrondan büyük olan ışınlardır ve gözle

görülmezler. Bu ışınlar tüm güneş ışıklarının yaklaşık % 46’sını oluştururlar

 Bu ışınlar ortama girer girmez ısı enerjisine dönüştükleri için ortamı hemen

ısıtırlar. Bu ışınlar cam ya da plastik örtü malzemesinden geçerek sera

içerisine girer ve yere veya bitkilere ulaştığı zaman ısı enerjisine dönüşür.

Işık :

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

 Böylece sera iç ortamı, toprak ve

bitkiler ısınır.

 Bu ışınlar tekrar cam tarafından dışarı

bırakılmayan ısı ışınları yayar.
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Sıcaklık:

Bununla birlikte, sera içi gündüz ve gece sıcaklıkları arasında en fazla 5-6 °C
fark olmalıdır.

Bitkilerin gelişiminde ikinci önemli iklim faktörü sıcaklık tır.

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Örtüaltı yetiştiriciliğinde yaygın olarak üretilen bitkiler genellikle 17-27°C
arasındaki ortalama sıcaklıklara adapte olmuşlardır.

Bu nedenle sera içi optimal sıcaklıkların geceleri 15-20°C, gündüzleri ise

22- 28°C arasında olması gerekir.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Sıcaklık:

Sera içerisindeki enerji dengesinin sağlanmasında toprak veya bitki kök

bölgesi sıcaklığı da oldukça önemlidir.

Sera toprak sıcaklığının belirli bir sınır altına düşmesi de bitki gelişimini

durdurur.

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Sera içi sıcaklığı bitkiler için önerilen en yüksek sıcaklık değerini aşarsa

bitkilerde özümleme durmaktadır.
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Nem:

Sera içerisindeki havanın nem oranı;

Yetiştirilen bitki türüne, seranın sıcaklığına, ışıklandırma yoğunluğuna ve

özümleme hızına bağlı olarak değişir.

Bununla birlikte, genel olarak sera içerisinde nem oranının % 60-80

(ort.%70) olması istenir.

Oransal nemin çok düşük olması

bitki büyümesi ve gelişmesini

geriletirken, çok yüksek nem oranı

da sera örtüsünün iç yüzeyinde

yoğunlaşmalara sebep olur.

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Bitki gelişimi için hem sera ortamındaki nem düzeyi, hem de topraktaki

nem düzeyi oldukça önemlidir.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ

Bir diğer önemli sera içi iklim faktörü ise oransal nem dir.



Yoğunlaşan nemin bitkiler üzerine damlaması bitkilerin hastalanmasına,

sera içi nem miktarının artmasına, sera konstrüksiyon elemanlarının

korozyonuna (paslanmasına) ve sera toprağının ıslanmasına neden olur.

Sera örtüsündeki yoğuşma ışık geçirgenliğini %20 azaltır.

Nem:

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları
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Oksijen bitkilerin solunumu için; karbondioksit ise bitkilerin fotosentez

(özümleme) yapmaları için gereklidir.

Seralarda havalandırma yapılmaz ise sera içinde CO
2

miktarı gece

artarken gündüz azalır.

Normal hava içerisindeki CO
2

oranı %0,03-0,04 (300-600 ppm) kadardır.

Bu oran sera içerisinde azalır ve bitki gelişimi için yeterli olmaz.

Normal hava içerisinde bulunan CO
2

miktarı bitki gelişimi için yeterli

olmadığı için, sera içerisindeki CO
2

oranının %0.10-0,15’e kadar

yükseltilmesi (1000-1200 ppm), bitki gelişiminde olumlu etkiler yaratır ve

verim artışı sağlar.

Havanın Karbondioksit (CO
2
) Miktarı

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları

Bitkiler tarafından alınan CO
2

oranı ortamdaki ışınım düzeyine bağlı

olarak değişir. Bu nedenle bitkilerde fotosentetik etkinliğin artması için

ışınım düzeyi ile birlikte CO
2

miktarının da artması gerekir.
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Yani, sera içerisinde CO
2

konsantrasyonu; organik gübreleme yaparak, CO
2

gazı doldurulmuş tüpler kullanılarak, bütan ve propan gazları ile petrol

türevleri yakılarak arttırılabilir.

Serada CO
2

oranını yapay yollarla arttırmak CO
2

gübrelemesiyle olabilir.

Seralarda CO
2

gübrelemesinde en kolay yol sera içinde organik gübre

kullanımıdır.

Havanın Karbondioksit (CO
2
) Miktarı

Seraların Planlamasında Etkili Çevre Koşulları
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SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ
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Sera Otomasyonu; Örtü altı yetiştiriciliğinde bitki yetiştirme

periyodu boyunca gerekli olan sıcaklık, nem, CO
2

vb. iklim

koşullarının sağlanması, havalandırma, serinletme ve ısıtma

gereksinimlerinin karşılanması ve bitki için gerekli sulama ve

gübreleme işlemlerinin yapılabilmesi için hazırlanan ve

bilgisayar yazılım programı yardımıyla uzaktan kontrol edilebilen

sistemlerdir.
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Sera Otomasyon Sistemlerinin (Otomatik Kontrol Sistemlerinin)

maliyeti sera yatırım maliyetinin %5-6’sı kadardır. Diğer taraftan

büyük oranda iş gücü ve zaman kazancı sağlayan ve yetiştirme

periyodu boyunca büyük oranda işletme kolaylığı sağlayan

sistemlerdir. Bu nedenle, bu sistemlerin seçiminde, alınmasında ve

kurulmasında maliyet hesapları doğru yapılmalı, kaliteden ödün

verilmemelidir.
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Otomatik Kontrol Sistemlerinin doğru ve verimli olarak

kullanılabilmesi için;

- Üretim şekline ve sera tipine uygun otomatik kontrol sistemleri,

seçilmelidir.

- Kurulacak otomatik kontrol sistemlerinin malzeme ve yazılımları,

öncelikle yerli firmalardan temin edilmeli veya Türkiye’de teknik

servisi ve her zaman hazır yedek parça stoku olan firmalardan

alınmalıdır. Aksi takdirde sistemin sık sık arıza vermesi durumunda

ya da uzun süreli çalışmaması durumunda hem maddi kayıplara

hem de ürün kaybına neden olacaktır.

- Üreticiler otomasyon konusunda eğitilmeli/bilgilendirilmeli veya

sistem bu konuda eğitimli birinin kontrolünde olmalıdır.

- Ayrıca, kurulacak olan sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için iyi bir

alt yapı ve kesintisiz enerji kaynağının olması gerekir.
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Seralarda Otomasyon Sistemleri,

- İklimlendirme Sistemleri,

- Havalandırma sistemleri, 

- Soğutma ve serinletme sistemleri,

- Isıtma sistemleri,

- Sulama ve Gübreleme Sistemleri 

- Enerji yönetim sistemleri,

- Kontrol Sistemleri

olarak gruplandırılır.
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Seralarda İklimlendirme Otomasyonu;

Sera içi iklim kontrolünün sağlanması için, gerektiğinde havalandırma

sistemlerinin, soğutma ve serinletme sistemlerinin ve ısıtma

sistemlerinin otomatik olarak çalıştırılmasını sağlayan sistemlerdir.

Öncelikle, doğru bir iklim kontrolü için, sera iç hacminin yeterli

büyüklükte olması gerekir.
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İklimlendirme Otomasyonu;

- Sera iç ortam sıcaklığının artması durumunda sıcaklığı düşürmek

ya da dengelemek için otomatik olarak havalandırma yapılmasını

sağlar,

- Düşen sıcaklıkları veya yükselen nem oranlarını dengelemek için

ısıtma yapılmasını sağlar,

- Soğuk havalarda enerji tasarrufu için otomatik perdeleme

sisteminin kontrol edilmesini sağlar,

-Radyasyon seviyesinin yüksek seviyelere çıkarak serayı aşırı

ısıtmasına engel olmak için otomatik olarak gölgeleme perdesi

kontrolü yapılmasını sağlar,

- Sera iç ortamının serinletilmesi için uygulanan yağmurlama,

sisleme, ve fan-PAD sistemlerinin otomatik olarak çalışmasını

sağlar.
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1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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Havalandırma; sera içi iklim kontrolünü sağlamak için sera içerisindeki

havayla dışarıdaki havanın yer değiştirilmesidir.

Sera içinde etkili bir havalandırma yapılabilmesi için gerekli

parametrelerden biri de saatteki hava değişim sayısıdır.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

Hava değişim sayısı plastik örtülü bir serada 50-60, cam seralarda 40-

50 civarında olmalıdır.

Hava değişim sayısı bir saatte sera havasının kaç kez değişeceğini

ifade eder.
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Seralarda havalandırma,

a) Sera içi ortamının O
2

ve CO
2

miktarının değişimini sağlamak,

b) Sera içi sıcaklık kontrolünü sağlamak,

c) Sera içi hava neminin kontrolünü sağlamak için yapılır.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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Seralarda uygulanan havalandırma yöntemleri,

a) Doğal havalandırma

b) Mekanik havalandırma

c) Doğal + Mekanik havalandırma olmak üzere üç çeşittir.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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İster doğal havalandırma yapılsın isterse mekanik havalandırma, teknik

yönden uygun bir havalandırma yapılabilmesi için,

b) Bitkilerin bulunduğu yerlerde yeterli bir hava değişimi sağlanmalıdır.

a) Seraya giren taze hava doğrudan bitki üzerine verilmemelidir. Hava

hareketinin bitkilerin üzerindeki boşluk hacimde gerçekleşmesi

sağlanmalıdır.

c) Havalandırma açıklıkları yeterli büyüklükte olmalıdır.

d) Havalandırma düzeni işletmede teknik sorunlar yaratmayacak ve en

az enerji ile açılıp kapanabilecek durumda olmalıdır.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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Doğal Havalandırma Yöntemi; Herhangi bir enerji harcanmadan ya da

herhangi bir hareket verici sisteme gereksinim duyulmadan, doğal

koşullarla sera içi havasının, sera dışındaki hava ile yer değiştirmesiyle

yapılan havalandırma yöntemidir.

Doğal havalandırma pencerelerle yapılır ve bu pencereler genellikle çatı

mahyasının her iki yanına mahya uzunluğunca veya sera yan

duvarlarında saçak altı uzunluğunca planlanır.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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Doğal havalandırmanın yeterli olabilmesi için havalandırma

pencerelerinin toplam alanı sera taban alanının % 25-30’u arasında

olmalı ve bu açıklıklar çevre koşullarına göre ayarlanabilmelidir. Bu oran

soğuk bölgelerdeki seralarda % 10 kadar düşürülebilir.

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ
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A
pencere

= A
sera

x (% 25 - 30)        

A
p
= Toplam pencere alanı

A
s
= Sera alanı

Doğal havalandırma kriterleri;

 Sera hava hacmi dakikada bir değiştirilmelidir (saatte 60 kez).

 Soğuk bölgelerde ise bu oran saatte 20 kezdir.

 Bu havalandırma oranı ile sıcak bölgelerde sera içi sıcaklığı 5-6°C

düşürülebilir.

