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GİRİŞ

Sevgili Kursiyer,

Dünya nüfusunun giderek artması, besin ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. 

Aynı zamanda artan nüfusa bağlı yerleşim yerlerinin genişlemesiyle tarım alanlarının yapı 

olarak değerlendirilmesi, verimsiz tarım alanlarının bulunması gibi birçok faktör insanlığı 

alternatif yöntemlerle meyve, sebze yetiştiriciliğine yönlendirmiştir. 

Bu yöntemlerin başında örtü altı yetiştiriciliği dikkat çekmektedir. Örtü altı yetiştiriciliği ile 

birim alanda daha verimli ve kaliteli ürün elde edilebilmektedir. 

Seracılık faaliyetlerinin gelişen teknoloji ile modernize edilmesiyle toprağın elverişsiz 

olduğu yerlerde topraksız tarım uygulamaları ile neredeyse her mevsim hedeflenen meyve ve 

sebzenin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine aynı şekilde jeotermal kaynakların seraların 

ısıtılmasında kullanılması soğuk bölgelerde de seracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

olanak sağlamaktadır. Jeotermal kaynak kullanımı diğer yakıtlara göre daha az maliyetlidir. 

Bununla birlikte çevre dostu, yenilenebilir enerji olması avantajları arasındayken 

işletme yatırım maliyeti yüksektir.

 Bu modül ile yetişkinlere; jeotermal enerji ile meyve, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği ile 

ilgili araştırmalar ve elde edilen verilerden oluşturulmuştur. Jeotermal enerjinin kaynak 

olarak kullanılması artan nüfusla beraber artan gereksinimlerin sağlanmasında hem doğanın 

korunması hem de ekonomiye katkı sağlaması açısından önemlidir.



1.SERA TARIMI ��
       1.1. Seranın Önem� ve Tanımı 

�       Artan nüfus �le b�rl�kte kırsal kes�m�n en öneml� tutulma unsuru olan toprak parçalanarak 

küçük tarım alanlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Küçük tarım alanları mal�yet� arttırmakta ve 

ver�m� düşürmekted�r. Fakat bu tarım alanları seralara dönüştürülürse yüksek ver�m elde etmek 

mümkün hale gelmekted�r. Y�ne artan nüfusa bağlı sürekl� gıda �ht�yacının sağlanmasında seralar 

büyük önem taşımaktadır.

 �      Sera, b�tk�ler�n yet�şt�r�lmes�ne uygun koşulların sağlanması amacıyla çevre şartlarının 

kontrol ed�leb�len ya da düzenleneb�len cam, plast�k, fiberglas g�b� ışığı geç�ren materyaller 

kullanılarak yapılan örtülü yapıdır. B�r başka tanım olarak sera; �kl�me bağlı kalmadan, bütün yıl 

boyunca ekonom�k olarak sebze ve ç�çek yet�şt�r�ld�ğ� örtülü yapılardır. Daha kapsamlı b�r tanım 

yapmak gerek�rse, �kl�mle �lg�l� koşulların, sıcaklık, ışık, nem, hava g�b� faktörler� kontrol altında 

tutulmasıyla bütün yıl boyunca farklı kültür b�tk�ler�yle bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek, 

b�tk�ler� korumak, serg�lemek amacıyla cam, plast�k, fiberglass g�b� ışık geç�reb�len malzemeyle 

kaplanarak değ�ş�k şek�llerde yapılan, yüksek s�steml� örtü altı yet�şt�r�c�l�ğ� yapısıdır. Bu tes�sler�n 

bulunduğu �şletmeler sera �şletmes� olarak tanımlanır.

 �      Bununla b�rl�kte çevre koşullarının olumsuzluklarını kısmen yok eden plast�k malçlar, 

yüzeysel örtüler, yastıklar, alçak ve yüksek tüneller sera olarak n�telend�r�lemez.

Res�m 1-2: Seracılık 

        Seraların küçük tarım alanlarından yüksek ver�m sağlaması, �kl�m koşullarına bağlı 

kalmaksızın her mevs�m çok çeş�tl� ürünler�n yet�şt�r�leb�lmes�, ekonom�k yet�şt�rme sağlaması, 

kırsal kes�mlerden kentlere göçün önüne geçerek çarpık kentleşmen�n önüne geçmes�, kırsal kes�mde

�ş potans�yel� oluşturması ülkem�zde ve dünyada önem�n� arttırmaktadır. 

Sera yet�şt�r�c�l�ğ�n�n faydalarını şu şek�lde sıralayab�l�r�z;

·B�tk�ler�n yet�şt�r�lme süres� uzar. Yıl �ç�nde b�rden fazla b�tk�sel üret�m �mkânı sağlar.

·Sera ürünler�n�n pazar sorunu yoktur. Pazarda her da�m mevcuttur.

·Serada yet�şt�r�len b�tk�ler�n b�r�m ver�m� ve kal�tes� artar.

·Yıl boyunca çalışma olmasına bağlı �şç�lerde mevs�ml�k çalışma söz konusu değ�ld�r. 

·Sera yet�şt�r�c�l�ğ�nde teknoloj�k gel�şmelerden faydalanılmakta buna bağlı olarak teknoloj� 

dallarının gel�şmes�ne katkı sağlar. 

·Seracılık faal�yetler�nde bulunan yet�şk�nler �ç�n düzenl� gel�r �mkânı sağlar.
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       1.2. Dünyada Seralarda B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�
�Sera uygulamaları İtalya'da Romalılar dönem�nde güney yamaçlara açılan çukurların üzer�n�n
şeffaf b�r malzeme �le kapatılarak sebze yet�şt�r�lmes�yle başlamış, ardından Avrupa'da evler�n 
güneye bakan cepheler�n�n camla örtülmes�yle gel�şmeye devam etm�şt�r. 16. ve 17. yüzyıllarda 
yapılan bu yapılar sera uygulamalarının başlangıcı olarak değerlend�r�leb�l�r. 18. yüzyılda bu 
yapıların yeters�z ışık alması sorununu g�dermek �ç�n pencere sayısı arttırılmış ve yönler� 
değ�şt�r�lm�şt�r. Daha sonralarında ABD ve Avrupa'da gel�şmekte olan sanay� �le b�rl�kte seracılık 
hızla gel�şmeye başlamıştır.
 �       Günümüzde uluslararası seracılığa bakıldığında seraların dünya üzer�nde gen�ş b�r alana 
yayıldığı görülmekted�r. Bu gen�ş yayılma alanı üzer�nde ekoloj�k etmenler ve sera teknoloj�s�n�n 
oldukça farklı olduğu görülmekted�r.

               1.2.1. İkl�m Kuşaklarına Göre Sera Uygulamaları 
�        Seracılık faal�yetler� Dünya üzer�nde yaklaşık 1.2 m�lyon hektar alana yayılmıştır. Bu yayılım 
�kl�m koşullarına bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak yapılab�lmekted�r. Farklı sera 
uygulamaları çevresel faktörler ve teknoloj�k uygulama farklılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sonuç olarak Dünya üzer�nde sera uygulanacak ülkeler�, bulunduğu konuma bağlı �kl�m koşullarına 
uygun sera uygulamalarını; ser�n, ılıman ve her �k� �kl�m�n egemen olduğu ülkeler olarak 
gruplandırmak mümkündür.
 �       Türk�ye'n�n de �ç�nde yer aldığı ılıman kuşak sera uygulamaları �ç�n en uygun �kl�m kuşağıdır. 
Çok sıcak �kl�mlerde soğutma s�stemler�ne �ht�yaç duyulurken ser�n �kl�m kuşağında yapılan 
seracılık faal�yetler� �ç�n ısıtma s�stemler�ne gerek duyulmaktadır. Bu da sera uygulamalarında 
mal�yet� arttırmaktadır. Aşağıdak� har�ta da kırmızı alanlar sıcak, mav� alanlar ser�n alanları 
göstermekte olup sera uygulama alanları �ç�n fik�r oluşturmaktadır.
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Şek�l 1: Dünya Güneş Enerj�s� Har�tası

               1.2.2. Ser�n İkl�m Kuşağındak� Ülkeler
o        Yıllık ortalama sıcaklığı 10 C 'n�n altında olan, ser�n �kl�m kuşağındak� başlıca ülkeler 

Hollanda, İng�ltere, Dan�marka, Almanya, Romanya, Bulgar�stan ve Rusya'dır. Hollanda 
10.000 hektar cam sera alanı ve üret�m tekn�ğ�yle bu ülkeler �ç�nde en başta gelen ülked�r.
 Bu ülkeler�n seracılık yönünden ortak özell�kler� şöyled�r;
·Sera yapı malzemeler� profil çel�k, alüm�nyum veya başka alaşımlardan oluşurken örtü 
malzemeler� �se camdır.
·Sera yapımı ve ısıtma s�stemler�n�n kurulması yatırım mal�yet�n� arttırmaktadır.
·İkl�m koşullarından kaynaklı sera �ç� ısıtma s�stemler�n�n sürekl� yapılması gerekmekted�r.
·Bu seralarda uygun ısıtma, aydınlatma, havalandırma yapılmakta ve d�ğer kültürel �şlemlerde 
eks�ks�z yer�ne get�r�lmekted�r.
S� er�n �kl�m kuşağındak� ülkeler�n ılıman �kl�mde yer alan ülkelere göre; üret�m masraflarının daha 
yüksek olması, enerj� g�der�n�n daha fazla olması, ürün çeş�d�n�n arttırılması g�b� zorluklarla 
karşılaşmaktadır.  
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              1.2.3. Ilıman İkl�m Kuşağındak� Ülkeler 
o o

       Yıllık ortalama 10 C �le 20 C arasında yer alan ılıman �kl�m kuşağındak� ülkeler İspanya, 
Fransa, Japonya, Türk�ye, İtalya, Yunan�stan ve İsra�l'd�r. Bu ülkelerde elver�şl� çevre koşulları 
seracılık faal�yetler�n� daha karlı hale get�rmekted�r. Kış aylarında ortalama sıcaklığın yüksek 
olması sera ısıtma mal�yetler�n� azaltmakta ve bu ülkelerde sera alanlarında artış 
gözlemlenmekted�r. 
B� u kuşakta yer alan ülkeler�n ortak özell�kler�ne bakıldığında;
·Kullanılan sera örtü malzemes� plast�kt�r.
·Sera �şletmes� yatırım mal�yet� düşüktür.
·Sera ısıtma g�derler� en düşük düzeyde tutulab�lmekted�r.
·Bu ülkelerde seracılık faal�yetler� daha çok �lkbahar ve sonbahar turfandacılığı olarak 
yapılab�lmekted�r.
·Yatırım ve �şletme mal�yetler�n�n az olmasına karşın seralardak� üret�m teknoloj�ler�n�n düşük 
düzeyde olması seralardan elde ed�len ver�m ve kal�tey� düşürmekted�r.

              1.2.4. İk� İkl�m�n Egemen Olduğu Ülkeler  
o o�       Yıllık ortalama sıcaklık 0 C �le 20 C arasında yer alan �k� �kl�m kuşağındak� başlıca ülkeler 

Hollanda, Mısır, Fas, İtalya, İspanya, Belç�ka ve Ç�n'd�r. Bu ülkelerde ortak özell�k cam ve 
plast�k seralar b�r aradadır. Akden�z ülkeler�nde seralar bu özell�klere sah�pken ABD ve
Japonya'da plast�k seralarda da yüksek teknoloj� uygulanmaktadır.
 �      Bütün dünyada sera ısıtılmasının mal�yet� yükseltmes�nden sera �şletmec�l�ğ� soğuk 
bölgelerden ılıman bölgelere doğru, kış aylarında mevs�m�n uygun olduğu ve ısıtma masraflarının 
düşük olduğu yörelere doğru kaymaktadır. Bu nedenle sera �şletmeler� �ç�n en uygun ülkeler 
30-40 enlem dereceler�ndek� ülkelerd�r. 30. enlem dereces�n�n altında sıcaklık artarken soğutma 
�ht�yacı, 40. enlem dereces�n�n üzer�nde hava sıcaklığının düşmes�ne bağlı ısıtma �ht�yacı 
olmaktadır.

       1.3. Ülkelere Göre Seracılık Faal�yetler�n�n İncelenmes� 
�       İspanya'nın beyaz çatılı şehr� Almer�a'dan domates cennet� Flor�da'ya kadar dünya 
şeh�rler�nde seracılık deney�mler� �ncelend�ğ�nde hang� ülkeye g�d�l�rse g�d�ls�n modern seralarda 
üret�len ürünler�n kal�tes�yle tüket�c�y�, kazancıyla da üret�c�y� memnun etme potans�yel� hep 
yüksekt�r. Özell�kle �kl�m koşulları zorlu olan ülkelerde gen�ş tarım alanlarında uygulanan 
seracılık, tarım sektörüne güç kazandırmaktadır. Daha net �fadeyle modern seracılık �le 
İzlanda'da muz, Kanada'da domates yet�şt�r�leb�lmekted�r.

               1.3.1. İspanya'da Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ� 
�       Seracılık söz konusu olduğu zaman akla gelen �lk ülked�r. Avrupa'nın en büyük sera ülkes� 
olan İspanya bu konuda Türk�ye'n�n en büyük rak�b�d�r. Toplam 52 b�n hektar alanın 43 b�n hektarı 
İspanya'nın güney�nde yer alan ve beyaz çatılı şeh�r olarak b�l�nen Almer�a şehr�nded�r. 
İspanya'da sera alanlarının %80'n� sebze, %15'� meyve ve kalan %5'l�k kısım �se fide 
yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n ayrılmıştır. Başlıca üret�len ürünler domates, b�ber, salatalık, yeş�l fasulye, 
kavun ve karpuzdur. 
 �      Ülken�n beyaz çatılı şehr� olan Almer�a yaklaşık 25 yıl önces�ne kadar çorak topraklara 
sah�pken �thal topraklar, h�dropon�k s�stemler, damlama sulama ve k�myasal gübrelerle bugün 
tam anlamıyla sera cennet�ne dönüşmüştür. 
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Res�m 3: Almer�a (Beyaz Çatılı Şeh�r)' dak� Seralara Kuşbakışı Bakış 

               1.3.2. Ç�n'de Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ� 

��        Dünya üzer�nde sera dağılımında Ç�n'den daha fazla alana sah�p ülkeden bahsetmek zordur. 

Sebze üret�m�nde dünya l�der� olan Ç�n, yüzölçümü avantajını seracılıkta da değerlend�rmekted�r. 

2,7 b�n hektarlık sera yet�şt�r�c�l�ğ�n�n büyük bölümü ülken�n kuzey bölgeler�nde yapılmaktadır. 

               

               1.3.3. Hollanda'da Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�

�        Ser�n �kl�m kuşağında yer alan Hollanda 10 b�n hektarlık cam sera alanları ve gel�şm�ş üret�m 

tekn�ğ�yle karşımıza çıkmaktadır. Ülke toplam yaş sebze- meyve üret�m�n�n yarısını sera 

yet�şt�r�c�l�ğ� �le karşılaşmaktadır. B�ber, domates ve salatalık ağırlıklı üret�len sera ürünler� �ken 

bu ürünler�n yaklaşık % 80'� �hraç ed�lmekted�r. 

               

               1.3.4. ABD'de Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�

�ABD'de ağırlıklı olarak cam seralara rastlanmaktadır. Ağırlıklı domates yet�şt�r�c�l�ğ� yapılmaktadır. 

Hektar başına domatesler�n ver�m� ortalama 484 tondur. Sera yet�şt�r�c�l�ğ�n�n en yaygın olduğu 

bölgeler �kl�m özell�kler�ne ağlı olarak Flor�da ve Kal�forn�ya'dır. 

 �      Yalnızca ülken�n güney�nde tarıma elver�şl� topraklara sah�p olan Kanada' da üret�m %89 'u 

sera yet�şt�r�c�l�ğ� �le sağlanmaktadır. Hava koşullarının zorlu olmasına bağlı olarak b�tk� 

yet�şt�r�c�l�ğ�n�n büyük çoğunluğu sera yet�şt�r�c�l�ğ� şekl�nded�r. Domates üret�m� ABD ve 

Meks�ka'ya göre daha az olan Kanada'da domates yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n daha fazla sera 

uygulamalarına rastlanmaktadır.

               1.3.5. İtalya'da Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�

�Akden�z'de yer alan seracılık yarışında söz sah�b� olan İtalya 30 b�n hektarlık sera yet�şt�r�c�l�ğ� �le 

b�tk� üret�m� gerçekleşt�rmekted�r. En fazla yet�şt�r�len sera ürünü domatest�r. Ancak İtalya'da 

araz�ler�n çok fazla bölünmüş olması seracılık faal�yetler�n� olumsuz etk�lemekted�r. Seraların 

yarısı 5 hektardan daha küçük araz�lerde yer alırken %10'u kadarı 50 hektar ve üzer� alanlarda 

yapılmaktadır. �
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       1.4.  Türk�ye'de Serada B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�
�Ülkem�zde t�car� amaçlı seracılık faal�yetler� Osmanlı İmparatorluğu'nun son ve Cumhur�yet 
Dönem�'n�n �lk yıllarında Yalova'da bulunmaktadır. 1940'lı yıllarda araştırma amacıyla seralar 
kurulurken 1940-1960 yılları arasında Antalya ve İzm�r'de az sayıda t�car� amaçlı seralar 
kurulmuştur. 1970 yılından sonra örtü malzemes� olarak saydam plast�k (pol�et�len) 
kullanılmasıyla seracılık büyük gel�şme gösterm�şt�r. Ülkem�zde Akden�z ve Marmara 
bölgeler�n�n kıyıları boyunca vatandaşlar geç�m kaynağı olarak seracılık faal�yetler�n� 
uygulamaktadır.
 �       Türk�ye'de yer alan sera alanlarının ülke �ç� dağılımıyla sıcaklık dağılımı arasında büyük 
oranda paralell�k vardır. Öyle k� Türk�ye' de en çok seracılık faal�yet� (jeotermal seracılık yapılan 
�ller har�ç) güney �ller�nde yoğunlaşmıştır. 

       Son yıllarda alternat�f enerj� kaynağı olarak jeotermal enerj� kullanılması �le seracılık 
�ç bölgelerde de gel�şmeye başlamıştır. Den�zl�, Man�sa, İzm�r, Afyon, Balıkes�r, Kütahya, Aydın ve 
Urfa �ller�nde jeotermal seracılık faal�yetler�ne rastlanmaktadır. 
 �      Seracılık faal�yetler� zamanla yapı malzemeler�n�n değ�şmes�, teknoloj�n�n �lerlemes� ve 
alternat�f kaynakların değerlend�r�lmes�yle günümüzde esk�ye kıyasla daha gel�şm�şt�r.
 �      Seracılıkta en öneml� unsur sera �ç� sıcaklığın �sten�len düzeyde sağlanmasıdır. İsten�len 
sıcaklığa ulaşmak �ç�n ısıtma uygulamaları �se mal�yet� arttırmaktadır. Buna bağlı olarak bazı 
bölgelerde kış aylarının çok soğuk seyretmes�ne bağlı seracılık gel�şmem�şt�r. Bu durumda 
alternat�f kaynak olarak jeotermal enerj� �le seracılık faal�yetler� ön plana çıkmıştır.
 �      Türk�ye dünya üzer�nde seracılık açısından en uygun konumdadır. B�rçok ülkede olmayan 
�kl�m avantajına sah�pt�r. Bu bölgelerde güneş enerj� �le pas�f s�stemler kullanılarak �lkbahar ve 
sonbaharda kısa zamanda ekonom�k ve prat�k seralarda ürün yet�şt�r�lmes� �le hormon kullanılmaya 
�ht�yaç duyulmadan uygun ve yeterl� �laçlama �le turfanda yan� mevs�m başlarında da ürün elde 
ed�lmes� mümkündür. 
 �      Ülkem�zde sera uygulamaları �le b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�, Ek�m-Temmuz ayları arasındak� 8 aylık 
sebze �ht�yacını g�der�rken, �hracat �mkânı sağlar. B�nlerce yet�şk�ne �ş kolu olan b�r sektör hal�ne 
gelm�şt�r. 
 �      Ülkem�zde sera �şletmec�l�ğ�n� kısıtlayan en büyük etmen, sera �ç�nde b�tk� gel�şmes� �ç�n en 
uygun sıcaklığı sağlamada kullanılan yakıt �le ısıtma s�stem� ve bakım g�derler�n�n yüksek olmasıdır. 
Akden�z, Ege, Marmara ve Karaden�z Bölgeler� sera �şletmec�l�ğ� �ç�n uygun m�kro kl�ması olan 
yörelerd�r.

Şek�l 2: Türk�ye'n�n Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı



6

Ülkem�zde yer alan kayıtlı seralar 2019 yılı ver�ler�ne göre aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.

Tablo 1: Türk�ye'de Sera T�pler�ne Göre Sera Sayısı ve Dağılım Alanı  

        Türk�ye'de seracılığın genel özell�kler�n� şu şek�lde sıralamak mümkündür;

· M�krokl�ma alanların varlığına bağlı ekoloj�den yararlanması

· Büyük pazarların yakınında gel�şme göstermes�

· Turfanda ürün yet�şt�r�c�l�ğ� yapılması 

· Seracılığın küçük a�le �şletmeler� şekl�nde yapılması

· Cam ve plast�k seraların yaygın olmasıdır. 

Türk�ye'de yet�şt�r�len sera ürünler�n�n dağılımı 2019 ver�ler�ne göre aşağıdak� şek�ldek� g�b�d�r.

Şek�l 3: Türk�ye'de Yet�şt�r�len Sera Ürünler�n�n Dağılımı 
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       1.5. Sera Yer�n�n Seç�m�nde Etk�l� Olan Faktörler�

               1.5.1. Ekoloj�k Faktörler 
�       B�tk�ler�n gel�şmeler� �ç�n uygun çevre şartlarına �ht�yaç vardır. Bu nedenle b�r sera planlanırken 
yet�şt�r�lecek b�tk� �ç�n uygun b�r ortam hazırlanmalıdır.
                      1.5.1.1. Işık 
�        Yeş�l b�tk�ler�n gel�ş�m�nde ışık öneml� b�r yere sah�pt�r. B�tk�ler fotosentez yaparken güneş 
ışığından yararlanır. B�tk�ler sadece ışık olduğunda havadak� karbond�oks�t� �çer�ğ�ndek� su �le 
b�rleşt�rerek karbonh�drata dönüştürmekted�r. Bu şek�lde �ht�yaç duyduğu bes�n� sağlarken yaşamın 
devam etmes� �ç�n de oks�jen açığa çıkartılar. B�tk�ler�n gel�şme göstereb�lmes� �ç�n yet�şt�r�lecek 
bölgede güneşlenmen�n �sten�len düzeyde olması gerek�r. 
 �       Her b�tk�n�n, gel�şme sırasında güneşlenme m�ktarı farklıdır. Güneşlenme m�ktarı artıkça b�tk� 
gel�şmes� de artar. Özell�kle kış aylarında havaların sürekl� bulutlu olduğu göz önüne alındığında 
sera yer� seç�m� öneml�d�r. Ülkem�z güneşlenme yönünden hemen hemen her yerde sera yapımına 
�mkan sağlamaktadır.
                      1.5.1.2.  Sıcaklık 
�       Sera sıcaklığının bel�rlenmes�nde çevre sıcaklığı çok öneml�d�r. Kış aylarının ılık seyrett�ğ� 
yerler�n sera yapımı �ç�n terc�h ed�lmes� ısıtma masraflarını azaltır. Soğuk mevs�mlerde özell�kle 
geceler�n seraların ısıtılması gerek�r. Ayrıca m�kro kl�ma yerler, sera kurmak �ç�n uygun alanlardır. 
Sera b�tk�ler�n�n sıcaklık �ht�yacı da b�rb�r�nden farklıdır. O yüzden sera kurulumu yapılmadan önce 
yet�şt�r�lecek b�tk�n�n sıcaklık gereks�n�m� b�lmek gerek�r. 

Şek�l 4: Sera T�p�n�n Planlanmasında Çevre Faktörler�

Tablo 2: Seralarda Yet�şt�r�len Bazı Sebze ve Kesme Ç�çekler�n Opt�mal Sıcaklık İstekler� 
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                      1.5.1.3. Hava Hareket�

�        Seraların kurulacağı yerlerde yerel rüzgârların b�l�nmes� gerek�r. Sera kurulacak yerlerde soğuk 

ve kuvvetl� rüzgârdan korunaklı yerler terc�h ed�lmel�d�r. Eğer rüzgârlı b�r alanda sera kurulumu 

gerek�yorsa rüzgârdan korumak amacıyla rüzgâr kıranlar yapılmalıdır. Rüzgâr seraların üzer�nde 

yıkıma, örtü malzemes�n�n zarar görmes�ne neden olab�l�r�. Rüzgar ayrıca örtü malzemes� ne kadar 

�y� örtülürse örtülsün çeş�tl� yollarla sera �ç� sıcaklığını etk�leyeb�lmekted�r. 