Doğal havalandırmada minimum pencere alanı
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Doğal Havalandırma Yönteminin Dezavantajları

Tekdüze bir hava dağılımı sağlanamaz,

Rüzgar olmadığı zamanlarda havalandırma etkinliği azalır,

Genişliği 10 m’den fazla olan seralarda etkinliği yetersiz kalır.
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Mekanik Havalandırma

Sera içindeki havanın, bazı sistemlerle hareket ettirilerek veya bir enerji

kullanılarak sera dışındaki hava ile yer değiştirmesine “mekanik

havalandırma ya da zorunlu havalandırma” denir.

Zorunlu havalandırma, doğal havalandırmanın yeterince etkili olmadığı

durumlarda veya doğal havalandırmanın yetiştirici tarafından arzu

edilmediği hallerde yapılır.

Bu havalandırma yönteminde sera

iç ortam sıcaklığı en fazla dış ortam

sıcaklığıyla aynı duruma getirilebilir.
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Doğal havalandırmada hava değişimi, sıcaklık farkı ve rüzgârla

sağlanırken, mekanik havalandırmada sera havasının değiştirilmesi

üfleç (vantilatör) ve emmeçler (aspiratörler) yardımıyla yapılır.

Doğal havalandırma

Mekanik havalandırma

Mekanik Havalandırma
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Sera uzunluğunun 20m’den fazla olması durumunda ise; düzenli, ve

homojen bir hava akımı sağlanabilmesi için vantilatörler seranın uzun

kenarlarına, hava çıkış açıklıkları ise karşı uzun kenara yerleştirilir.

Uzunluğu 20m’ye kadar olan seralarda fanlar sera genişliğinde rüzgar

yönünde, hava çıkış pencereleri ise karşı duvar üzerine yerleştirilir.

Mekanik Havalandırma
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Bununla birlikte, sera içerisinde; sıcaklık, nem veya karbondioksit

tabakalarının oluşumunu önlemek için en az 0.2 m/s’lik bir hava hızının

olması gerekir.

Mekanik havalandırmada sera içerisindeki hava akış hızı 1.5 m/s den

fazla olmamalıdır.

Zorunlu havalandırma sistemlerinde kullanılan fanlar, kışın 0.02

m
3
/s.m

2
, yazın 0.03-0.04m

3
/s.m

2
debi sağlayacak kapasitede olmalıdır.

Mekanik Havalandırma
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Fanların havayı dışarı attığı kısım ile en yakın engel arasında 4-5 fan

çapı kadar mesafe bırakılmalıdır.

Her 100 m
3
/s hava debisi için (Q) 27 m

2
hava çıkış açıklık alanı alınabilir.

Genellikle uygulamada fanlar arasında 6-8m mesafe kullanılmaktadır.

Fanların çalışma basınçları 15 – 25 N/ m
2 

arasında olmalıdır.

Mekanik Havalandırma

1. SERALARDA HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Mekanik Havalandırmanın Avantajları

a) Serada havanın sızarak dışarı çıkacağı açıklıklar fazla olmadığı için,

soğuk günlerde seradan ısı kaybı azalır ve enerji tasarrufu sağlanır.

b) Havalandırma düzeni rüzgar basıncından etkilenmez ve zarar

görmez. Oysa doğal havalandırmada rüzgâr basıncı ile pencereler

açılmaz veya açılan pencereler zarar görebilir.

c) Havalandırmada rüzgâr hızına bağlı kalınmadığından, sera içi

sıcaklığını ayarlamak ve belirli sınırlar içinde tutmak daha kolaydır.

d) Sera içi havalandırılmasında tekdüzelik sağlanabilir.
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Mekanik Havalandırmanın Dezavantajları

a) Havalandırma sisteminin (üfleç ve emmeçlerin) ilk yatırım masrafları

yüksektir.

b) Üfleç veya emmeçlerin çalışması için sürekli bir enerji gideri vardır.

c) Seranın kurulduğu yerde elektrik enerjisi bulunmalıdır. Elektriğin

bulunmadığı yerlerde zorunlu havalandırma yapılamaz.

d) Havalandırıcıların çalışması sırasında ortaya çıkan fazla gürültü

çalışanları rahatsız edebilir.

e) Isıtması olmayan seralarda özellikle kışın ve

geçiş mevsimlerinde soğuk havanın

doğrudan seraya alınmasına nede olabilir.
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2. SERALARDA SERİNLETME YÖNTEMLERİ

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Sıcak iklime sahip yerlerde serinletme sistemlerinin olmaması

durumunda seralarda yazın üretimin yapılması zorlaşır.

Seralarda serinletme, sera iç sıcaklığın bitkiler için olumsuz bir durum

yaratacak değerlerde olması durumunda, sera içerisinde sera dış ortam

sıcaklık değerinden daha düşük bir sıcaklık elde etmek amacıyla yapılır.

Bu nedenle seralarda serinletme yöntemleri genellikle yaz aylarında

üretimin yapıldığı zamanlarda uygulanır.

Seraların serinletilmesinde yaygın olarak “fan-pad” yöntemi ve “sisleme

yöntemi” olmak üzere iki yöntem kullanılır.
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1. Fan-PAD Yöntemi

Böylece seraya giren hava, dış ortam havasının ıslak termometre

sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar soğutulmuş olur.

Bu yöntemde, dış ortam havası bir fan tarafından ıslak yüzeyli bir

yastıktan (PAD) emilerek sera iç ortamına alınır.

Şekil. Seraların fan-pad sistemi ile serinletilmesi
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1. Fan-PAD Yöntemi

Dış ortam kuru termometre sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa

kadar soğutulan bu hava, sera içerisinden geçerken ortamın duyulur

ısısını alarak havayı soğutur ve ısınmış ve nemli hava olarak dışarı atılır.

Ancak, bu yöntem iç ortam nemini bir miktar arttırır.
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1. Fan-PAD Yöntemi

Sistemin etkinliği, ortam havasının oransal nemine bağlı olduğundan

oransal nem düzeyinin düşük olduğu bölgelerde daha etkin olan bir

yöntemdir.

Yaz aylarında rüzgar hızı, açık alanlarda daha yüksek olmasına karşın

düzensizdir ve kontrol edilemez. Oysa sera içerisinde fanlarla yapılan

serinletme kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılabilir.

2. SERALARDA SERİNLETME YÖNTEMLERİ

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



1. Fan-PAD Yöntemi

Fan-PAD yönteminde öncelikle gerekli PAD alanı, su debisi, pompa

büyüklüğü ve su deposu hacminin belirlenmesi gerekir.

Uygun bir şekilde projelenen ve kontrollü bir şekilde uygulanan fan-PAD

serinletme yöntemlerinde %85 sistem etkinliği gözlenmektedir.

Standard PAD’lerin yükseklikleri 50-200cm arasında, kalınlıkları 5-15cm

arasında değişmekte ve genişlikleri 60 cm kadardır.
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1. Fan-PAD Yöntemi

2. SERALARDA SERİNLETME YÖNTEMLERİ
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1. Fan-PAD Yöntemi

Gölgeleme perdeleri kullanılmazsa, güneş ışınım yoğunluğunun fazla

olduğu zamanlarda gerekli soğutma etkinliği sağlanamaz.

Fan-PAD yöntemi genellikle gölgeleme perdeleri ile birlikte kullanılır.

Gerekli PAD alanı hesaplandıktan sonra, Fan-PAD yönteminin çalışması

sırasında PAD önyüzündeki hava hızı değeri dikkate alınarak gerekli

hava çıkış açıklık alanı belirlenir.

Oluklu selüloz (10 cm kalınlık) için bu hız 1.3-1.5 m/s alınabilir.

Toplam hava debisi, hıza bölünerek açıklık alanı bulunur ve bu açıklık,

standart bir PAD yüksekliği dikkate alınarak (genelde 1.8 m) seranın

uygun bir duvarı boyunca yerleştirilir.
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1. Fan-PAD Yöntemi

Fan-PAD uygulamasında, PAD’lerin yaz rüzgarları yönünde, fanların ise

karşı yönde yerleştirilmesi gerekir.

Tercih edilen fan-PAD mesafesi, tekil seralarda 30-45m, blok seralarda

ise 60m civarındadır. PAD yüksekliği iç ortamda tekdüze bir sıcaklık

dağılımı olması için 0.6m-2.4m arasında olmalıdır.
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2. Sisleme Yöntemi

Sisleme ile serinletme yöntemi, sera içi sıcaklığın arttığı zamanlarda

sera çatısına yerleştirilen borular üzerindeki deliklerden sera içi sıcaklık

değerinden daha düşük sıcaklıktaki suyun pülverize bir şekilde ortama

verilerek sera içi ortam sıcaklığının düşürülmesi yöntemidir.

Fan-PAD yöntemine göre daha ekonomik olduğu için alternatif bir

serinletme yöntemi olarak seralarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
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2. Sisleme Yöntemi

Sisleme yönteminin püskürtme basıncı 3.5-10Mpa arasında

değişmektedir.

Sisleme yöntemi temel olarak; pompa, borular, memeler ve kumanda

sisteminden oluşmaktadır.

2. SERALARDA SERİNLETME YÖNTEMLERİ
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Bu yöntem aynı zamanda nemlendirme için de kullanılabilmektedir.



2. Sisleme Yöntemi

Püskürtme memeleri bitkilerden 1.5-3 m yükseğe yerleştirilmelidir.

Püskürtme işleminde genellikle 13 mm’lik PVC borular kullanılmaktadır.

Püskürtme memeleri aynı hat üzerinde genelde 1.5-2.5m ara ile

yerleştirilirler. Bir tek meme hattı yaklaşık 7m genişliğe hizmet eder.

Sisleme yönteminde meme debileri yüksek basınçlı sistemlerde

yaklaşık 2.25 L/dak. civarındadır.
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2. Sisleme Yöntemi

Sera genişliği (m) Sisleme hattı sayısı (adet)

B < 7.5 1

7.6 < B < 13.5 2

13.6 < B < 18.2 3

B > 18.3 4

Çizelge. Sera genişliğine bağlı olarak sisleme hattı sayısı

Şekil. Seralarda sisleme yöntemi ile yapılan serinletme
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3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ

3. SERALARIN ISITILMASI
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Sera içini istenen sıcaklık derecesinde tutabilmek için yeterli ısı

sağlanarak bu ısının seranın her tarafına eşdeğer ve sürekli bir şekilde

dağıtılması gerekir.

Çünkü sera içerisinde soğuk bölümlerin bulunması bitki gelişimini

önleyerek donmaya neden olur.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ

Sera iç ortam sıcaklığının 10
o
C’ın altına düştüğü zamanlarda ya da don

olaylarının yaşandığı kış aylarında sera içinin istenilen sıcaklık

derecesinde (15-25 °C) tutulabilmesi için seraların ısıtılması gerekir.