                      

                      1.5.1.4. Toprak ve Topografya 

        Seralar tarım yapılan yerler �çer�s�nde öneml� b�r yere sah�pt�r dolayısıyla kal�tel� b�r tarım �ç�n 

toprağın kal�tel� olmasına özen göster�lmel�d�r. Eğer saksı �çer�s�nde b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacaksa 

sera toprağının kal�tes� önem teşk�l etmez. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde sera kurulduğunda 

toprağın soğuk kalması, havasızlık ve b�tk� kökler�n�n hastalanması g�b� sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

S� era kurulacak alanda sera toprağının dışında topografyası da öneml�d�r. Sera kurulacak alanının çok 

eğ�ml� olması kurulumu, sulanması ve toprağın �şlenmes�n� zorlaştırab�l�r.

                      

                      1.5.1.5. Yön

�        Seralarda azam� güneşlenmey� sağlamak �ç�n doğru yön seç�lmel�d�r. Kuzey yarım kürede yer 

alan ülkelerde seranın güneye, güneydoğuya ve güneybatıya yönlend�r�lmekted�r. Eğ�m�n bu şek�lde 

güney yönlü olmasıyla soğuk ve kuvvetl� rüzgârların etk�ler�n�n önüne geç�lmekted�r. Sera yönü 

bel�rlen�rken tarımı yapılacak b�tk�ler b�rb�rler�ne gölge oluşturmayacak şek�lde güney-kuzey yönlü 

d�k�lmel�d�r.

               

                      1.5.2. Suluma Suyu

�        B�tk�n�n su �ht�yacını karşılamak, sıcak günlerde serayı nemlend�rmek veya soğutmak �ç�n su 

gerekl�d�r. Bunun dışında hasat ed�lm�ş k�rl� sebze ve meyveler�n pazar önces� yıkanması, 

kullanılacak �laçların seyrelt�lmes�, gerekt�ğ�nde sera örtüsünün yıkanması �ç�nde suya gerek vardır.

Sera kurulacak alanlarda suyun olmaması durumunda su �ht�yacının karşılanması �ç�n yağmur suyu 

toplama alanları oluşturularak su �ht�yacı karşılanab�lmekted�r.

Res�m 4.5: Seralarda Uygulanan Sulama S�stem� Örnekler� 
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               1.5.3. Ekonom�k Faktörler 
�        Sera kurulmaya uygun olan coğrafyalarda yet�şk�nler�n �ş �mkânı olan seracılık b�r sektör 
hal�ne gelm�şt�r. Yüksek kal�te düşük mal�yet g�b� yatırım hedefler�ne ulaşmak �ç�n sera yer� 
seç�m�nde şu konulara d�kkat ed�lmel�d�r; enerj�, yol, pazar ve satış �mkânları, �şletmen�n 
yerleş�m şekl�.

·Enerj�; seranın ısıtılması, araç ve gereçler�n çalıştırılmasında kullanılır. Sürekl� ve ucuz olmalıdır.
Enerj� kaynakları; elektr�k, jeotermal enerj�, güneş enerj�s�, kömür, doğalgaz, kalor�fer yakıtları 
olarak sıralanab�l�r.

·Yol; seralar yola yakın olmalıdır.  Bu sayede;
       1. Üret�len ürünler pazara ulaşana kadar zarar görmez
       2. Sera malzemeler�n�n seraya daha rahat taşınmasına �mkân sağlar.

·Pazar ve satış �mkânları; seralarda yet�şt�r�len ürünler genelde daha pahalıdır. Yet�şt�r�c�ler�n 
hedefi ürünler�n yüksek fiyatla kısa sürede satılmasıdır. Bu yüzden büyük yerleş�m yerler�ne yakın 
seraların kurulması b�r avantaj olarak değerlend�r�lmekted�r. Bununla b�rl�kte �ç pazarda �sten�len 
talebe ulaşılamaması durumunda dış pazar arayışları da yapılmalıdır.

·İşletme yerleş�m planı; �şletme �ç�nde, seraların dışında başka yapılarda bulunmaktadır. Bunlar 
depo, paketleme, gübre hazırlama, ster�l�zasyon ve ısıtma alanlarıdır. Seranın bakım ve 
kontroller�n�n �ved�l�kle yapılab�lmes� �ç�n bu bölümler�n bel�rl� b�r düzende olması gerekmekted�r.

2.  SERA TİPLERİ VE YAPI MALZEMELERİ 

       2.1. Sera T�pler� 
�       B�tk�ler uygun çevre şartlarında ver�ml� büyüme ve gel�şme göstermekted�r. Uygun 
koşullarının sağlanamaması durumunda b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n seralar planlanmıştır. 
 �      Sera t�pler�n�n seç�m�nde ve planlanmasında en uygun şartların oluşturulması gerekmekted�r. 
Sera t�p�n�n seç�m�nde, kullanım amacı, büyüklük, �kl�m koşulları, �şletme mal�yet� g�b� etkenler 
öneml�d�r.

Res�m 6: Cam Seralarda B�tk� Yet�şt�r�c�l�ğ�
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               2.1.1. Seranın Kullanılma Amacı 
�        Seraların kullanım amaçlarını şu şek�lde sıralayab�l�r�z;
· Ekonom�k yarar sağlamak,
· Boş zamanları değerlend�rmek,
· Araştırma yapmak,
· Çeş�tl� b�tk�ler� yet�şt�reb�lmek,
· Eğ�t�m yapmak
 �      Özell�kle ekonom�k amaçla kurulan seralar a�le �şletmes� veya a�lelere ek gel�r olanakları 
sağlamaktadır. Ana gel�r kaynağı olarak kurulan genell�kle büyük �ken yan gel�r elde etmek 
�steyenler daha küçük seralar �nşa etmekted�r.
               2.1.2. Serada Gereks�n�len Büyüklük
�       B�r sera �şletmes�nde sera bölümler�n�n her b�r�n�n veya toplam sera alanının büyüklüğü, 
�şletmen�n �şç�l�k m�ktarı ve çeş�d�ne bağlıdır. Eğer �şletmede kullanılacak alet ve ek�pman varsa, 
seralar daha büyüktür ve ün�te sayısı da daha fazla planlanmalıdır. Küçük b�r a�le �şletmes� �ç�n 

2kurulacak seranın 500-600 m 'den küçük olmaması �sten�r. Yan gel�r amacıyla planlanan seralar, 
sera �şç�l�ğ� �ç�n ayrılab�len zamana ve a�ledek� �şç�l�k m�ktarına bağlıdır. 
               2.1.3. Yerleş�m Yer�n�n İkl�m Koşulları 
�       Sera t�p�n�n seç�m�nde, b�r bölgen�n en yüksek ve en düşük sıcaklık değerler�, rüzgâr durumu, 
yağış şekl�, yoğunluğu ve süres�, güneşlenme, bulutlu gün sayısı ve enlem dereces� g�b� çeş�tl� 
etmenlere d�kkat ed�lmel�d�r. Örneğ�n, soğuk ve kar yağışlı b�r bölgede yer alan seranın çatısı daha 
dayanıklı ve alçak olmalı, ılık yerlerde daha yüksek t�pte yapılmalıdır.
               2.1.4. Sera Yer�n�n Topografik ve Ekoloj�k Özell�kler� 
�       Sera kurulması planlanan yer�n topografyası, araz� eğ�m�, m�kro kl�ma koşulları, kapalı veya 
açık vad�de bulunması g�b� çevresel koşullar göz önüne alınır.
               2.1.5. İşletmen�n Mal� Gücü 
�       İşletmen�n ekonom�k gücü ve sera �ç�n ayrılan sermayen�n fazla olması, kurulacak sera t�p�n�n 
seç�m�nde öneml�d�r. Cam örtülü, alüm�nyum �skeletl� seralar �ç�n yeterl� sermayes� olan �şletmeler 
�ç�n �lk kurulum mal�yet� yüksek �ken yıl �ç�nde bakım masrafları düşüktür. Buna karşın �lk yatırım 
mal�yet� düşük olan plast�k örtülü ve ahşap �skeletl� sera t�pler�n�n yıllık bakım g�derler� fazladır.
               2.1.6. İşletmen�n Alet ve Ek�pman Olanakları 
       Küçük seralarda �şç�l�k daha çok elle yapıldığı g�b� büyük sera �şletmeler�nde toprağın �şlenmes�, 
gübreleme, �laçlama, toprak dezenfeks�yonu, ürün tem�zlenmes� g�b� �şlemler �ç�n alet ve 
ek�pmanlardan yararlanılmaktadır.
               2.1.7. Gelecektek� Değ�ş�kl�k ve Gel�şmeler 
�       Sera kurulmadan önce yet�şt�r�lecek ürüne göre kurulum planlanmalıdır. Eğer �lerleyen 
dönemlerde yet�şt�r�len ürün dışında başka b�r ürün yet�şt�r�lmes� planlanırsa seralarda değ�ş�m 
yapılması gerekecekt�r. Örneğ�n; alçak boylu b�tk� yet�şt�rmek amacıyla basık b�r serada daha sonra 
uzun b�r b�tk� yet�şt�r�lemez. Bu nedenle sera kurulmadan önce yet�şt�r�leb�lecek ürünler 
değerlend�r�lerek bunlara uygun ortak b�r planlama olmalıdır.

Res�m 7:Gel�şen Teknoloj�yle Oluşturulmuş Modern Sera
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       Gel�şen teknoloj�, değ�şen �kl�m koşulları, talep ed�len ürünler g�b� tarımda b�rçok değ�şken 

bulunmaktadır. Bu değ�şkenlere uyum sağlanarak ortalama standartlarda ürün hedefi korunmuş olur. 

               

               2.1.8. İşletme Sah�b�n�n Beğen�s� 

�       İşletmey� kuracak olan yet�şk�nler�n genel kültürü, tarım hakkında sah�p olduğu b�lg�, estet�k 

görüşü ve farklı coğrafyalarda deney�mled�ğ� seralarla �lg�l� görgüsü sera t�p�n�n bel�rlenmes�nde 

etk�l�d�r. Ülkem�zde sera t�p� bel�rlemede daha çok çevre sera t�pler� örnek alınmaktadır.

 �      Genel b�r değerlend�rme yapılacak olursa seç�len sera t�p�ne uygun b�r sera kurulurken şunlar

d�kkate alınmalıdır.

· Seralar, �şletme �çer�s�ndek� d�ğer yapılarla estet�k durmalıdır.

· Sera, b�tk� yet�şmes�ne, sağlığına ve ver�m�ne en uygun çevre koşullarını sağlayab�lmel�d�r. 

· Sera kurulumunun planlandığı yer ve büyüklüğü �şletmen�n �lerleyen dönemlerdek� hedefler�ne 

uygun olmalıdır.

· İş gücünden en ver�ml� şek�lde faydalanab�lmek �ç�n sera bölüm ve kısımları en uygun şek�lde 

tasarlanmalıdır.

· Sera yapı malzemeler� sağlam, dayanıklı ve hoş görüntüde olmalıdır.

       2.2. Seraların Sınıflandırılması 

               

                2.2.1. Büyüklüğüne Göre Sera T�pler� 

�       Sera büyüklüğü: seranın taban alanının gen�şl�ğ� ve uzunluğudur. Bu �k� boyutun çarpımı b�ze 

taban alanını ver�r. B�r seranın büyüklüğü ver�l�rken uzunluk ve gen�şl�k b�rb�r�yle uyumlu olmalıdır. 

Yan yana dar ve kısa seralar yapmak yer�ne taban alanı aynı b�r adet büyük sera kurularak çevre 

koşullarına bağlı oluşan olumsuzların önüne geç�leb�lmekted�r. Aynı zamanda �lk kurulum mal�yet� 

ve yakıttan da tasarruf sağlanmış olur.

 �      Seralar büyüklüğüne göre; büyük, orta ve küçük seralar olmak üzere üçe ayrılır. 

Büyük seralar b�reysel ya da blok seralar şekl�nde olab�l�r. Büyük seralar, taban alanları 
2

1.000 m 'den daha fazla ve boyu 50-100 m arasında değ�şen sera t�p�d�r.
2

Orta büyüklüktek� seralarınsa, büyüklükler� 100-1000 m  arasında değ�ş�r. 

Boyları 25-50 m, gen�şl�kler� 3-20 m arasında olan bu seralar yet�şt�r�c�l�k ve fide üret�m�ne 

kullanılır. 
2Küçük seralar �se 100 m 'den küçük taban alanlı seralardır. Özell�kle ev bahçeler�nde ç�çek 

yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n kullanılan bu seraların gen�şl�kler� 1-6 m, uzunlukları �se 2-20 m arasında 

değ�şmekted�r.
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                   2.2.2. Kuruluş Şek�ller�ne Göre Sera T�pler� 
�        Seralar kuruluş şek�ller�ne göre; b�reysel (tekçatılı), blok, b�t�ş�k ve kule t�p� seralar olmak 
üzere dörde ayrılır.
�B�reysel seralar tek başlarına kurulurlar.
B�t�ş�k seralar b�r duvara ya da b�naya dayalı olarak kurulur. Bu seralarda b�r veya b�rkaç yüzey� 
duvarla çevr�l� olsa dah� çatının eğ�m� güneye bakar ve şeffaf malzeme kullanılır.
Blok seralar, b�rden fazla b�reysel seranın b�rleşt�r�lmes�yle oluşur. B�rleşme yerler�nde duvarların 
olmaması durumunda çatı ağırlığını taşıması �ç�n d�kmeler bulunur. B�reysel seralar b�rleşt�r�l�rken 
yan duvarlar kaldırılmışsa bunlara “bölmes�z blok seralar”, yan duvarlar kaldırılmamışsa bu 
seralara “bölmel� blok seralar” şekl�nde adlandırılır. 