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Seraların ısıtılmasıyla sağlanan yararlar;

Sera içi sıcaklığına,

a) Seranın büyüklüğü,

b) Isıtma borularının yerleştirilme konumları,

c) Sera örtü malzemesinin tipi,

d) Havalandırma sisteminin tipi gibi faktörler etki eder.

a) Birim alandan yüksek verim ve daha kaliteli ürün elde edilir.

b) Büyüme dönemi kısaltılır.

c) Kimyasal pestisitlerin kullanımı azaltılır.

d) Bitki çevresinde oransal nem azaltılır.

e) Kök bölgesinde yeterli sıcaklık sağlanır.
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Seraların ısıtılmasıyla sağlanan yararlar;

Seralar için düşünülecek ısıtma sistemlerinden beklenen özellikler;

1. Her dış hava sıcaklığında, sera içi havasını istenen sıcaklıkta

tutabilmeli,

2. Ekonomik olmalı,

3. Arızasız çalışmalı ve az bakım gerektirmeli,

4. Kullanılacak yakıtın niteliği ve miktarı bilinmelidir.
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1. Sobalarla ısıtma yöntemi,

2. Kaloriferli ısıtma (sıcak sulu ve sıcak buharlı) yöntemi,

3. Sıcak hava ile yapılan ısıtma yöntemi,

4. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan ısıtma yöntemi,

5. Elektrik enerjisi kullanılarak yapılan ısıtma yöntemi,

6. Biyogaz ile yapılan ısıtma yöntemi olarak sınıflandırılır.

Seralarda Kullanılan Isıtma Yöntemleri:

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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Serada sıcaklığın 0°C‘ın altına düşme tehlikesi olduğunda, bitkiler

dondan zarar görmesin diye don tehlikesine karşı yapılan ısıtma

yöntemidir.

1. Soba İle Isıtma Yöntemi

Seralarda kullanılan sobalar katı, sıvı ve gaz yakıtlı olarak üç tiptir.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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1. Soba İle Isıtma Yöntemi

a) Sobalı ısıtma yönteminin ilk yatırım masrafının az olması,

b) Sobalarda kullanılan yakıtın kolay bulunabilmesi ve ucuz olması,

c) Ülkemizde ısıtılan seraların, büyük bir çoğunluğunun aile işletmeleri şeklinde

olması nedeniyle, gerekli işgücünün kolay sağlanabilmesi,

d) Uygun ısıtma yapmak yerine, bitkiyi dondan korumak için ısıtmanın

yapılmasıdır.

Ülkemizde sera ısıtma yöntemi olarak sobaların yaygın olarak

kullanılmasının nedenleri,
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2. Kalorifer İle Isıtma Yöntemi

Bu ısıtma yönteminin, ilk yatırım ve işletme masrafları yüksektir. O nedenle

bu yöntem daha çok büyük ölçekli seralarda uygulanır.

Çünkü, sera alanı büyüdükçe sera birim alanına düşen ilk yatırım masrafı

azalır. Bunun için kaloriferli ısıtma yönteminin 2.5-3 dekardan daha büyük

alana sahip seralarda uygulanması önerilir.

Kaloriferli ısıtma yönteminde bir akışkanın ısıtılarak, kapalı bir sistemde sera

içerisinde dolaştırılmasıyla yapılan ısıtma yöntemidir.
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Kaloriferli ısıtma yöntemleri sıcak sulu ısıtma ve buharlı ısıtma olmak

üzere 2 farklı şekilde yapılır.

Sıcak sulu ısıtma, sera dışarısına ya da içerisine kurulan bir kazanda

kömür veya fuel-oil kullanılarak ısıtılan suyun sera içerisine yerleştirilmiş

borular içerisinde dolaştırılmasıyla yapılan ısıtma şeklidir.

2. Kalorifer İle Isıtma Yöntemi
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Sıcak sulu kaloriferli ısıtmada ısıtıcı borular;

 Sera yetiştirme alanında toprak altına,

 Sera tabanına

 Sera duvarları boyunca, tabana ve tavana yakın,

 Sera içi yetiştirme masalarının altına döşenebilir.

2. Kalorifer İle Isıtma Yöntemi (Sıcak Sulu Isıtma)

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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a) Yan duvar ve yükseğe yerleştirilmiş ısıtma boruları, b) Masa altı ısıtma sistemleri, c) Alçak yerleştirilmiş

borulu ısıtma sistemi, d) Vejetasyon ısıtma sistemi, e) Konvektörlü ısıtma sistemi, f) Üfleyici ısıtma sistemi, g)

Tabana yerleştirilmiş plastik borulu üfleyicili ısıtma sistemi, h) Çatıda plastik borulu üfleyicili ısıtma sistemi

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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Genişliği 10m ve daha az olan seralarda, ısıtıcı boruların seranın uzun

kenarları boyunca döşenmesi yeterli olacaktır.

Genişliği 10m’den daha fazla olan tekil ya da blok seralarda ise ısıtıcı

borular bitki yetiştirme şekline, bitki sıra aralığına ve bitki çeşidine göre,

sera tabanına, yan duvarlara, yetiştirme masalarının altına, bitki sıra

aralarına yerleştirilebilir.

Uygulamada bu amaçla genellikle 6cm den 20cm’ye kadar çeşitli

çaplardaki düz veya dalgalı yüzeyli plastik borular kullanılmaktadır.

Isıtma borularının serada toprağın içine yerleştirildiği sistemlerde borular

toprak yüzeyinden 30-50cm derine, 15-40cm aralıklarla yerleştirilmelidir.

Bitki köklerinin zarar görmemesi için boru içinde dolaştırılacak su

sıcaklığının 25-35ºC olması gerekir. Uygulama sırasında toprak

sıcaklığının 20 ºC’ı aşmamasına dikkat edilmelidir.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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2. Kalorifer İle Isıtma Yöntemi (Sıcak Sulu Isıtma)



2. Kalorifer İle Isıtma Yöntemi (Buharlı Kalorifer Düzenleri)

Ancak, buharlı kalorifer ısıtmada buhar sıcaklığının 110°C civarında

olması, sıcak sulu yönteme göre daha küçük çaplı borular ve ısıtma

yüzeyleri kullanma olanağını sağlamaktadır.

Buharlı kaloriferli ısıtma yönteminde ise su buharının, sera içerisine

yerleştirilen kapalı bir sistemde dolaştırılmasıyla ısıtma sağlanmaktadır.

Bu yöntemlerde kullanılan boru çapları 2.5-4cm kadardır.

Buharla çalışan kalorifer düzenlerinde ısıtıcı yüzeyler, bitkiler ile

aralarındaki 30cm’den daha fazla mesafe olacak şekilde döşenmelidir.
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Bu yöntem, ısıtılan havanın üzerinde küçük delikleri bulunan plastik boru

kanallarla, sera içerisine bir basınç altında sürekli olarak gönderilmesi

ilkesine dayanır.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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3. Sıcak Hava İle Isıtma Yöntemi

Sıcak hava ile ısıtma yöntemi,

• Hava ısıtma kısmı,

• Isınmış havayı ana kanala gönderen havalandırıcı kısım,

• Ana kanala bağlı sıcak hava dağıtım borularından oluşur.
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3. Sıcak Hava İle Isıtma Yöntemi
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Sıcak havalı ısıtıcıların yararlı yönleri:

 Sıcaklık değişimlerine hızlı cevap verir.

 Sıcak hava çıkış ayarları kolay yapılır.

 Isıl etkinliği yüksektir.

Sıcak havalı ısıtıcıların sakıncalı yönleri:

 Enerji tüketimi yüksektir.

 Sıcak havanın sera içinde tekdüze dağılımının sağlanması için

çoğu zaman kanalla dağıtılması gerekir.

 Yine sıcak havanın sera içine dağıtılabilmesi için fanlar gerekir.

3. Sıcak Hava İle Isıtma Yöntemi
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4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi

Güneş enerjisinden ısıtmada yararlanmak için güneş toplayıcıları (güneş

kollektörleri) kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi ile seraların ısıtılması pasif ısıtma ve aktif ısıtma olmak

üzere iki şekilde yapılır.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Pasif ısıtma yönteminde, 30-40cm çapında siyah plastikten yapılan

hortumlar, sera içinde bitki sıraları arasına yerleştirilir. Bu hortumların

uçları kapatılıp, içlerine su doldurulur. Yapılan bu uygulamaya "su şiltesi"

ya da "su tüpleri" denir.

4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi
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Pasif ısıtma yönteminde,

Su şilteleriyle yapılan ısıtmada gündüz saatlerinde sera içine giren direkt 

ve yayılı ışınım, siyah su torbaları tarafından absorbe edilir. 

Toplanan ısı, torbadaki su tarafından depolanır ve gece havanın

soğumaya başladığı zamanlarda ısı sera içerisine yayılarak sera iç

ortam sıcaklığını arttırmış olur.

4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi
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Pasif ısıtma yönteminde,

Su şilteleriyle yapılan pasif ısıtma uygulamalarında su tüplerinin içine

doldurulacak su miktarı, sera taban alanı ve güneşlenme durumuna

bağlı olarak 20-40 L / m
2

arasında seçilebilir.

4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi
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Aktif ısıtma yönteminde, seradan bağımsız durumda tasarlanan ısı

toplama ve depolama ünitelerinden yararlanılır.

Sera örtüsüyle, güneş ışınımından kazanılan ısı enerjisiyle birlikte, aktif

ısıtma yöntemindeki ısı toplama ünitesiyle toplanan ısı enerjisi uygun

şekilde depolanarak, ısı gereksiniminin önemli bir bölümü karşılanabilir.

Güneş enerjisi depolama ve sera ısıtma sisteminin şematik görünümü (Öztürk, 2012)

4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi
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Aktif ısıtma yönteminde,

Bununla birlikte, ısı toplama ünitelerinin fazla alan kaplaması, ilk yatırım

ve daha sonraki işletme giderlerinin yüksek olması, bu yöntemin

ekonomik olarak uygulanabilirliğini önemli ölçüde kısıtlamaktadır.

Güneş enerjili aktif ısıtma yönteminde gece 17°C ve gündüz 25°C iç

ortam sıcaklığı için sera ısı gereksiniminin %40-90’ı karşılanabilir.

4. Güneş Enerjisi İle Isıtma Yöntemi
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5. Jeotermal Enerji İle Isıtma Yöntemi

Derin katmanlardan çıkan yüksek sıcaklıktaki su veya buhardan

yararlanılarak bu kaynakların yakınlarına kurulan seraların ısıtılması

yöntemidir.

Bu yöntemde, çıkartılan jeotermal sıcak suların, su kaynağı kuyusunun

içine ve/veya kuyu dışına yerleştirilen bir ısı değiştiriciden yararlanılarak,

sera içerisine döşenen kapalı boru sistem içerisinde dolaştırılması ile

sera iç ortamı ısıtılır.
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Ancak, jeotermal kaynaklardan yararlanılarak seraların ısıtılması birçok

teknik ve ekonomik zorluğu içermektedir.

Bu zorlukların başında, yeraltındaki uygun özellikteki kaynağın

bulunması için yapılan ön inceleme ve sondaj çalışmaları ile kuyu açma

çalışmalarındaki teknik zorluklar ve maliyetler gelir.

Şekil. Jeotermal Kaynak veya Kuyudan Yapılan Doğrudan Bağlantı (Popovsky, 2006)

[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].

5. Jeotermal Enerji İle Isıtma Yöntemi
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Öte yandan, bulunan kaynağın gerek içerik ve sıcaklık, gerekse debi

açısından uygun bulunmasına karşın, zamanla kaynağın debisi ve diğer

özelliklerinde değişiklik oluşması olasılığı her zaman vardır.

Bu nedenlerle jeotermal ısıtma sistemleri yüksek sermaye yatırımı

isteyen ve risk taşıyan ısıtma yöntemidir.