Şek�l 5:B�reysel Sera M�mar� Örneğ� Şek�l 6:B�t�ş�k Sera M�mar� Örneğ� 

Şek�l 7:Blok Seralar M�mar� Örneğ� 

Kule t�p� seralar �se küçük üret�m alanlarından, daha fazla üret�m alanı yaratmak amacıyla kurulur. 
Bu t�p sera örnekler�ne Batı Avrupa ülkeler�nde rastlanır. Kule seralarda b�r d�şl� düzen�ne bağlı raf 
s�stem�yle üret�m alanı arttırılab�l�r.

Şek�l 8:Kule T�p� Sera M�mar� Örneğ� 
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Res�m 8:Venlo T�p� Cam Sera

Res�m 9:Yapı Malzemes� Çel�k Olan Sera İskelet� 

               2.2.3. Yapı İskelet�ne Göre Sera T�pler� 

�        Yapı �skelet�n� oluşturan en öneml� yapı elemanları k�r�ş ve çatı taşıyıcı kolondur. Bu 

elemanlara sah�p seralar, çatı şek�ller�ne göre planlanır. Ç�ft eğ�ml� çatıya sah�p seralar, çatıyı 

taşıyıcı kolona(mesnet) göre gruplandırılır. Böylece bu t�p seralar �k�, üç, beş veya daha çok 

mesnetl� olab�l�r.

 �       İk� mesnetl� ç�ft eğ�ml� seralarda çatı k�r�ş� 

�k� ucundan �k� kolon �le taşındığından daha 

fazla mesnetl� seralara göre �şç�l�k daha rahat 

gerçekleş�r. Sera �ç� �sten�len şek�lde 

düzenleneb�l�r. 

 �       Dünya üzer�nde b�rçok ülkede seralar 

�skelet yapılarına göre farklılık göster�r. 

Örneğ�n; Hollanda'da örnekler�ne rastladığımız 

Venlo t�p� seralar en hafif yapı olarak b�l�nmekte 

ve bu seralarda havalandırma �şlem� cam 

pencereler�n açılmasıyla �le yapılmaktadır. 

Rüzgârın daha az olduğu karasal �kl�me sah�p 

bölgelerde bu havalandırma şekl� yeterl� 

olmazsa yen� s�stemler gel�şt�r�lerek 

havalandırma sağlanab�l�r.

        İskelet malzemes�n�n c�ns�ne göre de 

seralar değ�ş�kl�k göstermekted�r. Ahşap, dem�r, 

beton, alüm�nyum, sun� elyaf �skeletl� seralar ve 

hava ş�ş�rmel� seralar kullanılmaktadır.

               2.2.4. Sıcaklıklarına Göre Seralar 

�       Sıcaklığına göre seralar; 

· Sıcak

· Ilık 

· Soğuk olmak üzere üçe ayrılır.

�        Sıcak seraların ortalama sera �ç� sıcaklığı 
o

20-24 C arasındadır ve bu seralarda sıcaklık 
o

18 C'n�n altına düşmez. Bu seralarda sıcağı 

seven b�tk�ler yet�şt�r�lmel�d�r. 
o        Ilık seralarda �se sıcaklık 10-20 C arasındadır.

o        Soğuk seralar 0-10 C arasında �ç sıcaklığa sah�p seralardır ve bu seralarda herhang� b�r ısıtma 

�şlem� yapılmaz. Bu sebepten bu seralar daha çok �kl�m� uygun olan ılıman bölgelerde b�tk� 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanılab�l�r. Tohumculukta soğuk tutma �şlem� ve yapay yoldan ç�çek açmasına 

yardımcı olması �ç�n bu seralar kullanılır.  
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               2.2.5.  Çatı İskelet�ne Göre Sera T�pler� 
�        Seraların çatıları; bas�t, beş�k ve yuvarlak çatılı olab�l�r. Bas�t çatılı seralar tek yüzeyl� ve 
seranın b�r duvara dayanması �le olur.
 �       Beş�k çatılı seralarda, �k� çatı yüzey� vardır. Bu çatı yüzeyler� b�rb�r�ne eş�tse �k�zkenar, 
değ�lse eşlen�k olmayan beş�k çatı olarak adlandırılır. Bu t�p seralar doğu-batı doğrultusunda 
kurularak daha fazla ışık alab�l�r. Blok seralarda beş�k çatıların b�rleşmes�yle M t�p� çatı şekl� 
ortaya çıkar.

Şek�l 9:İk�zkenar Beş�k Çatılı Sera Şek�l 10:Eşlen�k Olmayan Beş�k Çatılı Sera 

        Yuvarlak çatılı seralar, güneş ışığından en fazla yararlanab�len çatı t�pl� seralardır. 
Örtü malzemes� olarak plast�k kullanılması mal�yet�n� düşürmekted�r. Bu t�p yuvarlak çatılı seralar 
b�reysel veya blok b�ç�m�nde de kurulab�l�r.

Res�m 9,10: Yuvarlak Çatılı B�reysel ve Blok Seralar

               2.2.6. Yararlanma Şek�ller�ne Göre Seralar 
�       Yararlanma şek�ller�ne göre seralar;
· Yet�şt�rme,
· Koruma ve serg�leme, 
· Üretme, 
· Araştırma seraları, olarak dört gruba ayrılır.
�       Yet�şt�rme seralarında, sera �çer�s�ndek� toprak d�rekt yet�şt�r�c�l�kte kullanılır. 
       Koruma ve serg�leme seraları, kurulduğu bölgede yet�şmeyen saksı ç�çekler�n�n yet�şt�r�lmes� 
ve satışının sağlanması amacıyla kurulur. 
       Üretme seralarında, fide, tohum ve çel�k üret�m� gerçekleşt�r�l�r. 
       Araştırma seralarında, b�rçok araştırmanın gerçekleşmes� �ç�n hemen hemen bütün olanakları 
vardır ve ün�vers�te seraları bu seralara örnek göster�leb�l�r. 
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               2.2.7.  Örtü Malzemes�ne Göre Seralar 
�       Örtü malzemes� yönünden seralar; cam, plast�k, sun� elyaf ve plex�cam seralar olarak 
sınıflandırılır.
 �      Camlar kalınlıklarına ve tel �çermeler�ne göre sınıflandırılır. Cam seraların ışık geç�rgenl�ğ� ve 
dayanıklı olması b�r avantaj �ken mal�yet�n�n yüksek olması dezavantajdır. 
 �      Plast�k örtülü sera uygulamaları yaygınlaşmaktadır. En çok kullanılan plast�kler 
PVC (pol�v�n�lklor�t) ve PE (pol�et�len) d�r. Plast�k malzeme dış etkenlerden çabuk yıpranır ve 
yırtılır. Ömürler� 6 ay �le 1-2 yıl arasında değ�şmekted�r.
 �      F�berglass örtü oluklu paneller hal�nde veya düz rulolar şekl�nde bulunur. İşç�l�ğ� kolaydır, 
bas�t b�r sera fiberglass malzeme �le 1-2 günde kaplanab�l�r. Sera planlayanların çoğu çatıda oluklu 
fiberglass paneller�, yan duvarlarda �se düz fiberglası ya da camı terc�h eder.
 �      Plex�cam tek veya ç�ft katlı akr�l camlar cama göre daha kullanışlıdır. Kullanılırken kes�lme, 
del�nme, yontulma ve yapıştırılma g�b� üstünlükler� vardır.

Res�m 11: Seralarda Kullanılan Örtü Malzemes� Örnekler� ( Cam, Plex�cam, Pol�cam)

                2.2.8.  İskelet Malzemes�ne Göre Seralar 

�        İskelet malzemes�ne göre seralar; ahşap, dem�r, beton ve alüm�nyum seralar şekl�nde 

sınıflandırılır.

 �       B�l�nen en esk� �skelet malzemes� ahşaptır, ancak çabuk çürümes� yüzünden alternat�f �skelet

s�stemler� denenm�şt�r. Ahşap �skeletler zamanla yer�n� macunlanması ve boyanması zorunlu olan 

dem�r �skelete bırakmıştır. Beton �se �skelet malzemes�nden çok, sera temel yapımında d�ğer �skelet 

malzemeler�yle b�rl�kte kullanılır.

 �       Son yıllarda hafifl�ğ� �le öne çıkan, olumsuz hava şartlarından etk�lenmeyen alüm�nyum �skelet 

malzemes� olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat d�ğer �skelet s�stemler�ne göre mal�yet� daha 

yüksekt�r. 

 �       İskelet malzemes� kullanılmayan hava �le ş�ş�rmel� seralarda kullanılmak �sten�lse de plast�ktek� 

küçük b�r deforme seranın çökmes�ne neden olab�leceğ�nden terc�h ed�lmemekted�r.

                2.2.9.  Taşınab�l�r Olma Durumuna Göre Seralar 

�       Seralar taşınab�l�rl�kler�ne göre sab�t, hareketl� ve portat�f olarak üçe ayrılır. 

 �      Seraların büyük b�r kısmını oluşturan sab�t seralar b�r temel üzer�ne kurulmuştur. 

Sab�t seralarda karşılaşılan toprak yorgunluğu sorunu hareketl� seraların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Hareketl� seraların �skelet� temel üzer�nde sağa veya sola, �ler�-ger� hareket edeb�lmekted�r. 

Sıcak havalarda, sera b�tk�ler üzer�nden kaldırılarak normal tarım yet�şt�r�c�l�ğ�ne dönüleb�l�r. 

Bu avantajlara rağmen terc�h ed�lmemes�n�n neden� sab�t seralara göre mal�yet�n�n %25 daha fazla 

olmasıdır.

 �      Son yıllarda seraları hareket ett�rmek yer�ne, söküp tekrar takma yönüne g�d�lerek portat�f 

seralar yapılmıştır. 
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       2.3.  Sera Yapı Malzemeler�
�       Sera yapı malzemeler�; temel, �skelet, çatı elemanları olarak gruplandırılab�l�r. Bu elemanların 
seç�m ve planlanmasında; kurulumun yapılacağı bölgen�n �kl�m b�lg�s�, yet�şt�r�lmes� amaçlanan 
b�tk� çeş�d�, seracılık �şletmes�n�n büyüklüğü ve �şletmen�n t�p� değerlend�r�lmel�d�r.
 �      Bunun dışında seranın yapım malzemeler� terc�h ed�l�rken şunlar d�kkate alınmalıdır.
· Kullanılacak yapı malzemes� ucuz, dayanıklı ve hafif olmalı
· Düzenl� üret�me uygun olmalı 
· Enerj� tasarrufu sağlamalı
· Kuruluş ve tad�lat �şlem� kolay olmalı
· İkl�m koşullarından etk�lenmemel�
· Sera �ç�nde �sten�len koşullar sağlanab�lmel�
               2.3.1. Temeller 
�       Sera temeller�, �skelet ve sera örtü malzemes� �le d�ğer yükler� taşıyan ve zem�ne �leten 
yapılardır. Temeller;
· Serayı toprağa bağlamaktadır.
· Seranın tüm yükünü toprağa aktarmaktadır.
· Sera �ç�ndek� b�tk�ler� olumsuz çevre koşullarından korumaktadır.
       Temel, kolonların yardımıyla üzer�ne gelen seranın tüm yükünü, zem�n�ne çatlama, ayrılma ve 
yarılma olmadan �leteb�lmel�d�r. Bu sayede cam seralarda kırılmalar meydana gelmez. Eğer temel, 
zem�n� üzer�nde �let�len yükü taşıyamazsa seranın stat�k denges� bozulur buna bağlı kapı 
pencereler�n açılıp kapanması zorlaşır. Sonuç olarak da sera �ç�nde �sten�len �kl�m koşulları 
sağlanamaz.
 �      Cam seralarda, temel duvarı yapmak �ç�n 70 cm gen�şl�k ve 80-100 cm der�nl�kte sera çevres� 
boyunca temel çukuru kazılır. Eğer zem�n�n güvenl�ğ� yeterl� değ�lse alt kısmına betorname sömel 
yapılır. 
 �      Temel duvarları toprak altı ve toprak üstü olmak üzere �k� şek�lde uygulanır. Toprak altı temel 
duvarları, daha ağır cam ve sun� elyaf seralarda öneml�d�r.
       Plast�k örtülü ahşap seraların temel duvarları, fazla yük taşımaları �ç�n, tuğla, beton, br�ket, 
beton veya taş �le yapılmaktadır. Bu seralarda sera �skelet�n� korumak �ç�n sera �skelet�n�n ayaklarına 
dörtgen veya yuvarlak kes�tl� beton tabakalar dökülerek sera �skelet�n� oluşturan elemanların temele 
bağlanması sağlanır. Böyle rüzgâra bağlı seranın devr�lmes� yer�nen sökülmes� g�b� olumsuzlukların 
önüne geç�lm�ş olur.
 �      Toprak üstü sera duvarları, daha çok seranın örtü malzemes�n� korumak, yağmur ve kar sularına 
engel olmak amacıyla �nşa ed�l�r. Seranın toprak zem�n� üzer�nde üret�m yapılıyorsa, gölgelenmey� 
engellemek �ç�n 20-30 cm yüksekl�ğ�nde alçak duvarlar tasarlanır. Sera saksı b�tk�s� yet�şt�r�c�l�ğ� 
�ç�n tasarlanıyorsa yükselt�lm�ş bank veya masa �nşa ed�lecekse yüksek duvar, 60-70 cm olarak �nşa 
ed�l�r.

Res�m 12: Toprak Üstü Temel Duvarı Örneğ� Şek�l 11: Toprak Altı Temel Duvarı 
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       Sera temeller�n�n su baskınlarından korumak �ç�n sera çevres�ne b�r drenaj s�stem� kurulmalıdır. 
Özell�kle blok seraların çevres�nde yapılacak drenaj s�stem�, temel duvarlarından 100 cm uzaklıkta, 
75-100 cm der�nl�kte açılan hendeklere döşenen borular �le sağlanır.

               2.3.2.  Sera İskelet�
�       Sera �skelet� temelden sonra başlayan ve seranın ağırlığını, yükünü sera temel�ne �leten yapı 
b�r�m�d�r. İskelet kısmını; d�kmeler, çatı makasları, k�r�şler, damlalık ve oluklar �le örtü 
malzemes�nden oluşur. İskelet malzemes� dem�r, galvan�zl� dem�r, çel�k, alüm�nyum ve ahşap 
materyalden olab�l�r. Ahşap �skelet malzemeler� genell�kle örtü malzemes� plast�k olan seralarda 
terc�h ed�lmekted�r. İskelet malzemes� çel�k olan seralarda çel�kler�n düzenl� boyanması 
gerekmekted�r. Alüm�nyum �skelet malzemes� �se d�ğer malzemelere kıyasla daha pahalıdır.
 �      İskelet� oluşturan elemanların özell�kler� şöyle olmalıdır;
· Sağlam, hafif ve ucuz olmalı,
· Kurulumu kolay olmalı,
· Gölgelenmes� az olmalı,
· Isı kaybı az olmalıdır.
 �       Kolonlar yan� d�kmeler; çatı ağırlığı temele �leten yapı elemanlarıdır. Ahşap, çel�k ve 
alüm�nyum malzemeler kullanılab�l�r. Kolonların yapımında betonlar sera �ç�nde gölgelenmeye 
neden olacağından terc�h ed�lmez. B�reysel ve blok seralarda sera yapısının korunması �ç�n kolonların 
sağlam olması gerekmekted�r.
 �       Seralarda yük taşıyıcı olarak değerlend�r�len kolonlar, çatı k�r�şler�ne gelen yükler� taşıdıkları 
�ç�n, çatı k�r�şler� �le eş�t aralıklı olarak yerleşt�r�l�r. Bu d�kmeler�n planlanması kullanılacak �skelet
 malzemes� ve örtü malzemes�ne göre bel�rl� aralıkla tasarlanır. 
 �       Kolon yüksekl�ğ�, sera k�r�ş� �le temel duvarlar arasındak� yüksekl�kt�r. Bu yüksekl�k, bölge 
�kl�m şartları ve yet�şt�r�lecek b�tk�lere göre değ�şmekted�r. Blok seralarda �se d�kmeler�n boyları, 
yağış sularını uzaklaştırılacak şek�lde b�r yöne doğru kısalmalıdır. Eğer b�r sera �çer�s�nde yüzey 
sulama yöntemler� ya da drenaj s�stemler� �ç�n bel�rl� b�r yöne eğ�m ver�lm�şse, yağış sularını 
uzaklaştıracak oluklar da bu eğ�me uydurulması gerek�r.

               2.3.3.Çatı Elemanları 
�       Seraları üstten örten çatı elemanları, çatıyı oluşturan �skelet ve çatı örtü malzemes� olarak �k� 
başlıkta gruplandırılır. Sera çatısı, çatıyı oluşturan elemanların kend� ağırlıklarını çatıyı tamamen 
örten saydam örtü malzemes�n�, kar ve yağmur sularını, çatıya çıkan �şç�ler�n ağırlığını ve çatıya 
asılan b�tk�ler� taşıyab�lmel�d�r. 
 �      Sera çatı �skelet�; mertek, aşık ve çatı makasından oluşmaktadır.

Şek�l 12: Sera Çatı Elemanları 
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        Çatı makası, d�kmeler� gen�şl�ğ�ne b�rb�r�ne bağlayan, çatı yükünü taşıyan ve çatıyı meydana 
get�ren elemanlardır. Sera gen�şl�ğ�ne ve taşıyacağı yüke bağlı olarak değ�ş�k şek�llerde �nşa ed�l�r. 
Aşıklar, serada yükü taşıyan, d�kmeler� ve çatı makaslarını b�rb�r�ne bağlayan yapılardır. 
Mertekler (k�r�ş), örtü malzemes�n�n tutturulmasını sağlar. K�r�şler, aşıklar üzer�ne oturtulur. 
K�r�ş sayısı ne kadar az olursa sera o kadar gölgelenm�ş olur.
 Rüzgârlıklar, serada rüzgâr gücüne karşı dayanıklılık sağlamak �ç�n çatı ve yan duvarlarda bell� 
noktalarında çapraz olarak b�rb�r�ne bağlanır. Genell�kle büyük seralarda kullanılır. Rüzgârlık sayısı 
seranın büyüklüğüyle orantılıdır. 
Damlalık ve oluklar, sera �ç�nde yoğunlaşarak b�r�ken su damlalarını toplamak �ç�n yapılan 
oluklardır. Damlalıklar, çatı �le yan duvarların b�rleşt�ğ� kısma yapılır. Blok seralarda �se er�yen kar 
suları ve yağmur sularının toplanıp akması �ç�n oluklar yapılır. Damlalık ve oluk malzemes� örtü ve 
�skelet malzemes�ne göre değ�şkenl�k göster�r. Örneğ�n cam seralarda oluk malzemes� alüm�nyum 
veya galvan�ze sacdan U veya V şekl�nde yapılır.
               2.3.4. Örtü Malzemes� 
�       Bell� başlı örtü malzemeler�; yumuşak plast�k, sert plast�k ve camdır. Örtü malzemeler� sera �ç� 
ekoloj�k koşulların yaratılmasında temel etkend�r. Örtü malzemes�ne gelen güneş ışınları yansıtılır, 
em�l�r ya da sera �ç�ne geç�r�l�r. Örtü malzemeler� ışık geç�rgenl�ğ�n�n yanında dayanıklı, ısı yalıtımlı, 
örtme kolaylığı ve ekonom�k olma g�b� özell�kler� de taşımalıdır.
 �      Cam seraların plast�k ve sert plast�kle örtülmüş seralara göre ışık geç�rgenl�ğ� daha yüksekt�r. 
Seracılıkta fazla kullanılan plast�k türü, özgül ağırlıklarının az, aşınmaya dayanıklı, mal�yet�n�n 
düşük, kaplanması kolay ve az �şç�l�k gerekt�rd�ğ�nden, yumuşak plast�klerd�r.  Plast�k malzemeler 
tozu çeker ve yıkanması zordur. Ek olarak sera �ç�nde yoğunlaşma fazladır. Su buharı, plast�k yüzey 
üzer�nden güçlükle kayar ve plast�ğ�n ışık geç�rgenl�ğ�n� azaltır. 
 �      Camın ısı dalgalarını geç�rme özell�ğ� düşüktür. Bu yüzden cam seralar geç ısınır ve geç soğur. 
Cam malzemen�n d�ğer örtü malzemeler�ne kıyasla kurulumu ve tad�lat mal�yet� yüksekt�r. Yüzey�n 
tem�zl�ğ� kolay olduğu �ç�n ışık geç�rgenl�ğ�nde azalma meydana gelmez ve uzun süre kullanılab�l�r. 
        Cam örtü malzemes�n� faydalarını şu şek�lde sıralayab�l�r�z,
· B�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n uygun ortamı sağlamak kolaydır.
· Üret�m zamanını uzatmaktadır, böylece pazarda her da�m ürün bulunmasına �mkân vermekted�r.
· B�r�m alanda elde ed�len ürün m�ktarı daha fazladır.
· Toprakta oluşan hastalık vs. �le mücadele daha kolaydır.
· Cam örtü, çalışmada ekonom�kl�ğ� arttırmaktadır.
 �       Seralarda terc�h ed�len camlar bel�rl� b�r standarttadır. Cam kalınlığı kullanılacak cephe ve 
alana göre 2 �la 5 mm arasında değ�şmekted�r. Örneğ�n yan duvarlarda 2-3 mm kalınlıktak� camlar, 
çatının örtülmes�nde daha kalın, 3-5 mm kalınlığında camlar terc�h ed�lmekted�r.
               2.3.5. Kapılar 
�       Seraya g�r�ş ve çıkışların yapıldığı elemanladır. Genel olarak sera örtü malzemeler� g�b� saydam, 
ışığı geç�ren malzemelerden yapılmaktadır.
       Kapılar yet�şk�nler�n etk�l� b�r b�ç�mde çalışmalarına sağlamak amacıyla her bölmede en az b�r 
kapı olacak şek�lde tasarlanmalıdır. Kapıların gen�şl�ğ� 90-180 cm yüksekl�k 2 m'd�r. Mak�nel� 
tarımın yapıldığı seralarda kapılar ç�ft kanatlı veya sürgülü olarak tasarlanmaktadır. Uzun seralarda 
�şç�l�k kaybının önüne geçmek �ç�n �k� tarafta da kapı bulunmalıdır. Kapılar ısı kaybına neden 
olmayacak şek�lde tasarlanmalıdır.

Res�m 13,14: Sera Kapı Örnekler� 
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                2.3.6.  Havalandırma Açıklıkları 

�       Havalandırma açıklıkları, sera �ç�nde ısı ve nem b�r�k�m�n�, yet�şt�r�len b�tk� �ç�n uygun 

koşulları sağlamak �ç�n kullanılan doğal havalandırma elemanlarıdır. 

 �      Havalandırma açıklıklarının en öneml� görev� neml� ve sıcak havanın sera dışına atılmasıdır. 

Sera �çer�s�nde b�r�ken nem yet�şmekte olan b�tk�ler� olumsuz etk�leyeb�l�r. Damlacıklara bağlı ışık 

geç�rgenl�ğ�n� de azaltmaktadır. İstenmeyen bu olaylar havalandırma açıklıkları �le doğal olarak 

g�der�lmekted�r. Aynı zamanda sera �çer�s�ndek� karbond�oks�t ve oks�jen denges�n�n sağlanmasında 

havalandırmadan faydalanılmaktadır.

       Havalandırma açıklıkları sera çatı mahyasında ç�ft taraflı yapılarak sera �çer�s�nde �y� b�r 

havalandırma sağlanmış olur. Çatı mahyasında yeterl� havalandırma açıklığının bulunmaması 

durumunda pencereler açılmalıdır. Doğal havalandırma alanları toplam sera alanının 1/4-1/6 arasında 

olmalıdır. Bu açıklıklar çevre şartlarına göre gerekt�ğ�nde ayarlanab�lmel�d�r.  Isınan ve nemlenen 

hava sera çatılarında b�r�kt�ğ�nden havalandırma açıklıklarının yan duvarlara yapılması hedeflenen 

havalandırma başarısını olumsuz etk�ler.

Şek�l 13: Sera Havalandırma Açıklıkları 

       2.4.  Serayı Etk�leyen Yükler 

�       Sera yapılarında d�kkat ed�lmes� gereken en öneml� etkenlerden b�r� yapı elemanlarının üzer�ne 

geleb�lecek yüklerd�r. Sera üzer�ne b�nen yükler seralarda şek�l bozukluklarının oluşmasında etk�l�d�r. 