5. Jeotermal Enerji İle Isıtma Yöntemi
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Ayrıca, sera ısıtılmasında doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldıktan

sonra, soğuyan jeotermal kaynaklı sular çevreye bırakılmamalıdır.

İçerdikleri kanserojen (arsenik, cıva, kurşun, florit, kükürt, hidrojen sülfit vb.)

maddeler nedeniyle çevre kirliliğine neden olmaması için, derin kuyular

açılarak yeniden derin katmanlara enjekte edilmeleri (reinjection) gerekir.

5. Jeotermal Enerji İle Isıtma Yöntemi
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5. Jeotermal Enerji İle Isıtma Yöntemi
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6. Doğal Gaz İle Seraların Isıtılması

Seraların ısıtılmasında, katı yakıt, fuel-oil ve jeotermal enerji kaynaklarının

yanı sıra son zamanlarda doğal gaz kullanımı da yaygın hale gelmiştir.

Doğal gazın maliyeti katı yakıt ve LPG’ye göre 4-5 kat daha ucuzdur.

Doğal gazın borularla taşınması ve sera içerisine verilmesi oldukça kolaydır.

Doğal gaz, bünyesinde büyük oranda Metan, daha az oranlarda Etan,

Propan, Bütan, Azot, Karbondioksit, Hidrojensülfür ve Helyum içeren,

renksiz, kokusuz, yüksek kalorili bir gaz yakıt olduğu için, seralarda ısıtma,

ışık sağlanımı ve CO
2

gübrelemesinde de kullanılan en ekonomik yakıttır.

Taşımada, boru kayıpları ve dönüşüm kayıpları (buhar/sıcak su, kızgın

su/sıcak su) hiç yoktur.

Yanma ürünleri içinde kül, is, kurum, katran gibi artıklar bulunmadığı için

hava kirliliği yaratmaz.
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7. Biyogaz İle Seraların Isıtılması

Biyogaz üretiminde hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve organik içerikli

şehir atıkları ve endüstriyel atıklar kullanılmaktadır.

Ancak bitkisel atıklardan biyogaz

üretiminde sürecin zor olması

nedeniyle tarım işletmeleri için

asıl kaynak hayvansal atıklardır.

Kırsal kesimde biyogaz üretimi açısından hayvansal ve bitkisel atıklar

daha ön planda olup genellikle ayrı ayrı kullanılır.

Biyogaz tesislerinde anaerobik olarak üretilen metan gazı, ısı ve

elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.
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7. Biyogaz İle Seraların Isıtılması

Etkili bir biyogaz üretimi için üreteç içerisindeki sıcaklık değeri büyük önem

taşımaktadır. En uygun sıcaklık değeri 30-35°C’dir. Genellikle 10°C’nin

altındaki ortam sıcaklıklarında biyogaz üretimi yapılamaz.

Bu yüksek sıcaklık değerinin elde edilebilmesi için özellikle soğuk

bölgelerde ısıtma yapılması gerekir. Bu ise ek bir maliyet gerektirir.
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8. Elektrik Enerjisi İle Isıtma Yöntemi

Elektrik enerjisi kullanılarak sera havasının ısıtılmasında iki yöntem

uygulanmaktadır.

Diğer bir yöntemde ise bir yerde elektrikle ısıtılan suyun, sera içindeki ısı

değiştiricilerine gönderilerek seranın ısıtılması sağlanmaktadır.

Bu yöntemlerin ilkinde hava, bir havalandırıcı ile elektrik ısıtma elemanının

üzerinden geçirilmektedir. Bu şekilde ısınan hava sera içine

gönderilmektedir.
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Elektrikle ısıtma yöntemlerinin ilk yapım masrafları düşüktür ancak

yöntemin otomatik denetim olanakları vardır.

Buna karşılık, elektrikli ısıtma yöntemlerinin bakım ve işletme giderleri

oldukça yüksektir.

Bu nedenle bu yöntem uygulamada pek kullanılmamalıdır.

3. SERALARDA ISITMA YÖNTEMLERİ
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Seralarda Isı Korunumu

Soğuk mevsimlerde sera iç hacminin bitkilerin isteklerine uygun

değerlerde ısıtılması için yapılan harcamalar, tüm üretim harcamalarının

büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Isıtılan seralarda yapılan bu harcamaları en aza indirebilmek için sera

içerisindeki ısının korunmasına dikkat etmek gerekir.

Seralarda meydana gelen ISI KAYIPLARI,

 Sera örtü malzemelerinin ısı iletimine bağlı ısı kayıpları,

 Sera yapı aralıklarından meydana gelen hava sızmalarına bağlı ısı

kayıpları,

 Sera içinden dış atmosfere doğru geri ışımaya bağlı ısı kayıpları

olmak üzere üç grupta toplanabilir.

Seralarda kış döneminde tüketilen enerjinin % 70‘inden fazlası sera örtü

malzemesinden kaybolmaktadır.
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Seralarda çatı yüzeylerinden iletim yoluyla meydana gelen ısı kayıplarını

azaltmak amacıyla yapılan bir uygulama, bitkilerle çatı arasına

gerektiğinde açılıp kapatılabilen perdelerin yerleştirilmesidir.

Bitkiler ile çatı arasındaki boşluğa gerilen bu perdeler “Isı Perdesi”

olarak tanınmaktadır.

Seralarda Isı Korunumu
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Isı perdeleri, gündüz saatlerinde açılarak içeriye daha fazla güneş ışığı

girmesi sağlanır.

Akşam saatlerinde ise örtülerek, çatı ile bitkiler arasında bir çatı arası

hacmi yaratılıp, çatıdan konveksiyon ve geri ışımayla ortaya çıkan ısı

kayıpları azaltılır.

Isı perdesi uygulamalarıyla sağlanan ısı enerjisi tasarrufu çeşitli

etkenlere bağlı olarak % 10-70 arasında değişmektedir.

Seralarda Isı Korunumu
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Isı perdelerinin iki görevi vardır;

1. Enerji tasarrufu sağlamak

2. Gölgeleme yapmak

Perde tipinin seçiminde;

- Soğuk bölge: enerji koruma %’si

- Sıcak bölge; gölgeleme %’si

dikkate alınır.

Gerek havalandırmada gerekse perdede

kullanılan motorlar 300-400 W’lık ve 40-

60d/d’lik motorlardır.

Seralarda Isı Korunumu
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Seralarda Isı Gereksinimi

Isıtma gereksinimi belirlerken ısı kayıplarına etki eden faktörler

bilinmelidir. Bu faktörler;

• Sera hacmi ve dış yüzey alanı (örtünün kapladığı alan),

• Kullanılan örtü malzemesi,

• İstenen sera içi sıcaklığı,

• Rüzgar hızı,

• Seranın tipi,

• Dış hava sıcaklığıdır.
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Seralarda Isı Gereksinimi

Isıtma sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken

faktörler;

• Isıtma sisteminin gerekli kapasitesi,

• Yıllık toplam ısı enerjisi gereksinimi,

• Isıtma sistemlerinin tesis, işletme ve bakım masrafları,

• Kullanılan yakıtların ısı değerleri (kalori) ve birim fiyatlarıdır.
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4. SERALARDA SULAMA ve GÜBRELEME OTOMASYONU
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Sulama ve Gübreleme Otomasyonu;

- Parsellerin sulanmasında vanaların otomatik olarak açılıp kapanmasını

sağlayarak, istenen miktarda sulama suyunun kontrollü bir şekilde

verilmesini sağlar.

- Drenaj sonucuna göre bir sonraki sulama suyunun miktarı ve gübre

yoğunluğu (EC) değerlerinin otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

- Sulama suyuna bilgisayar kontrolü ile hassas ve doğru biçimde gübre

katılmasını ve gerekli asit dozlaması yapılarak pH dengesinin kontrol

altında ve optimal değerlerde tutulmasını sağlar.

Bu işlerin otomatik olarak yapılabilmesi için her geçen gün değişik

yazılım programları hazırlanarak seralarda uygulanmaktadır.

- Bilgisayar kontrollü sulama sistemleri: “(boom)” veya “sulama

arabası” gibi araçlar ile sulamaları otomatik olarak yaparak işçilikten

tasarruf sağlar.
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SERALARDA SULAMA YÖNTEMLERİ
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Sulama; bitkiler için gerekli olan ancak doğal yollarla karşılanamayan

suyun uygun zaman aralığında ve uygun yöntemlerle toprağa ya da

bitkiye uygulanmasıdır.

Bitkiye ihtiyaç duyduğu sudan çok az, veya çok fazla su verilmesi

verimin ve kalitenin düşmesine neden olacaktır.
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Bu durum, oldukça büyük yatırımlar gerektiren ve girdileri de yüksek

olan seralardan beklenen yararın sağlanamamasına neden olacaktır.

Bütün bu kayıpların önüne geçebilmek için seralarda sulamanın

- Ne zaman yapılacağı,

- Ne kadar su verileceği,

- Hangi yöntemlerle yapılacağı önceden bilinmelidir.
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Seralarda iyi bir sulama yapmanın ilk koşulu, bitkinin ve toprağın

özelliklerine uygun bir Sulama Yönteminin seçilmesidir.

Daha sonra da suyun ne zaman, ne kadar ve nasıl verileceğinin

bilinmesi gerekir.

4. SERALARDA SULAMA ve GÜBRELEME OTOMASYONU

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Seralarda Uygulanan Sulama Yöntemleri

a) Süzgeçli kova ya da hortumla yapılan sulama yöntemi

b) Yüzey sulama yöntemleri

- Tava sulama yöntemi

- Karık sulama yöntemi

c) Basınçlı Sulama Yöntemleri

- Yağmurlama sulama yöntemi

- Damla sulama yöntemi

d) Kum kültürü sulama yöntemi

e) Toprakaltı sulama yöntemi (Sızdırma Sulama Yöntemi)
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1- Süzgeçli Kova ya da Hortumla Yapılan Sulama Yöntemi

Ev bahçelerinde ve seralarda küçük çapta sulamalarda kullanılan

süzgeçli kovalar ve uçlarında farklı tiplerde püskürtücü veya süzgeç

bulunan hortumlar basit yağmurlama aracı olarak kullanılmaktadır.

Seralarda Uygulanan Sulama Yöntemleri
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2- Yüzey Sulama Yöntemleri

Yüzey sulama yöntemlerinde su, toprağa yerçekimi ile verilmektedir.

Yüzey sulama yöntemleri Tava Sulama Yöntemi ve Karık Sulama

Yöntemi olmak üzere iki tiptir.

a) Tava sulama yöntemi

Tava sulama yönteminde, sera içi, 1.5x3m – 3x5m – 5x7m'lik tavalara

ayrılır. Tava kenarları sırt şeklinde yapılır ve tavalara su uygulanır.

Tavada fazla su kullanımı, sulamadan

sonra toprak yüzeyinde geniş bir

kaymak tabakası oluşturduğundan

her sulamadan sonra çapa yapılması

zorunluluğu vardır.

Seralarda Uygulanan Sulama Yöntemleri
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Ayrıca toprak üstünde yayılı olarak büyüyen (hıyar, kabak vs.) sebzelerin

meyvelerin çamur olmasına ve bitkilerin zarar görmesine neden olduğu

için pek uygulanmaz.

Ancak ısıtılmayan seralarda

ıspanak, semizotu, maydanoz,

dereotu ve kıvırcık salata

yetiştiriciliğinde bu yöntem hala

uygulanmaktadır.

2- Yüzey Sulama Yöntemleri

a) Tava sulama yöntemi
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Karık sulama yönteminde ise toprakta 15-20cm yüksekliğinde ve 10-20cm

genişliğinde karık sırtları yapılır ve su karık sırtları arasına uygulanır.

İki karık arasındaki mesafe 20-50 cm kadardır.

b) Karık sulama yöntemi

Karık sulamanın iyi bir şekilde yapılabilmesi için, toprak eğiminin % 0.2-2

arasında olması gerekir. Bu değerin % 1 dolayında olması daha uygundur.

Suyun bitki sıraları arasındaki

karıklardan akması nedeniyle daha az

bir kaymak yüzeyi oluşması ve

meyvelerin çamura dokunmaması

nedenleriyle karık sulama daha çok

uygulanmaktadır.

2- Yüzey Sulama Yöntemleri
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Yüzey sulama yöntemlerinin sakıncaları

a) Kullanılan su miktarı daha fazladır.

b) Gereğinden fazla su verilmesi nedeniyle, taban suyu düzeyi yükselebilir.

c) Sulama sırasında doyma noktasına kadar ulaşan su düzeyi, daha sonraki

günlerde hızla tarla kapasitesine ve solma noktasına düşeceğinden,

bitkilerde su stresi oluşur.

d) Bitkinin toprak üstü kısımları, suyla temas etmesi durumunda zarar görür.

e) Özellikle drenaj yetersizliğinin görüldüğü seralarda, bu sulama şekli

toprak kökenli hastalık yapan mantar ve bakterilerin gelişmesine neden

olabilir.

2- Yüzey Sulama Yöntemleri
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3- Basınçlı sulama yöntemleri

a) Yağmurlama sulama yöntemi

Yağmurlama sulama yönteminde su, döner veya sabit yağmurlama

başlıklarından belirli bir basınç altında püskürtülerek bitki ya da toprak

yüzeyine verilir.
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3- Basınçlı sulama yöntemleri

a) Yağmurlama sulama yöntemi

Yağmurlama yöntemi uygulanış şekline göre,

- Üstten yağmurlama yöntemi ve

- Toprak yüzeyinden yağmurlama yöntemi

olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır.

Seralarda Uygulanan Sulama Yöntemleri
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a) Yağmurlama sulama yöntemi

Yağmurlama sulama yönteminin yüzey sulama yöntemlerine göre üstünlükleri

a) Yüzey sulama yöntemlerine göre, sudan % 40-50 oranında tasarruf sağlanır.

b) Aynı yöntem gübre eriyiklerinin verilmesine de olanak sağlar.

c) Çok sıcak günlerde sera içi oransal nemini arttırmak amacıyla kullanılabilir.

Bu amaç için yarım saat arayla sistemin 0.5-1 dakika çalıştırılması gereklidir.

d) Sistem girişine konulacak bir sayaç yardımıyla, bitkilere verilecek su miktarı

denetlenebilir.

e) Bitkilere gereksinim duyduğu kadar su verilmesi nedeniyle, toprağın

çoraklaşma tehlikesi oluşmaz.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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a) Yağmurlama sulama yöntemi

Yağmurlama sulama yönteminin dezavantajları

a) İlk kurulum maliyeti yüksektir.

b) Yöntemin kullanılmasında sürekli işletme masrafları ortaya çıkar.

c) Yağmurlama başlıklarındaki tıkanmalar, ıslatma deseninin bozulmasına ve

boru bağlantı yerlerinde sızmalara neden olabilir.

d) Yağmurlama sırasında suyun bitkinin toprak üstü kısımlarını ıslatması, bazı

hastalıkların hızla artıp, yayılmasına neden olabilir.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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b) Damla sulama yöntemi

Damla sulama yöntemi, bitkiler için gerekli olan suyun plastik borular

üzerindeki damlatıcılar aracılığıyla düşük basınç altında bitki kök

bölgesine uygulanmasıdır.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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b) Damla sulama yöntemi

Bu yöntemle sulama sık aralıklarla ve azar azar yapılabilir. Her gün ya

da haftada 2-3 kez sulama imkanı sağlar.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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b) Damla sulama yöntemi

Damla sulama yönteminin yararları

 Damla sulama ile sudan % 50-70 dolayında tasarruf sağlanır.

 Damla sulama ile bitkilerde verim artışı olmaktadır.

 Bu yöntem ile, toprakta tuzlulaşma, çoraklaşma ve erozyon sorunu

oluşmaz.

 Sulamada, niteliği iyi olmayan suların kullanılmasına olanak sağlar.

 Yine, sistem girişine konulacak bir su sayacı yardımıyla bitkilere

gerektiği kadar su verilebilir.

 Yüzey sulama yöntemlerine göre iş gücünden büyük kazanç sağlanır.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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b) Damla sulama yöntemi

Damla sulama yönteminin yararları

 Diğer sulama yöntemlerinde bütün sera içinin ıslanmasına karşılık, damla

sulamada kök bölgesinin ıslanması yani bitki aralarının su almaması

nedeniyle sera içinde yabancı ot sorunu olmaz.

 Seranın her tarafı ıslanmadığından her türlü bakım işleri, toprağın

kurumasını beklemeden her zaman kolaylıkla yapılabilir.

 Topraktaki suyun tarla kapasitesi dolayında tutulabilmesi nedeniyle, bitki

gelişimi için her zaman toprakta yeterli miktarda su bulunur. Bu nedenle

bitkiler strese girmez.

 Sıvı gübreler bitkilere sistemle verilebilir. Böylece kimyasal gübre

kullanımında % 40-60 dolayında tasarruf sağlanır.

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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Damla sulama yönteminin sakıncaları

 Yöntemin ilk kurulum masrafı yüksektir.

 Yöntemin çalışması sırasında sürekli basınç gereksinimi vardır.

 Kumlu topraklarda iyi bir su dağılımı olmaz ve su aşağıya sızar.

 Damlatıcı memeleri yosun ya da kireçlenme nedeniyle tıkanabilir.

b) Damla sulama yöntemi

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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b) Damla sulama yöntemi

3- Basınçlı sulama yöntemleri
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4- Kum Kültürü Sulama Yöntemi

Bu yöntemde saksılar nemli bir kum tabakası üzerine konulmakta, su

saksı toprağına kapiler olarak yükselmektedir.

Suların kapiler olarak yükselmesinden yararlanılarak yapılan bu yöntem

daha çok saksılarda yapılan üretimde uygulanır.

Seralarda Uygulanan Sulama Yöntemleri

4. SERALARDA SULAMA ve GÜBRELEME OTOMASYONU

SERALARDA OTOMASYON SİSTEMLERİ



Kumun tekdüze olarak ıslanabilmesi için, kumun olanaklar ölçüsünde

çapının büyük olması gerekir. Aksi takdirde ince kum suyu tutarak,

bitkilerin su alımına engel olur. Bu büyüklük genellikle 2mm dolayındadır.

Çünkü kumun nem tansiyonu (suyu tutması) toprağa göre daha az

olduğu için, nemli kumdan saksı toprağına kapiler olarak su yükselir.

4- Kum Kültürü Sulama Yöntemi
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5- Toprakaltı Sulama Yöntemi

Toprak yüzeyinden 5-10cm derinliğe gömülen yöntem, saçak köke

sahip kültür bitkisi yetiştiriciliğinde uygulanır. Bu yöntemde toprak

yüzeyine yakın olan etkili kök bölgesi sulanmaktadır.

Toprakaltı sulamasında, toprakaltına döşenen delikli borularla sulama

yapılmaktadır.

1. Sera yapı elemanları, 2. Toprak altı sulama boruları, 

3. Bitkiler.
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Yöntemin dezavantajları ise,

- Toprak içindeki boruların deliklerinin bitki kökleriyle tıkanması,

sulamanın tekdüze olmasını engellemektedir.

- Sistemin çalışmasını çiftçi gözleyememekte, ancak bitkiler susuzluktan

kurumaya başlayınca görebilmektedir.

Yöntemin avantajı, sera içinde ve toprak üstünde herhangi bir malzemenin

bulunmaması nedeniyle sera içi işçiliğine engel olmamasıdır.

- Ayrıca topraktaki su düzeyini

otomatik olarak düzenleyen bir

sistemin satın alınması zorunluluğu

vardır.

5- Toprakaltı Sulama Yöntemi
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Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü



ÜLKEMİZDE MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

MUZ SERALARININ PLANLANMASI

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER

MUZ SERALARININ KURULUMU



Muz bitkisi gereksinim duyduğu iklim koşulları nedeniyle ülkemizde

Mersin – Antalya arasındaki kıyı şeridinde açık alanda ya da plastik örtülü

seralarda yetiştirilmektedir.

Aslında, ülkemizdeki muz tüketimi ile muz üretimi arasındaki uçurum göz
önüne alındığında üretim alanlarının mutlaka arttırılması gerekir.



Çünkü, Muz, her yaş grubundan insanın çeşitli şekillerde çok fazla

tükettiği, besin değeri yüksek olan, aroması güzel ve yetiştiriciliği çok zor

olmayan bir bitkidir.



Gerek muz bitkisinin iklim istekleri ve gerekse Akdeniz Bölgesi’nin
coğrafik koşulları nedeniyle, Akdeniz kıyı şeridinde özellikle açıkta
yetiştirilen muz alanlarını arttırmanın fazla imkanı yoktur.

Dolayısıyla, ülkemizdeki muz üretimi ile tüketimi arasındaki bu açık ancak
örtüaltı muz üretimi ile sağlanacaktır.

Çünkü örtüaltı yetiştiriciliği, bitkinin büyüme ve gelişmesi için gerekli
iklim etmenlerinin kontrol edilebildiği, birim alanda yüksek verim alınan
ve pazara her dönemde ürün sunulmasını sağlayan bir yetiştirme şeklidir.



Bu nedenle son yıllarda ülkemizde muz yetiştiriciliği hızlı bir şekilde
örtüaltına alınmakta, seralarda muz yetiştiriciliğine olan talep hızlı bir
şekilde artmaktadır.

Ayrıca, son yıllarda T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
tarafından verilen düşük faizli yatırım kredileri ile, muzun açıkta
yetişmesinin mümkün olmadığı yerlerde örtüaltı muz yetiştiriciliği teşvik
edilmektedir.



Düşük faizli uzun vadeli kredilerden yararlanan üreticiler ülkenin birçok
yerine muz seraları yapmaya başlamış ve muz bitkisi hakkında çok fazla
bilgisi olmasa da örtüaltında muz yetiştirmeye karar vermişlerdir.

Adıyaman Kahta'da 
Serada Muz Üretildi



Yoğun ilgi ve çelişki,



Bu durum ülkedeki açığın kapanmasında etkili olabilir ancak sırf devlet
desteği nedeniyle yetiştiricilik bilgisi olmayan farklı sektörlerdeki
insanların da örtüaltı muz yetiştiriciliğine yönelmesi ilerde sorunlara
neden olabilir.