Sera yükler�, gölgeye neden olmayacak şek�lde, ucuz, hafif, dayanıklı, ısı �let�m� düşük, kurulması 

kolay olmalıdır. Yapıyı oluşturan elemanlar, yükler� emn�yetle taşıyab�lecek en küçük kes�t alanında 

olmalıdır. Sera yapı elemanlarına etk�l� yükler şöyled�r:

· Sab�t Yükler 

· Hareketl� Yükler 

               2.4.1.  Sab�t Yükler 

�       Seradak� sab�t yükler, çatı elemanlarının ağırlıklarıyla seraya asılı s�stemler�n ağırlıklarından 

oluşur. 

 �      Çatı elemanlarının ağırlıkları, serayı kaplayan örtü malzemes�n�n çatı, mertekler, aşıklar ve 

k�r�şler�n, yatay düzlem�n b�r�m alanına ne kadar yük verd�ğ� b�l�nmel�d�r. Plast�k g�b� hafif 

malzemelerde bu d�kkate alınmazken, cam örtü malzemes�nde her metre kare �ç�n 2,5-3 kg kadardır.

 �      Seradak� asılı s�stemler�n ağırlığı da, sera �skelet s�stemler�ne bağlanan ısıtma, soğutma 

s�stemler�n�n oluşturduğu yüklerd�r.
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               2.4.2.  Hareketl� Yükler 
�       Rüzgâr, kar, çatıya asılan b�tk�ler�n ve çatıya herhang� b�r amaçla çıkan �şç�n�n ağırlıklarının 
yanında deprem�n d�nam�k etk�s� hareketl� yüklere örnek göster�leb�l�r. 
 �      Rüzgâr yükü, sera planlamasında en çok d�kkate alınan unsurlardan b�r�d�r. Rüzgâr est�ğ� yönde 
basınç kuvvet� oluştururken d�ğer tarafta emme kuvvet� oluşturmaktadır. Rüzgârlı günlerde sera kapı 
ve pencereler�n�n kapalı olması gerekmekted�r. Aks� halde sera �ç�nde emme kuvvet� oluşturarak 
devr�lmelere neden olab�lmekted�r. Plast�k seralar gerek çatı malzemes�n�n hafif olması gerek �skelet 
s�stem�n�n hafif olmasına bağlı rüzgârın emme kuvvet�ne bağlı kaldırma kuvvet�n�n etk�s�ne karşı 
duramamaktadır. Bu nedenle çatı elemanlarının bağlantısı sağlam olmalı, balonlaşmanın önüne 
geçmek �ç�n örtü, galvan�zl� tel veya ahşap çıtalarla desteklenmel�d�r. Gerekl� durumlarda, seranın 
dışından kuşaklar atılmalıdır. 
 �      Kar yağışı olmayan ya da az olan bölgelerde, çatı eğ�m�n�n fazla olduğu �şletmelerde, ısıtılan 
seralar ve rüzgârın fazla olduğu yerlerde sera tasarımı yapılırken kar yükü hesaplanmaz. 
 �      B�r�m alandan daha fazla ürün elde etmek �ç�n bazı sebzeler �plerle ya da daha farklı aparatlarla 
sera çatılarına asılmaktadır. Bu b�tk�lerde meyve oluştukça ağırlık artmaktadır. Ancak bu yükler 
d�kme başlarındak� çel�k tellere bağlanarak çatı elemanı yükü olarak değerlend�r�lmez.
 �      Seralar gerek kurulum aşamasında gerek tad�lat durumlarda üzer�ne çıkan �şç� ağırlığını 
taşıyab�lecek şek�lde tasarlanmalıdır. 

3. Sera Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Yen� Tekn�kler
�        Artan nüfusla beraber gıda �ht�yacı da aynı oranda artış göstermekted�r. Her mevs�m de yeterl� 
m�ktarda ürün elde edeb�lmek �ç�n geleneksel seraların dışında farklı çevre koşulları oluşturularak 
ya da farklı kaynaklar kullanılarak �şletmen�n sürdürülmes� sağlanır. Bu konuda araştırmalar yapan 
uzmanlar zamanla elver�şs�z topraklarda seralarla meyve, sebze yet�şt�r�c�l�ğ� üzer�nde çalışmalar 
yaparak günümüzde topraksız tarımı gel�şt�rm�şlerd�r. Y�ne seraların ısıtılması g�b� amaçlarla 
jeotermal kaynakları değerlend�rerek �kl�m� elver�şs�z olan bölgelerde ısıtma mal�yetler�n� azaltarak 
örtü altı tarımın gel�şmes� �ç�n çalışmalar yapılmaktadır.
       3.1. Topraksız Tarım 
�       Topraksız tarım, �ç�nde toprak bulunmayan her türlü yet�şt�rme şartının sağlanarak b�tk� 
yet�şt�r�lmes�d�r. Yet�şt�rme ortamı olarak yalnızca bes�n çözelt�s� kullanılab�ld�ğ� g�b� çeş�tl� organ�k 
ve �norgan�k katı materyallerden de faydalanılır.
       Topraksız tarımın amacı;
· B�tk� gel�ş�m�n� bes�n solüsyonları �le sağlamak
· B�tk�n�n su ve bes�n �ht�yaçlarının stress�z b�r şek�lde karşılanması�
· En ekonom�k şek�lde bu �ht�yaçların g�der�lmes�d�r. 
 �      Topraksız tarım daha çok örtü altı yet�şt�r�c�l�ğ�nde uygulanan b�r yöntem olmasına karşın 
günümüzde açık alanlarda da uygulamalarına rastlamak mümkündür.  Araştırmacılar topraksız 
tarımla yet�şt�r�len domates�n en az toprakta yet�şen domates kadar kal�tel� olduğunu gösterm�şt�r. 
Bu s�stem�n yaygınlaştırılmasıyla tarıma elver�şs�z taşlık, kayalık, tuzlu ve çorak alanlar �le taban 
suyu yüksek olan bölgelerde başarılı seracılık faal�yet� yapılab�lmekted�r.

Res�m 15, 16: Topraksız Tarım Uygulamaları 
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        Topraksız tarım uygulamalarının nedenler�n� şu şek�lde sıralayab�l�r�z:
1.  Toprak kaybı: Hızlı nüfus artışı yüzünden �ht�yaç duyulan bes�n�n karşılanması �ç�n tarım 
yapılacak topraklar yeters�z kalab�l�r. Erozyon, çoraklaşma, tarım topraklarında yerleş�m olması, 
tur�zm alanlarına ayrılması toprak kaybını arttırmaktadır.
2.  Toprak yorgunluğu:Seralarda üst üste aynı ürünün uzun yıllar yet�şt�r�lmes� toprak yorgunluğuna 
neden olmaktadır. Buda toprağın ver�ml�l�ğ� düşürmekted�r. Oluşan toprak yorgunluğu, toprak ve 
yet�şt�r�lecek ürünün değ�şt�r�lmes�yle g�der�leb�l�r ancak bu yöntem üret�c� �ç�n hem prat�k değ�l 
hem de ekonom�k anlamda mal�yetl�d�r. Ayrıca modern tarım uygulamalarına rağmen �sten�len ver�m 
ve kal�tede ürün yet�şt�r�lememekted�r. 
3. Hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu: Yoğun tarımın gerçekleşt�r�ld�ğ� ve sürekl� aynı ürünün 
yet�şt�r�ld�ğ� yerlerde bağışıklık kazanan hastalık, zararlı ve yabancı otlar büyük sorun 
oluşturmaktadır. 
4. Aşırı gübre ve su tüket�m�: Seralarda b�tk� ver�m�n� ve kal�tes�n� arttırmak amacıyla gübre 
kullanılmaktadır. Çok fazla gübre kullanımı çevre k�rl�l�ğ�ne neden olab�leceğ� g�b� �ler�de gübre 
sıkıntılarını da beraber�nde get�rmekted�r. Y�ne tarım alanlarının sulanması �ç�n kullanılması gereken 
su m�ktarı b�l�nmemekted�r. Ayrıca toprak suyu çekt�ğ�nden topraksız tarıma göre 4-5 kat daha fazla 
su g�der� olmaktadır.
5. Enerj� ve �ş gücü tasarrufu: Topraklı tarım yapılan tüm alanlarda �ş gücüne �ht�yaç vardır. 
Toprağın �şlenmes�, ek�m d�k�me hazırlanması, çapalanması, sulanmaya elver�şl� hale get�r�lmes�, 
yabancı ot kontrolü g�b� b�rçok �ş kalem� söz konusudur. Başta traktör ve bağlantı ek�pmanları olmak 
üzere b�rçok alet ve ek�pmanın çalıştırılması �ç�n b�r hayl� enerj�ye �ht�yaç vardır.

Res�m 17, 18: Topraksız Tarım Uygulamaları 

        Topraksız tarımın başlıca yararları şunlardır:
· Tarıma elver�şs�z topraklar değerlend�r�l�r.
· Ürünler�n bes�n değer� ve pH değer� kolaylıkla sağlanır. Bes�n solüsyonları �le �sten�len ölçüde 
makro ve m�kro elementler�n denges� sağlanır.
· Kök kısmının havalandırılmasıyla kök hastalıkları daha az saptanır.
· Topraklı tarıma göre daha az alan ve suya �ht�yaç vardır. Kapalı s�stemlerde aynı su tekrar 
kullanılab�ld�ğ� �ç�n su tasarrufu sağlamaktadır.
· Enerj� ve �ş gücü tasarrufu sağlar.
· Daha �y� meyve kal�tes� sağlamasının yanında görsel olarak tüket�c�y� doyuran ürünler�n elde 
ed�lmes�ne olanak sağlar.
· Yüksek ürün �ç kal�tes� sağlar (şeker, v�tam�n, m�neral, kuru madde �çer�ğ�)
· Yüksek üret�m/gel�r elde ed�lmekted�r. B�r�m alana d�k�len ürün ve ver�m daha fazladır. 
· Uzun süre ürün yet�şt�r�lmes�ne �mkân sağlar. Böylece yıl boyu pazarda ürünü görmek mümkündür. 
· Kontrollü b�r yet�şt�rme �şlem� olduğu �ç�n daha erken hasat sağlanab�lmekted�r.
· Satış alanı yüksekt�r.
· Endüstr�ler�n gel�şmes�ne olanak sağlar.
· Daha az tarım �lacı kullanılır.
· Ç�çeklenme kontrol ed�leb�l�r.
· İk� hasat arasındak� süre kısadır.
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Res�m 19: Topraksız Tarım Uygulamaları 

       Topraksız tarımın bazı dezavantajları şöyled�r:

· İlk tes�s kurulum mal�yet� yüksekt�r.

· Kal�fiye eleman gerekmekted�r.

· Gel�şen teknoloj�ye yet�şememeye bağlı teknoloj�k r�skler ve buna bağlı hataların gerçekleşmes� 

söz konusudur.

· S�stem�n sürekl� tak�p ed�lmes� gerekmekted�r.

· Kullanılan bes�n solüsyonları, k�myasallar tüket�c�de olumsuz �zlen�m bırakab�lmekted�r.

· Seraların ısıtılmasında jeotermal enerj� kaynağı g�b� b�r kaynak yoksa enerj� mal�yet� 

yükselmekted�r. 

        3.2.  Jeotermal Seracılık �
�        Seralardak� ısı kaybının betonarme yapılara göre özell�kle geceler� çok yüksek olması, güneş 

enerj�s�n�n kullanımının sınırlı olması, fos�l yakıtlarla ısıtma �ht�yacının karşılandığı s�stemler�n 

mal�yetl� olması, seracılığı �lkbahar ve sonbahar mevs�mler�nde sınırlı kılmıştır. Bu nedenle 

jeotermal kaynakların olduğu coğrafyalarda ısıtma kaynağı olarak jeotermal enerj�n�n 

kullanılmasıyla seracılık her mevs�m yapılmaya uygun hale geld�ğ� g�b� seracılık faal�yetler�ne 

uygun olmayan soğuk �kl�mlerde de örtü altı b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapılmasına �mkân ver�r. 

Böylece o coğrafya da yet�şt�r�len ürün pazara daha erken yayılırken, yet�şk�nler�n �st�hdamı, 

bölgedek� göçler�n azalmasına bağlı şeh�rlerdek� çarpık kentleşmen�n önüne geç�lmes� g�b� b�rçok 

olumlu sonuçları da beraber�nde get�rmekted�r.�
�       Jeotermal enerj� �le sera ısıtma s�stemler�, jeotermal akışkanın çıkarıldığı bölgeden tüket�c�n�n 

bulunduğu alanlara taşınması �ç�n kullanılan elemanlar topluluğudur. Bu s�stemler tekn�k olarak 

toprak yüzey�ne, �çer�s�ne veya yet�şt�rme masalarına yerleşt�r�len ısıtma s�stemler�, fan ve ısı 

değ�şt�r�c� kullanılan hava ısıtma s�stemler� ve komb�ne ısıtma s�stemler� olarak gruplandırılab�l�r. 

Isıtma s�stemler� �çer�s�nde jeotermal kaynağın kullanıma en uygun yöntem�n, zem�nden veya toprak 

altından yapılan ısıtma s�stem� olduğu bel�rlenm�şt�r. Bu s�stem aynı kaynaktan beslenen bel�rl� b�r 

der�nl�k ve aralıklarla gömülen borulardan kaynağın geçerek ısıtılması prens�b�ne dayanmaktadır ve 

ortam hava ısıtma s�stem�yle desteklenmes� en �y� sonuçları elde etmey� sağlar. 

                3.2.1. Dünyada Jeotermal Seracılık

�        Küresel jeotermal enerj� üret�m� 2021 yılı sonunda 15,854 MW olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Pandem�n�n tüm zorluklarına rağmen b�rçok ülke yen� kapas�te eklem�şt�r. 2021 yılında, kurulu güç 

üret�m kapas�tes�ne göre �lk 10 ülke sırasıyla; ABD, Endonezya, F�l�p�nler, Türk�ye, Yen� Zelanda, 

Meks�ka, İtalya, Kenya, İzlanda ve Japonya'dır. 
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Şek�l 14: Dünya Jeotermal Enerj� Gücü İlk On Ülke Dağılım Grafiğ� 

       2015 yılı Dünya Jeotermal Kongres� raporuna göre 2050 yılına kadar kurulu jeotermal enerj� 

santraller�yle kapas�ten�n 250.000 MWt' ye çıkarılması hedeflenmekted�r. 

 �      Ç�zelge 1 �ncelend�ğ�nde 1995 yılında sera ısıtma amacıyla kullanılan kapas�te 1.085 MW �ken 

2015 yılında bu değer 1.830 MW değerler�ne yükselm�şt�r. Bu artışta topraksız tarım 

faal�yetler�n�n artmasına neden olan etkenler göster�leb�l�r. 

Ç�zelge 1: Dünya Jeotermal Kongres� Ver�ler�  
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        Ç�zelge �ncelend�ğ�nde sera ısıtmasının kurulu kapas�te değer� 1995 yılından 2015 yılına 

kadar %69 g�b� b�r oranla artış göstermekted�r. 2015 ver�ler�ne göre yıllık jeotermal enerj� 

kullanımında sera ısıtması �ç�n kullanılan enerj� 1995 ve 2015 yılları arasında %70'l�k b�r artış 

gösterm�şt�r. 

 �       Dünya üzer�nde jeotermal kaynakları kullanarak sera yet�şt�r�c�l�ğ� yapan l�der ülkeler Türk�ye, 

Macar�stan, Rusya, Ç�n ve İtalya'dır. Bunun yanında Amer�ka'da ağaç fideler� ve İzlanda'dak� muz 

bahçeler�nde de jeotermal uygulamalar mevcuttur.  Jeotermal enerj�n�n tarımsal amaçlı kullanımları 

Macar�stan, Makedonya, Bulgar�stan, Sırb�stan g�b� Avrupa ülkeler�nde jeotermal kaynağın 

doğrudan uygulamalarında d�kkat çekmekted�r.

               3.2.2. Türk�ye'de Jeotermal Seracılık 

�        Jeotermal enerj� potans�yel� bakımından Dünya'da öneml� b�r yere sah�p olan Türk�ye'de, 

jeotermal enerj�, ortam ısıtma, merkez� ısıtma, sera ısıtması, tarımsal kurutma, kaplıca ve jeotermal 

ısı pompaları g�b� çeş�tl� kullanım alanlarına sah�pt�r.      

 �       Türk�ye'de yıllara göre jeotermal enerj� çalışmaları Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü 

(MTA) tarafından karşılaştırıldığında aşağıda bel�rt�len sonuçlara ulaşılmıştır.

· Elektr�k üret�m�ne uygun saha sayısı 2002 yılında 16 �ken 2017 yılında 25'e yükselm�şt�r.

· Sera ısıtması 2002 yılında 500 dönüm �ken 2017 yılında 3.931 dönüme yükselerek %686 artış 

gerçekleşm�şt�r. 

· Konut ısıtması 2002 yılında 30.000 konut �ken 2017 yılında 114.567 konut eşdeğer�ne çıkmıştır.

· Elektr�k üret�m�nde kurulu güç 2002 yılında 15 MW �ken 2017 yılı sonu �t�bar�yle 1.052 MW'e 

çıkmıştır.

· Ülke görünür ısı kapas�tes�nde �se 2002 yılında 3.000 MW'den 2017 yılında 15.500 MW' ye 

çıkarak %416 artış sağlanmıştır.

 �       Türk�ye'de 2013 ver�ler�ne göre toplam 147 �şletme �le jeotermal sera �le b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu paydada jeotermal seracılık %24'lük payla İzm�r ve %23,42 g�b� b�r 

d�l�mle de Man�sa �ller�nde gerçekleşt�r�lmekted�r.

               3.2.3. Jeotermal Seraların Kurulumunda D�kkat Ed�lecek Hususlar 

�        Seracılık faal�yetler�n�n karlı olab�lmes� �ç�n pazar talep ve b�r�m alandan elde ed�len ürün esas 
2alındığında ortalama b�r seranın m�n�mum 20.000 m  olması gerekmekted�r.

 �       Özell�kle topraksız tarımda mevcut şartların sürekl� olarak b�lg�sayar üzer�nden tak�b�n�n 

yapılması gerekmekted�r. Yet�şt�r�lecek b�tk�n�n �ht�yaç duyduğu opt�mum şartlar bel�rlenerek 

b�lg�sayarlara g�r�l�r ve bu parametreler sera �ç�nde yerleşt�r�len algılayıcılar �le tak�p ed�l�r. 

Herhang� b�r parametredek� değ�ş�m algılanarak s�stem üzer�nden yen�den �sten�len değerlere en kısa 

sürede ulaşması sağlanır.  Bu doğrultuda kurulması planlanan seranın tekn�k özell�kler� şöyle 

olmalıdır;

· Tek tepe havalandırma got�k çatı 

· Üst çatı kısmı PE naylon,

· Yan kısımlar �se pol�karbon kaplama

· Otomasyon s�stem� (ısıtma, sulama, gübreleme, perde s�stemler�)

 �       Örnek b�r sera çalışması �ç�n tekn�k özell�kler aşağıdak� g�b�d�r. 
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Tablo 3: Örnek Sera Model� Tekn�k Özell�kler�

       Seraların jeotermal enerj� �le ısıtılmasında dört adet ısıtma s�stem�nden bahsed�leb�l�r.
· Kanatçıklı boru (serpant�n) s�stemler� 
· Fanlı serpant�n s�stemler� 
    o  Standart ısıtma ün�teler� 
    o  Düşük sıcaklıklı ısıtma ün�teler�
· Topraktan ısıtmalı s�stemler 
· Düz borularla (doğal taşınma) ısıtma s�stemler� 
Serpant�n s�stemler:Genell�kle çel�k ya da alüm�nyum kanatçıkların yuvarlak ve d�kdörtgen 
şekl�nde eklenmes�yle yapılır.

Res�m 19: Kanatlı Borular (Serpant�nler)
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       Serpant�n boyunun hesaplanması �ç�n bell� sıcaklıktak� su g�r�ş�nde b�r�m uzunluk �ç�n ver�len 

kapas�te farklı sıcaklık g�r�ş� �ç�n düzeltme faktörler�yle çarpılarak kapas�teye uygun uzunluk tesp�t 

ed�l�r. Doğal taşınımlı serpant�n s�stemler�nde boru uzunluğu daha fazla olacağından sera ısıtılması 

�ç�n prat�k değ�ld�r. Ancak bakım masrafları oldukça düşüktür ve fan kullanımına �ht�yaç 

duyulmaması enerj� tasarrufu sağlamaktadır.

       Zorlanmış taşınımlı serpant�n ün�teler�: Bu s�stemlerde bakır boruların terc�h ed�lmes� 

korozyona sebep olacağından jeotermal su doğrudan kullanılmamalıdır. Sıcaklık kontrolü fan 

yardımıyla sağlanır. Çok yüksek ısıtma �ht�yaçlarını g�dereb�lmekle beraber an� sıcaklık 

düşüşler�nde hızlı müdahaleye olanak sağlar.

       Topraktan ısıtmalı s�stemler: Toprak altına yerleşt�r�len borular �lk olarak toprağı ardından 

sera havasını ısıtır. En yaygın boru malzemes� pol�büt�len borulardır bu borular çok yüksek 

sıcaklıklara dayanab�lmekted�r. Seraların topraktan ısıtılması �şlem� toprağın çok ısınıp b�tk�lere 

zarar verme �ht�maller� göz önünde tutulduğunda tepe yüklerde �k�nc�l b�r ısıtıcı gereks�n�m� vardır. 

Tasarımda �zlenecek yol şu şek�lded�r. 

· Seranın ısıl yükünün bulunması,

· Buna göre gerekl� taban sıcaklığının hesaplanması,

· Boru çapları, der�nl�ğ� ve aralıkların hesaplanması,

Res�m 20: Topraktan Isıtmalı S�stem Şek�l 14: Tek ve Ç�ft Sıralı Döşeme

o
       İçer�s�nde �nsan bulunan seralar �ç�n öner�len sıcaklık 30 C'd�r. Bu s�stemler uygulanırken 

hesaplamalarda boru uzunluğu çok uzun çıkarsa basınç kayıplarının azaltılması olmalıdır; 

bunun �ç�n tes�sat paralel hatlara bölünerek basınç kayıpları dengelen�r. B�r d�ğer husus ısıtmanın 
ohomojen olarak gerçekleşt�r�lmes�d�r. Boru �ç� sıcaklık düşümü yaklaşık 8 C'den fazla olması 

durumunda Şek�l 14' tek� g�b� ç�ft sıralı döşeme yapılması ısı akışını sera boyunca daha homojen 

olmasını sağlayacaktır.
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Düz borulu s�stemler: Bu s�stemde çapı küçük, pol�büt�len veya çel�k boruların yüzeyden bell� 

yüksekl�kte, mümkünse yere daha yakın, küçük kümeler hal�nde konumlandırılmaktadır. Sıcaklık 

kontrolü �ç�n ara eşenjör, vanalar vasıtasıyla yapılmaktadır. Soğuk �kl�mlere uyarlanmasında boru 

mal�yet�n�n fazla olmasına bağlı ılık �kl�mlerde hassas sıcaklık kontrolüyle yaygın b�r alternat�ft�r. 

Tasarım şu şek�lded�r;

· Elver�şl� jeotermal akışkan deb�s�n�n bel�rlenmes� 

· Isı kayıplarının hesaplanması, sağlanacak su deb�s�nde sıcaklık düşümünün ve tes�sattak� ortalama 

su sıcaklığının saptanması

· Ortalama su sıcaklığında 1m boru uzunluğunun vereb�leceğ� ısı m�ktarının hesaplanması

· Isı �ht�yacının sağlanması �ç�n gerekl� boru uzunluğunun bulunması.

Şek�l 15: Düz Borulu S�stem Örneğ� 

T�chelman metodu: Isınmanın homojen olması b�r sera �ç�n çok öneml�d�r. Bunun �ç�nde h�drol�k 

denge sağlanmalıdır. Isıtma borularının T�chelman Metoduna göre döşenmes�yle �stenen h�drol�k 

denge sağlanmış olur. Çünkü her ısıtma elemanının dönüş hattını en kısa yoldan döşemek her 

elemanının boru uzunluğunu sab�t tutar ve buda eş�t ısı kaybına neden olur. Bu sayede s�stemde hep 

eş�t akışkan deb�s� geçer.

Şek�l 16: T�chelman Metodu  
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Isı değ�şt�r�c�ler: Jeotermal akışkanı tem�z su hattından ayırma ve sıcaklık kontrolünü sağlama temel 

görevler�d�r.

S� ıcaklık kontrolünün sağlanması �ç�n ısıtma borusunun sıcaklığı kontrol ed�lmel�d�r. Bu da en kolay 

eşanjöre g�ren jeotermal akışkan deb�s�yle oynanarak sağlanmaktadır. 

 �       Jeotermal uygulamalarda en yaygın plakalı eşanjörler kullanılmaktadır. Eşanjör malzemes� 

olarak korozyona d�rençl� t�tanyum veya paslanmaz çel�k plakalar kullanılır. Ancak bazen paslanmaz 

çel�k borularında korozyona uğradığı gözlemlenm�şt�r.