ÇÜNKÜ…..



Muz tropik iklim bitkisidir.

Yıllık yağış miktarının 1000-2000mm arasında olduğu,

Yıllık ortalama sıcaklığın 26-27oC,

Yıllık sıcaklık farkının ise 4-5oC’yi geçmeyen

mikro klima özelliği gösteren nemli yerlerde yetişir.

Sıcaklık
20oC’ın altına düştüğünde gelişme yavaşlar,
3oC sıcaklıkta toprak üst kısmı,
-4°C sıcaklıkta ise toprak altındaki kısmı zarar görür.



Aynı şekilde, yüksek sıcaklıklarda verimi olumsuz şekilde etkiler.
Örneğin,

34°C sıcaklık, muz bitkisinin strese girmeye başladığı,
38°C sıcaklık, gelişmenin durduğu,
40°C sıcaklık, yaprakların yanmaya başladığı ve
47,5°C sıcaklık ise kurumanın başladığı sıcaklık değerleridir.

Bu nedenle, bütün bu koşulları bilerek ve bitkinin bu isteklerini karşılayan
yerlerde veya bu koşulları sağlayan kontrollü ortamlarda yetiştiricilik
yapılmalıdır. Her iki durumda da hem yetiştiricilik bilgisine hem de
yetiştirme ortamı tasarım/uygulama bilgisine sahip olmak gerekir.



İşte bunun için bu kadar hassas bir üretim ancak örtüaltında kontrollü bir

ortamda yapılacak bir üretimle mümkün olacaktır.

Öte yandan örtüaltı muz yetiştiriciliğinin de, tarım sektöründen işi bilenler

tarafından ve tarım kuruluşlarının kontrolünde yapılması gerekir.

Çünkü, bitkisel üretim, yetiştiricilikte bilgi sahibi olan uzman kişiler

tarafından yapılırsa yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilir.



Çünkü, tarımsal üretimde süreklilik esastır. Önemli olan herhangi bir

ürünü gereğinden fazla üretmek değil, hangi üründen ne kadar üretmektir.

Kontrolsüz, plansız ve bilgisiz yapılan tarımsal üretim, birkaç yıl sonra

ya ürünün düşük fiyatla satılmasına neden olur, ya da ekili alanların

çoraklaşmasına ve verimsiz alanlara dönüşmesine neden olur.

Yani, tarımsal üretimde süreklilik sağlanamaz ise, üreticiler kısa vadede

planlanan amaca ulaşılamayacak, uzun vadede ise zarar etmeye

başlayacaktır.

Her iki durumda da yapılan yatırımlar (özellikle de seralar gibi ilk yatırım

maliyeti fazla olan üretim yapıları) ve emekler boşa gidecektir.



Ülkemizdeki muz üretim miktarlarına bakıldığında,

Yıllık muz üretimimiz 2019 yılında 500.000 tonu geçmiştir. 1961 yılında 5000 ton

olan muz üretimimiz, günümüze kadar yüz kattan fazla artış göstermiştir (ZMO, 2020).

Yıllık muz üretim alanımız ise bugün yaklaşık 8500 Ha (85000 Da)’dır (ZMO,
2020)



Ülkemizdeki muz üretim miktarlarına bakıldığında,

Ülkemizde, Muz üretiminin en fazla yapıldığı iller Mersin ve Antalya’dır (ZMO,

2020).



Ülkemizdeki muz üretim miktarlarına bakıldığında,
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Mersin’in muz üretim miktarlarına bakıldığında,



Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan verilere göre; Manavgat'ta
2017 yılında 61 muz üreticisi varken bu rakam sırasıyla 2018 yılında
127'ye, 2019 yılında 146'ya, 2019 yılında ise 221'e ulaşmış ve üretim
alanı da 5.200 dekara yükselmiştir.

Antalya’nın muz üretim miktarlarına bakıldığında,



Antalya muz üretim miktarlarına bakıldığında,

Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Manavgat'ta
2017 yılında 60 olan muz üreticisi varken bu rakam sırasıyla 2018 yılında
127'ye, 2019 yılında 146'ya, 2019 yılında ise 225'e ulaşmış ve üretim
alanı da 5.500 dekarı aşmıştır.



Ülkemizdeki Muz İhracatı

Ülkemizdeki Muz İthalatı,



Muz ithalat miktarlarına bakıldığında,

Türkiye muz ticaretinde ithalatçı bir
ülkedir.

2019 yılında 122 bin ton muz ithalatı
karşılığında tam 48 milyon dolar
ödenmiştir.

Az miktarda ise ihracat yapılmaktadır.

Muz ihracatımız, 2019 yılında yaklaşık
10 ton olmuştur.

Bu ihracattan 27 bin dolar ihracat
geliri elde edilmiştir.



Türkiye Avrupa Birliği ve EFTA (European Free Trade Association)
(İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ülkelerinden, Güney Kore'den
ve Malezya'dan muz ithal ederse %8 KDV hariç %145,8 oranında bir
vergi daha ödeyeceği belirtilmektedir.

Gürcistan ve Bosna Hersek‘ten Türkiye'nin muz ithal etmesi durumunda
sadece %8'lik KDV ile yükümlü olacağı, diğer ülke ve ülke gruplarına
uygulanan %145,8'lik ek vergiden muaf olacağı belirtilmektedir.





Türkiye Örtüaltı Ürün Deseni (TÜİK, 2019)
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Görüldüğü gibi ülkemizde örtüaltı muz yetiştiriciliği; domates, hıyar,
karpuz ve biber yetiştiriciliğinden sonra 5. sırada yer almaktadır.

Tabii ki bu oran arttırılırsa çok daha iyi olur. Hem iç pazar talebi daha
ucuza karşılanmış olur, hem de ithal etmek yerine ihraç miktarı artar.

İşte bunun için örtüaltı muz yetiştiriciliği devlet desteği ile teşvik
edilmektedir.
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25 Haziran 2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair
Uygulama Talimatı”nda “Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği”
hükümlerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince, yeni kurulacak veya modernize edilecek sera
işletmelerine, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince onaylanan projelerde
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredileri
kullandırılmaktadır.

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER
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Bu talimat hükümleri; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi
amacı ile ilk defa kurulacak veya modernize edilecek ticari bitkisel
üretim seralarının yapısal tasarımı, inşaları ve işletilme şartlarını
belirlemek koşulu ile teknik sorunları olmayan, çevre koşulları iyi
düzenlenmiş, ekonomik ömrü uzun, alt yapısı tamamlanmış, mekanizasyon
içeren, yatırım, gider, bakım ve onarımları ekonomik sınırlar içinde kalabilen
seralar içerisinde, üretimde kullanılan bitkisel materyalin yetiştirme
isteklerinin en ekonomik şartlarda karşılanmasını sağlayarak, optimum
verim elde etmek amacı ile desteklemeye konu olacak yüksek
sistemlerden seralar ile ilgili yapım kurallarını kapsar.

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Müjdeeee!
Devlet 7 sene vadeli 2 yıl geri ödemesiz seracılık kredisi veriyor.

Verilecek kredi için yıllık faiz oranı %8.25 olup, 2 yıl geri
ödemesiz olabilecek.

Bunun haricinde üreticiye 14 ay boyunca da işletme kredisi
verilmektedir.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Yapılan her yatırımın %75’lik kısmına devlet kredisi kullanılabilecek.
Üretici yapacağı yatırımın %25’lik kısmını kendisi karşılayacak.

Bu %25’lik kısmı nakdi sermaye ve/veya gerçekleşmiş yatırım olarak
gösterebilecek / karşılayabilecektir.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Kredi kullanımı dilimlere ayrılmıştır.

1. Birinci Dilim Krediler: Bu kredi şeklinde, 750.000 TL'ye kadar
olan yatırımlar için toplam yedi yıl geri ödeme planı oluşturulmuş.

İlk yıl için yıllık normal faiz oranı olan %11'lik faiz oranı sübvansiyon
desteği ile % 75 indirim yapılarak %2.75 olarak uygulanmakta.

Geri kalan 6 yıl için ise sübvansiyon indirimi %50 olanında yapılmakta ve
yıllık faiz oranı %5.5 olarak belirlenmiştir.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



2. İkinci Dilim Krediler: Bu kredi diliminde verilen krediler ise,
750.000 TL – 5.000.000 TL arası yatırımlar için toplam yedi yıl geri
ödeme planı oluşturulmuştur.

İkinci Dilim kredilerde ilk yıl devlet sübvansiyonu % 50 (yıllık faiz oranı %
5.5), geri kalan altı yıl için ise sübvansiyon %25 (yıllık faiz oranın %8.25)
olarak belirlenmiştir.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Devlet sübvansiyonundan faydalanabilmek için,
- Projenin mutlaka Tarım İl/İlçe Müdürlüğü’nden onaylatılması gerekir.

Tüm yatırım bittikten sonra (sera hazırlığı, fidan dikimi vs.) devlet kredi
desteği “İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ” olarak devam etmekte ve dekar
başına 9.500 TL destek sağlanmaktadır.

Tarımsal üretim için verilen bu destekler, örtüaltı muz yetiştiriciliği
yapmak isteyen üreticiler için çok iyi bir fırsattır.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER
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Sera Kredisi, seracılık yatırımı yapmak isteyen girişimciler ve var olan
seralarını geliştirmek isteyen yatırımcılar için uygulanan bir kredidir.

Sera kredisi yatırım maliyetinin %75’ini karşılamaktadır.

Sera kredisi ile üreticiler yeni sera kurabilir veya mevcut seralarını
büyütebilir yada modernize edebilir.

İpotek teminatlı krediler maksimum 120 ay
vadeye kadar değerlendirilir.

Verilen krediler, 1/3/6/12 ayda bir ödemeli
kredidir.

Sera modernizasyonunda kullandırılacak olan krediler, var olan seraların
teknik aksaklıklarının giderilmesi amacı ile kullandırılmaktadır. Yapı
iskeleti ve verimin artırılması amacı ile yapılacak olan çalışmalarda 300
bin TL ‘ ye kadar sıfır faizli olarak kredi verilebilmektedir.

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER
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Sera Kredisi Çekmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

- Çiftçilik Belgesi,

- Kontrollü Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS)Belgesi,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Sera satın alınacaksa seraya ait Ekspertiz Belgesi,

- Sera yeni yapılacak veya tadilat yapılacak ise Proforma ve Kesin Fatura
Belgeleri.

Bunların yanında, yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli
görülmesi durumunda ilave belge ve teminatlar da talep edilebilecektir.

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER
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Destekleme Ödemesinden Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ziraat Bankası Devlet Destekli Örtüaltı (Sera) Kredisi için de,

- Kontrollü örtüaltı üretim yapma koşullu ile sera yapılacak arazi
büyüklüğünün 1 dekardan fazla olması gerekir.

- Sera olarak kullanılacak olan arazinin Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı
olması gerekir.

- Krediye başvuracak olan kişinin daha önce hiçbir kurumdan
destekleme ödemesi almamış olması gerekir.

MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Bu arada, Ziraat Bankası tarafından Bitkisel Üretim Kredileri
kapsamında birçok amaç için tarım kredisi verilmektedir. Bunlar;

• Seracılık Kredileri,

• İyi Tarım Uygulamaları Kredileri,

• Organik Tarım Kredileri,

• Modern Basınçlı Sulama Kredileri,

• Tarım Makineleri Kredileri,

• Hasat ve Pazarlama Kredileri,

• Arazi Alım Kredileri,

• Sertifikalı Tohum, Fide ve Fidan Üretim Kredileri dir.
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Sera Kurmak İsteyenlere KOSGEB Destekleri
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Kosgeb tarafından sera kurmak isteyenlere 100 bin lira Devlet destekli
%0 faizli hibe kredi verilmektedir.

KOSGEB kredisi alabilmek için KOSGEB şartlarını yerine getirmek gerekir.
32 saatlik girişimcilik kurslarına katılan ve başarılı olanlara verilen
sertifikayı alarak gerekli fizibilite araştırmasını yapıp projelerini getiren
herkes KOSGEB kredisini alabilmektedir.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Sera Kredisi Veren Diğer Bankalar
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), sera yapımına yönelik yatırım veya
mevcut serasında tadilat yapmak isteyen çiftçilere kredi imkanı sağlamaktadır.

Banka, 60 aya kadar vade ve 1,3,6,12 ayda bir eşit veya esnek ödeme
imkan ile kredi vermektedir.

Seracılık kredisine başvurusu için gerekli belgeler;

- Çiftçi Kayıt Belgesi,

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- İkametgah Senedi,

- Tapu Fotokopileri,

- Kiralık arazileri varsa Kira Sözleşmeleri,

- Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesi.
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER



Sera Kredisi Veren Diğer Bankalar
Finansbank da sera ile ilgili (mevcut serayı büyütmek ya da yeni sera
kurmak için) sera kredisi vermektedir.

Verilen sera kredisi ile işletme maliyetinin tümü karşılanmaz. Bu kredi
ancak işletme maliyetinin % 85’ini karşılamaktadır
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MUZ SERALARINA VERİLEN DESTEKLER

Maksimum 36 ay vade ile kredi
kullanılabilmektedir.

Eğer istenirse ödeme periyotları ayda bir,
üç ayda bir, 6 ayda bir, 12 ayda bir
şeklinde düzenlenebilir.



MUZ SERALARININ KURULUMU



MUZ SERALARININ KURULUMU

Diyelim ki, verilen kredilerden faydalanmak için sera projesi hazırlandı ve
proje Tarım İl/İlçe Müdürlüğü’nden onaylatılarak krediden yararlanıldı.

Bu aşamadan sonra, örtüaltı muz yetiştiriciliği için uygun koşulların
sağlanacağı kontrollü ortamın yani seranın kurulması gelir.

Sera kurulumu, hazırlanan projeye uygun olarak ve şartnamelere
göre Teknik Elemanlar (mühendis, tekniker vs.) tarafından yapılmalıdır.



Sera Kurulurken,

Yapılacak seranın taşıyıcı konstrüksiyonu, sabit yüklere ve hareketli
yüklere göre statik analizleri yapılmalı ve bu yüklere dayanacak
şekilde projelendirilmelidir.

Seranın taşıyıcı konstrüksiyonu 120 - 130 km/saat rüzgar yüküne
karşı dayanıklı olmalıdır.

Bir sera kurulurken, yapılacak bölgenin en az 30 yıllık iklim verileri
dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU



Sera Kurulurken,

Taşıyıcı konstrüksiyon olarak korozyona karşı dayanıklı galvanizli
çelik profillerin (St37 kalitesinde 275 gr/m²) yada alüminyum
profillerin kullanılması gerekir.

Çelik konstrüksiyonların montajı birleştirme elemanları ile
yapılmalıdır. Konstrüksiyon elemanlarının montajında kaynak yerine
cıvata ve/veya bulon kullanılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU



Bu arada, öncelikle sera muz yetiştiriciliği için uygun toprağın olduğu
yerlere (besin maddelerince ve humusça zengin, geçirgen, iyi havalanan,
hafif bünyeli (kumlu-tınlı) veya killi-tınlı, derin topraklar) yapılmalıdır.

Eğer, seranın yapılacağı yerin toprak yapısı, mevcut muz yetiştiriciliği için
uygun özellikte ve yeterli kalınlıkta değil ise, sera tabanına en az 100cm
kalınlıkta toprak serilmeli ve tesviye edilmelidir.

Yine sera kurulmadan önce kurulacağı yerdeki taban suyu seviyesi
bilinmeli, eğer taban suyu 1m’ye kadar yükselmişse mutlaka drenaj
yapılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Yapılacak seranın taban alanı belirlenirken, muz bitkisinin dikim
aralıkları ve bitki sıraları arasında bırakılacak servis yolu genişlikleri
göz önünde bulundurulmalıdır.

Muz bitkisi fidelerinin dikimi,
Açıkta 2,5m x 2m (dekara 200 bitki),
Örtü altında ise 3m x 2m veya 3m x 1.8m (dekara 170-185 bitki)

olacak şekilde yapılmalıdır (Gübbük ve Pekmezci, 2004).

En iyi güneşlenmeyi sağlamak için, bütün dikimlerde sıralar kuzey-
güney (sera uzun ekseni doğrultusunda) doğrultusunda yapılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU



Seranın kolonlarının altına mutlaka dikdörtgen (prizmatik) ya da
daire kesitli (silindirik) beton temeller yapılmalı ve kolonlar bu
temeller içerisine yerleştirilmiş ankraj elemanlarına ankrajlanmalıdır.

Prizmatik beton temel yapılacaksa kesiti en az 40x40cm, daire
kesitli yapılacaksa en az 50 cm çapında yapılmalıdır. Temel
derinlikleri en az 80 cm olmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Sera uzunluğuna bağlı olarak seranın başında, ortasında ve sonunda
en az ikişer aks (çatı makası aralığı) hem yan yüzeylerde hem de
çatıda rüzgar gergileri planlanmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Yüzey akış ve sel sularının sera içerisine girmesini engellemek için,
Seranın etrafına 30-50cm yüksekliğinde 20-30cm genişliğinde
subasman betonu yapılmalıdır.

Subasman betonu ve temel betonu sınıfı en az C-20/C-25 olmalıdır.
Bu betonların dökülmesinde çelik kalıplar kullanılmalıdır.

Sera içerisinde ve dışarısında yapılacak servis yolları en az 3m
genişliğinde, 15cm yüksekliğinde C-16 betonu ile yapılmalıdır.
Donatı olarak da 6 ‘lık çelik hasır kullanılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Özellikle yaz aylarında sera içi sıcaklık 27oC’ın üzerine çıktığında
mutlaka havalandırma yapılmalıdır.

Yine, muz bitkisinin sıcaklık stresine girmeye başladığı 34oC’ın üzerine
çıkmasını önlemek amacıyla gölgeleme perdeleri kullanılmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Etkili bir doğal havalandırma için çatıda mutlaka tepe
havalandırmanın planlanması gerekir.
Ayrıca gerekiyorsa yan yüzeylerde ya da alın yüzeylerde de
havalandırma pencereleri yapılmalıdır.

Yine, etkili bir doğal havalandırma için toplam havalandırma
açıklıklarının alanı, sera taban alanının % 25-30’u kadar olmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Doğal havalandırmanın yetersiz olduğu zamanlarda, sera içi ortam sıcaklığını
26- 27oC sıcaklıklarda tutmak için, mekanik havalandırma yapılmalıdır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Serinletme Yöntemi olarak,

Örtü altı muz yetiştiriciliğinde, özellikle sera içi sıcaklığın 30oC’ı aştığı
zamanlarda, sisleme (dumanlama) yöntemi ile ortama daha düşük
sıcaklıklarda su püskürtülerek ve püskürtülen su fanlarla sirküle edilerek
sera içi ortam sıcaklığı düşürülmelidir.

Sisleme yöntemi kışın don zararına karşı korunma amacıyla da kullanılabilir.

Mekanik havalandırma yapılmıyorsa mutlaka serinletme yapılarak sera içi
sıcaklık düşürülmelidir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Serinletme Yöntemi olarak,

Ortama püskürtülecek su miktarı; seranın hacmine ve bulunduğu yerin
iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem
oranı esas alınarak istenilen nem oranına göre psikiometrik diyagram
kullanılarak hesaplanır.

Öğle saatlerinde ortalama 2 saat uygulanacak sisleme ile, aynı zamanda
sera içi ortam nemi yükseltilebilir ya da dengelenebilir.

Bunun için 6-8 lt/saat kapasiteli,
80–100 bar yüksek basınçlı sisleme
yöntemi uygulanabilir.

Çünkü, muz bitkisinin gelişimi için sera içi bağıl nem değeri % 60’ın altına
düşmemeli, % 90’ın üzerine çıkmamalıdır.



Blok seralarda her blok arasında çatı yüzeyine yağan yağmur ve kar sularını
boşaltmak için mutlaka oluklar olmalıdır.

Yapılacak muz serasının oluk altı yüksekliği (yan duvar yüksekliği) en
az 5m mümkünse 5.5-6m olmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Seranın mahya yüksekliği ise 7-8m olmalıdır.



Makas açıklığı (sera genişliği) 8-10m arasında olmalıdır. Bu değer,
Yay çatılı plastik seralarda 6m veya 8m,
Gotik çatılı plastik seralarda 9.6m,
Venlo çatılı sert plastik seralarda ise 8m ya da 10m

genişliklerde yapılmaları uygun olacaktır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



Tekil seralarda makas aralıkları (kolon aralıkları), Yay çatılı PE
seralarda 2m, veya 3m, Gotik çatılı PE seralarda 2.5m, Venlo çatılı
seralarda ise 2m veya 2.5m olarak planlanmalıdır.

Blok seralarda, makas aralıkları ise (kolon aralıkları),
- Yay çatılı PE seraların dış kenarlarında 2m, iç sıralarında 4m,
- Gotik çatılı PE seraların dış kenarlarında 2.5m, iç sıralarında 5m,
- Venlo çatılı seraların dış kenarlarında 2m veya 2.5m, iç sıralarda

4m veya 5m olmalıdır.

MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Plastik örtü malzemelerinin ışık geçirgenliği her yıl % 5-8 oranında
azalmaktadır. Bu nedenle örtü malzemeleri, ekonomik ömürleri
tamamlandığında yenilenmelidir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Örtü malzemesi olarak PE (yumuşak plastik) malzeme kullanılacaksa,
UV+IR+AF+AD katkılı 180 veya 200 mikron PE,

PC (sert plastik) malzeme kullanılacaksa 6-8mm kalınlıkta UV katkılı 10
yıl garantili polikarbon örtü malzemesi kullanılmalıdır.

TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş ve darbe ve çekme dayanım
testleri yapılmış örtü malzemeler kullanılmalıdır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Sulama Yöntemi olarak,
Yüksek sulama randımanı, meyve kalitesi ve verim açısından damla
sulama yöntemi kullanılmalıdır.

Damla sulama yönteminde, sulama suyu ile birlikte bitki besin
elementleri ve gübreleme (fertigasyon) işleri de yapılabilecektedir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Sulama Yöntemi olarak,

Son dönemlerde örtü altı muz üreticiliğinde önerilen bir diğer sulama
yöntemi de sprink sulama yöntemidir.