               

               3.2.4. Geleneksel Sera Yet�şt�r�c�l�ğ� İle Avantaj ve Dezavantajları 

�       Sera ısıtılması �ç�n jeotermal enerj� kullanımının avantajlarını şu şek�lde sıralayab�l�r�z:
o

· Düşük sıcaklıktak� (40-45 C) jeotermal akışkanın seracılıkta kullanılab�lmes�

· Seraların, soğuk aylarda ısıtılmasında ısıtıcı olarak alternat�f oluşturması

· D�ğer yakıt kaynaklarına göre yen�leneb�l�r, çevre dostu ve yerel kaynaklı olması

· Isıtma masrafları üret�c�ler� �lkbahar ve sonbahar yet�şt�r�c�l�ğ�ne yöneltmekte, bu durum geç�ş 

dönemler�nde ürün arzının az olması neden�yle fiyatların aşırı yükselmes�ne neden olmaktadır. 

 �       Jeotermal kaynağın özell�kle seracılıkta kullanılmasıyla; üret�m mal�yet� düşük, güven�l�r ve 

�zleneb�l�r, rekabet şansı yüksek, marka değer� yüksek ve modern üret�m�n yapılacağı organ�ze sera 

bölgeler�n�n kurulması öngörülmekted�r. 

 �       Jeotermal kaynakların seraların ısıtılmasında kullanılması, yatırım mal�yet�n�n yüksek olması, 

yet�şm�ş �ş gücüne �ht�yaç duyması, sürekl� tak�p gerekt�ren s�stemlerle entegre ed�lm�ş olması 

dezavantajları arasında göster�leb�l�r.
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· Aşağıdak� yer alan cümlelerde ver�len b�lg�ler doğru �se (D) yanlış �se (Y) yazınız.

(…) 1. Cam seraların kurulum mal�yet� d�ğer örtü malzemeler�ne göre daha düşüktür.
(…) 2. Ilıman �kl�m kuşağında yer alan bölgeler sera �şletmeler� �ç�n en uygun yerlerd�r.
(…) 3. Seraların fazlalığıyla tanınan Beyaz Çatılı Şeh�r olarak da b�l�nen bölge İspanya'nın 
       Almer�a şehr�d�r.
(…) 4. Sera kurulacak alanlarda su �ht�yacını karşılamak amacıyla yağmur suyu toplama alanları 
        oluşturab�l�r.
(…) 5. Jeotermal enerj� seraların ısıtılmasın kullanılan çevre dostu enerj� kaynağıdır.
(…) 6. Sera t�pler�n�n bel�rlenmes�nde gel�şen teknoloj�n�n pek b�r önem� yoktur.
(…) 7. Yuvarlak çatılı seralar d�ğer t�p çatılı seralara göre güneş ışınlarını en �y� şek�lde almaktadır.
(…) 8. Sera �skelet�n�n gölgelend�rmes� az olmalıdır.
(…) 9. Topraksız tarımda s�stem�n sürekl� olarak kontrol ed�lmes�ne gerek yoktur.
(…) 10. Jeotermal kaynaklar �le seralarda toprak altı ısıtma yapılab�l�r.

·Aşağıdak� çoktan seçmel� sorularda doğru olanı �şaretley�n�z.

1. Aşağıdak� b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?
A.  Kurulacak seralar yollara yakın olmalıdır.
B.  Seralar çevre koşulları, �kl�m b�lg�ler� göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
C.  Sera ışık �ht�yacı florasanlarla sağlanmaktadır.
D.  Rüzgâr, kar yükü, yağmur g�b� doğal olaylar sera tasarımını etk�lemekted�r.

2. Aşağıdak�lerden hang�s� seracılık �le �lg�l� yanlış b�lg�d�r?
A.  Ilıman �kl�m kuşağında sera yatırım mal�yet� yüksekt�r.
B.  Seralarla küçük tarım alanlarında b�le yüksek ver�m elde ed�leb�l�r.
C.  Yıl �çer�s�nde b�rden fazla üret�m �mkânı sağlar
D.  Türk�ye'de daha çok plast�k seralar terc�h ed�lmekted�r.

3. Aşağıdak�lerden hang�s� sera yer� seç�m�nde ekoloj�k faktörlerdend�r?
A.  Sıcaklık 
B.  Işık
C.  Toprak ve topagrafya
D.  Heps� 

4. Aşağıdak� b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?
A.  Seracılıkta yet�şt�r�lecek b�tk�ye uygun ortam hazırlanmalıdır.
B.  Ser�n �kl�mlerde sera ısıtma s�stemler�ne �ht�yaç vardır.
C.  Sera kurulumunda teknoloj�k gel�şmeler�n b�r önem� yoktur.
D.  Seracılık sektör hal�ne gelerek yet�şk�nlere �ş �mkânı sunar.

5. Aşağıdak�lerden hang�s� seraların kullanım amaçlarındandır?
A.  Araştırma yapmak
B.  Ekonom�k gel�r elde etmek
C.  Hob� amaçlı 
D.  Heps� 

              GENEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6.  Aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A.  Örtü malzemes�n�n cam terc�h ed�lmes� durumunda en uygun �skelet malzemes� ahşaptır.

B.  Seralar büyüklükler�ne göre büyük, orta ve küçük şekl�nded�r.

C.  B�reysel seralar tek çatı şekl�nde olan seralardır.

D.  Ün�vers�telerde araştırma amaçlı seralar kurulab�lmekted�r.

        I. Ucuz olmalı

        II. İkl�m koşullarından etk�leneb�l�r

        III. Enerj� tasarrufu sağlamalı,

7.  Yukarıdak� b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A. Yalnız I.       B. I. ve III.            C. Yalnız III.                 D) II. ve III.

8.  Aşağıdak�lerden hang�s� doğrudur?

A.  Seralarda ısı kaybını önlemek amacıyla yalnızca b�r kapı yapılmalıdır.

B.  Örtü malzemes� çevre şartlarından etk�lenmeyecek şek�lde terc�h ed�lmel�d�r.

C.  Havalandırma açıklıkların yan duvarlarda olması etk�n b�r havalandırma sağlar.

D.  Blok sera yapılarında oluklar rüzgârın etk�s�n� azaltmak �ç�n kullanılır.

9.  Aşağıdak� seçeneklerden hang�s� topraksız tarımla �lg�l� yanlış b�r b�lg�d�r?

A.  B�tk� bes�n �ht�yaçları bes�n solüsyonları �le sağlanır.

B.  Sulama yapılan topraklı tarıma göre su g�derler� daha azdır.

C.  Tarıma elver�şs�z alanlarda da tarım �mkânı sunmaktadır.

D.  H�çb�r�

10. Aşağıdak� seçeneklerden hang�s� jeotermal kaynakların sera ısıtılmasında sağladığı avantajlardan 

değ�ld�r?

A.  Soğuk havalarda sera ısıtılmasında alternat�f kaynaktır.

B.  D�ğer ısıtma yakıtlarına göre çevre dostudur.

C.  İşletme kurulum mal�yet� düşüktür.

D.  Güven�l�r, �zleneb�l�r, marka değer� yüksek üret�m �mkânı sağlar.
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CEVAP ANAHTARI

Aşağıda doğru/yanlış seçenekl� sorular �ç�n cevap anahtarı ver�lm�şt�r.

Aşağıda çoktan seçmel� sorular �ç�n cevap anahtarı ver�lm�şt�r.
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 MODÜL BİLGİ SAYFASI

MODÜLÜN ADI: SERA TARIMI 

MODÜLÜN SÜRESİ: 10 ders saat� 

MODÜLÜN AMACI: Yet�şk�nler�n eğ�t�m� kapsamında b�reylere, seranın tanımı ve önem�, 

Dünya'da ve bell� başlı seracılıkla b�l�nen ülkelerde serada b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�, Türk�ye'de seralarda 

b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�, sera yer�n�n seç�m�ndek� faktörler hakkında b�lg� ve becer� kazanımlarının 

sağlanması. 
ÖN KOŞUL: Bu modülün ön koşulu yoktur. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sera Tarımı ve Önem� 

B. Dünya'da Seralarda B�tk� Yet�şt�r�lmes� 

C. Türk�ye'de Seralarda B�tk� Yet�şt�r�lmes� 

D. Sera Yer�n�n Seç�m�nde Etk�l� olan Faktörler 
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UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

1. Yeterl�l�ğe sah�p olmak �steyen her yet�şk�n�n konuyu anlaması sağlanmalıdır.

2. Bu modülün �şlen�ş� sırasında, soru-cevap yöntem�, bey�n fırtınası, anlatım yöntemler�

kullanılarak konun pek�şt�r�lmes� sağlanmalıdır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 

Eğ�t�m öğret�m sürec�n�n sonunda, b�reyler�n yeterl�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla 

hazırlanmış Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs B�tk�s� Yet�şt�r�lmes� ana başlığı altında 

düzenlenen bu modül(ler) �le öğrenc�n�n kazanımları bel�rlen�r. Bu kazanımlar genel ölçme ve 

değerlend�rme sorularıyla tesp�t ed�lerek, kazanımlardak� başarının bütün olarak 

değerlend�r�lmes� sağlanır. Ölçme ve değerlend�rme etk�nl�kler�nde aktarılan kazanımlara uygun 

ölçme parametreler� seç�l�r. Öğrenme kazanımlarına a�t başarı ölçütler� yukarıdak� tabloda 

ver�lm�şt�r. 
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MODÜLÜN ADI: SERA TİPLERİ VE YAPI MALZEMELERİ 

MODÜLÜN SÜRESİ: 18 ders saat� 

MODÜLÜN AMACI: Yet�şk�nler�n eğ�t�m� kapsamında b�reylere, sera t�pler�, 

sınıflandırılması, sera yapı malzemeler� ve serayı etk�yen yükler hakkında b�lg�lend�r�lmes�.

ÖN KOŞUL: Bu modülün ön koşulu yoktur. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Sera T�pler� 

B. Seraların Sınıflandırılması 

C. Sera yapı Malzemeler� 

D. Serayı Etk�leyen Yükler 
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UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

1. Yeterl�l�ğe sah�p olmak �steyen her yet�şk�n�n konuyu anlaması sağlanmalıdır.

2. Bu modülün �şlen�ş� sırasında, soru-cevap yöntem�, bey�n fırtınası, anlatım yöntemler�

kullanılarak konun pek�şt�r�lmes� sağlanmalıdır. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 

Eğ�t�m öğret�m sürec�n�n sonunda, b�reyler�n yeterl�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla hazırlanmış 

Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs B�tk�s� Yet�şt�r�lmes� ana başlığı altında düzenlenen bu 

modül(ler) �le öğrenc�n�n kazanımları bel�rlen�r. Bu kazanımlar genel ölçme ve değerlend�rme 

sorularıyla tesp�t ed�lerek, kazanımlardak� başarının bütün olarak değerlend�r�lmes� sağlanır. 

Ölçme ve değerlend�rme etk�nl�kler�nde aktarılan kazanımlara uygun ölçme parametreler� seç�l�r. 

Öğrenme kazanımlarına a�t başarı ölçütler� yukarıdak� tabloda ver�lm�şt�r. 
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MODÜLÜN ADI: SERA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ TEKNİKLER 

MODÜLÜN SÜRESİ: 62 ders saat� 

MODÜLÜN AMACI: Yet�şk�nler�n eğ�t�m� kapsamında b�reylere, artan taleple gıda �ht�yacının 

karşılanmasında seraların kullanılmasında değ�şen ve gel�şen teknoloj�ler�n etk�ler�yle topraksız 

tarım ve jeotermal kaynakların kullanılmasıyla yapılan örtü altı yet�şt�r�c�l�ğ�, geleneksel 

seracılığa göre avantaj ve dezavantajları, jeotermal seracılık mevzuatları hakkında b�lg� 

kazanımının sağlanması.
ÖN KOŞUL: Bu modülün ön koşulu yoktur. 

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI: 

A. Topraksız tarım 

B. Jeotermal kaynak 

C. Jeotermal Seraların kurulumunda d�kkat ed�lecek hususlar 

D. Geleneksel Sera Yet�şt�r�c�l�ğ� �le kıyaslaması 
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UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

1. Yeterl�l�ğe sah�p olmak �steyen her yet�şk�n�n konuyu anlaması sağlanmalıdır.

2. Bu modülün �şlen�ş� sırasında, soru-cevap yöntem�, bey�n fırtınası, anlatım yöntemler�

kullanılarak konun pek�şt�r�lmes� sağlanmalıdır. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 

Eğ�t�m öğret�m sürec�n�n sonunda, b�reyler�n yeterl�l�ğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla 

hazırlanmış Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs B�tk�s� Yet�şt�r�lmes� ana başlığı altında 

düzenlenen bu modül(ler) �le öğrenc�n�n kazanımları bel�rlen�r. Bu kazanımlar genel ölçme ve 

değerlend�rme sorularıyla tesp�t ed�lerek, kazanımlardak� başarının bütün olarak değerlend�r�lmes� 

sağlanır. Ölçme ve değerlend�rme etk�nl�kler�nde aktarılan kazanımlara uygun ölçme parametreler� 

seç�l�r. Öğrenme kazanımlarına a�t başarı ölçütler� yukarıdak� tabloda ver�lm�şt�r. 
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