Sprink sulama yöntemi, Muz bitkileri arasına tek sıra halinde serilen
damlama hortumu çapında bir hortum ve bu hortum üzerine belirli
aralıklarla yerleştirilmiş 30-40cm yükseklikte toprağa gömülü borular ve
boruların üzerinde mini fıskiyeler şeklinde yapılan sulama şeklidir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Sulama Yöntemi olarak,

Damla sulama yönteminde olduğu gibi, bu yöntemde de sıvı veya
eritilmiş mineral gübreler birlikte uygulanabilmektedir.

Muz bitkisinin haftalık su ihtiyacı ortalama 25–50mm’dir. Bu miktar 1
dekarlık alanda haftalık 25–50 ton suya denk gelmektedir.

Bu nedenle muz bitkisine haftada 3–4 defa uygun miktarda su verilerek
su ihtiyacı karşılanmalıdır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Muz seraları yüksek seralardır. Bu nedenle normal seralara göre daha
fazla konstrüksiyon kullanıldığı için hem yapı maliyeti fazladır hem de
rüzgar yüküne daha fazla maruz kalacaktır.

Bununla birlikte, Antalya’nın coğrafi konumu ve iklim yapısı gereği
meydana gelebilecek şiddetli yağış, dolu, fırtına ve kasırgalardan çok
daha fazla zarar görecektir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Ayrıca, kurulan seraya Tarım Sigortası yapılmalıdır, hatta zorunlu hale
getirilmelidir.

Bu doğal afetlerden seranın zarar görmemesi için, seralar mutlaka
hazırlanan projeye göre teknik elemanlar tarafından ve şartnamelere
uygun olarak yapılmalıdır.

Böylece hem sera konstrüksiyonu hem de içerisinde yetiştirilen ürün (muz)
bazında üreticilerin karşılaşabileceği zararlar en aza indirgenmiş olacaktır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Yapılacak seraların projelerinin (planlama, yapımı ve kontrolü) mutlaka
Tarım İl / İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından
kontrol edilip onaylanması gerekir.

Projeleri kontrol eden/onaylayan komisyon, aşağıdaki üyelerden oluşmalıdır.

- Tarım İl/İlçe Müdürlüğü’nde çalışan
2 yetkili kişi (Müd., Zir. Müh. vb.),

- ZMO’ya kayıtlı, Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu 1 kişi,

- ZMO’ya kayıtlı, Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü mezunu 1 kişi,

- İMO’ya kayıtlı, Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu 1 kişi,

- MMO’ya kayıtlı, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü mezunu 1 kişi,



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Bu komisyon Tarım İl/İlçe Müdürlüğü bünyesinde sera yapılacak
her ilde kurulmalı ve bu komisyonun onayı olmadan yeni sera
yapılmasına izin verilmemelidir.

Eğer sera daha önce kurulmuş ise, mevcut sera bu komisyon tarafından
incelenmeli, şartnameleri sağlamıyorsa devlet desteklerinden (hibe/kredi
vs.) yararlandırılmamalıdır.

Ancak bu şekilde kontrollü ve sağlam seralar kurulabilir.

Ayrıca kurulacak seralar İl/İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki komisyon

onayı gerektireceği için kayıt altına alınmış olacak, kayıt dışı ve

projesiz seralar kurulamayacaktır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Bununla birlikte,

Muz üreticilerine yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri
yapılmamaktadır.

Sebze seralarından daha yüksek olan ve farklı bir teknoloji gerektiren
muz seraları hakkında ve sera içi donanımlarla ilgili üreticilere eğitimler
verilmelidir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Bununla birlikte,

Örtüaltı muz yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticiler,

- Örtüaltı üretim teknikleri ve sera teknolojileri,

- Sulama, gübreleme ve iklimlendirme yöntemleri,

- Yetiştirme koşulları ve üretim teknikleri,

- Hasat, işleme, sarartma ve depolama teknikleri gibi
konularda bilgilendirilmelidir.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Özetle,

Bununla birlikte,

- Yeni çeşitler geliştirilmeli, çeşitlerin özellikleri ve uyumu ile ilgili
çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçların üreticiye aktarılması
sağlanmalıdır.

- Hastalıkların ortaya çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi için sertifikalı
muz fidanı kullanımı teşvik edilmelidir.

- Muz fidesinin üretiminden, dikim, sulama, gübreleme, zirai mücadele,
toprak ve su kirliliği, hasat sonrası işlemler gibi sorunlarının çözümü için
kooperatifleşme teşvik edilmelidir.

- İthalat azaltılmalı gerekirse durdurulmalıdır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Sonuç olarak,

Sebze yetiştirmek için yapılan seralarda muz yetiştirilmesi veya sebze
yetiştiriciliği yapılan mevcut seraların ıslah edilerek muz seralarına
dönüştürülmesi çok doğru bir yöntem değildir.

Çünkü, her bitkinin yetişme periyodu boyunca boyları farklıdır ve farklı
iklim isteklerine sahiptir.

Mevcut seraların muz yetiştiriciliği için uygun hale getirilmesi, hem
sulama ve iklimlendirme otomasyonu açısından hem de konstrüksiyon
açısından tadilat ve yenileme gerektirecektir.

Yapılacak yenileme ve eklemeler şartnamelere uygun yapılmaz ise, veya
mevcut seranın taşıyıcı konstrüksiyonunda kullanılan profil kesitleri yeterli
ve/veya uygun boyutlarda seçilmezse, bu defa yapılacak konstrüksiyon
hatalarından dolayı sera doğal afetlere karşı dayanıksız olacaktır. Üstelik
artı iş gücü ve artı maliyet söz konusu olacaktır.



MUZ SERALARININ KURULUMU

Sera Kurulurken,

Sonuç olarak,

Bu Nedenle,

Örtüaltı muz yetiştiriciliği için yapılacak seralar; yüksek ve büyük hacimli
seralar olduğundan, dayanıklı, iklim ve sulama otomasyonlu ve
sürdürülebilir nitelikli bir yetiştiriciliğe uygun olarak planlanıp yapılmalıdır.

Bütün bunlar dikkate alındığında, hem birim yapı maliyeti ve üretim
maliyeti düşecek, hem de birim alandaki verim ve ürün kalitesi artacaktır.



ÖRNEK SERA KURULUM MALİYETİ

(GOTİK ÇATILI PLASTİK ÖRTÜLÜ SERA)

SERA KURULUMU

Planlama Şekli Sera tipi/örtü tipi Birim Fiyatı

Otomasyonsuz PE Örtülü Muz Serası 80 - 100 TL / M2

Otomasyonlu PE Örtülü Muz Serası 130 - 150 TL / M2

Otomasyonsuz Cam / PC Örtülü Muz Serası 150 - 250 TL / M2

Otomasyonlu Cam / PC Örtülü Muz Serası 250 - 350 TL / M2

Otomasyonsuz PE Örtülü Sebze Serası 35 - 45 $ / M2

Otomasyonlu PE Örtülü Sebze Serası 40 - 50 $ / M2

Otomasyonlu Cam / PC Örtülü Sebze Serası 80 - 100 $ / M2



ÖRNEK SERA KURULUM MALİYETİ

(GOTİK ÇATILI PLASTİK ÖRTÜLÜ SERA)

SERA KURULUMU

Tam otomasyonlu Gotik Çatılı Plastik Bir Seranın Kurulum Maliyeti Kalemleri

Konstrüksiyon maliyeti 10 -15 $ / M
2

İklimlendirme otomasyonu maliyeti 9 -10 $ / M
2

(ısıtma, havalandırma, serinletme sistemleri)

Sulama-gübreleme otomasyonu maliyeti 5 - 6  $ / M
2

Örtü maliyeti

PE (1 Kg örtü 5m
2

alan kaplar) 2 - 4  $ / Kg 

PC 8 - 9  $ / M2

Cam 3 - 4  $ / M2

Toplam maliyet 30-40 $ / M
2



ÖRNEK SERA KURULUMU

(GOTİK ÇATILI PLASTİK ÖRTÜLÜ SERA)

SERA KURULUMU



Nivo İle Arazide Kotların Belirlenmesi

SERA KURULUMU

Nivo yardımıyla yapılacak seranın köşe noktaları ve zemin kotları belirlenir.



Arazi Tesviyesinin Yapılması 

Sera uzunluğu 100m’ye kadarsa, arazi %0.5-1 eğimle tek taraflı olarak tesviye edilir.

Sera uzunluğunun 100 m den fazla olması durumunda çift yönlü eğim verilecek 

şekilde tesviye edilir. 

Arazinin düzgün bir eğimle tesviye edilmesi yağmur suyu drenajı için çok önemlidir.

SERA KURULUMU



Temel Yerlerinin Belirlenmesi ve Temel Çukurlarının Açılması

SERA KURULUMU

Sera temel çukurları en az 50cm çapında ve en az 80cm derinliğinde açılır.



Ankraj Elemanının Yerleştirilmesi

SERA KURULUMU

Temel için çelik ankraj elemanları, 70x70x2.5mm kesitinde ve1.2m

yüksekliğinde temel çukuruna yerleştirilir ve sabitlenir.



Ankraj Elemanının Düzenlenmesi

SERA KURULUMU

Temel için çelik ankraj elemanları, 1.2m yüksekliğinde temel çukuruna

yerleştirilir ve sabitlenir.



Temel Betonu Dökümü

SERA KURULUMU

Temel çukurlarına dökülecek olan beton sınıfı en az C-20 / C-25 olmalıdır. 



Temel Betonu Dökümü

SERA KURULUMU



Kolonların Ankrajlanması

SERA KURULUMU



Kolonların Yerleştirilmesi (Ankrajlanması)

SERA KURULUMU



Kolonların Yerleştirilmesi

SERA KURULUMU



Yağmur Oluklarının Montajı

SERA KURULUMU



Yağmur Oluklarının Montajı

SERA KURULUMU



Yağmur Oluklarının Montajı

SERA KURULUMU



Çatı Makaslarının Montajı

SERA KURULUMU



Çatı Makaslarının Montajı

SERA KURULUMU



Çatı Makaslarının Montajı

SERA KURULUMU



Çatı İskeleti İle Kolonun Montajı

SERA KURULUMU



Çatı İskeleti İle Kolonun Montajı

SERA KURULUMU



Sera Konstrüksiyon Sistemi

SERA KURULUMU

Böylece sera taşıyıcı konstrüksiyonu tamamlanmış olur.



Subasman Betonunun Yapılması

SERA KURULUMU

Daha sonra seranın etrafına 30-50cm yüksekliğinde 20-30cm
genişliğinde subasman betonu yapılır.



Plastik Örtü Malzemesinin Kaplanması

SERA KURULUMU

Son olarak özel plastik klipsler ile sera örtü malzemesi kaplanır. 



Plastik Örtü Malzemesinin Kaplanması

SERA KURULUMU

Örtü malzemesi kaplaması tamamlanmış sera. 



TEŞEKKÜRLER



ADRES : Sedir, Tarım Kampüsü, Vatan Blv. 2 A, 07010 Muratpaşa/Antalya
TELEFON : 0242 345 28 20 FAX : 0242 346 67 80 E-POSTA : antalya@tarimorman.gov.tr

antalya_tom antalya.tarimorman.gov.tr

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

antalyatarimormanantalyatarim




