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1. SERACILI⁄A GENEL BAKIfi
Birim alana düflen iflgücü ve sermaye aç›s›ndan tar›m›n en yo¤un uygulama alanlar›ndan

birini oluflturan serac›l›¤›n bafllang›c› bundan yaklafl›k 500 y›l önceye dayanmaktad›r. O
zamanlarda evlerin güney cepheleri çat›s› cam ve di¤er yanlar› ise duvar fleklinde örülerek
kapal› bir sundurmaya dönüfltürülmekte ve sera olarak kullan›lmaktayd›. Örtü alt› üretiminin
endüstri haline gelmesi Birinci Dünya savafl›ndan sonra bafllam›fl ve 50’li y›llardan sonra h›z
kazanm›flt›r. Avrupa’da, (baflta Hollanda ve Akdeniz ülkeleri olmak üzere) ABD’de ve Japonya’da
süs bitkilerinin ve sebzelerin hatta baz› meyve türlerinin sezon d›fl› üretimini hedef alan serac›l›k
daha sonra iklim koflullar›n›n son derece elveriflli oldu¤u Kenya, Kolombiya ve Ekvator gibi
ülkelerde de (özellikle kesme çiçek üretiminde) geliflme göstermifl, bafllang›çta aç›kta yap›lagelen
üretim, pazar›n talep etti¤i kalitenin yakalanabilmesi amac›yla seraya al›nm›flt›r.

Farkl› iklim koflullar› nedeniyle Avrupa’da seralar›n tipleri de bölgelere göre farkl›l›klar
göstermektedir. Il›man iklimin hüküm sürdü¤ü Akdeniz sahil kufla¤›nda (‹spanya, Türkiye,
‹talya, Yunanistan) üretim genelde güzü ve ilkbahar› da içine alan so¤uk dönemde yap›lmakta,
Orta Avrupa’ya oranla ›s›tma giderleri daha düflük oldu¤u için daha ucuz ve yal›n sera
konstrüksiyonlar› ile yetinilmektedir. Akdeniz ülkelerinde genelde plastik sera hakimdir. ‹srail
ve Fas gibi serac›l›¤›n yayg›n oldu¤u ülkelerle birlikte Akdeniz ülkelerinin toplam sera varl›¤›
2000 - 2001 y›l› verilerine göre 22.200 hektar› cam ve 146.000 hektar› plastik olmak üzere
168.000 hektar› bulmaktad›r. (fiekil 1)

Kaynak: S.A.E. 2001 Joulet, J.P.,
2000 Plasticulture No:120

‹SPANYA
Cam Sera : 4.800 Ha
Plastik Sera : 57.500 Ha
Toplam Sera : 62.300 Ha

‹TALYA
Cam Sera : 5.800 Ha
Plastik Sera : 20.700 Ha
Toplam Sera : 26.500 Ha
Meyve ve ba¤ seralar› hariç

TÜRK‹YE
Cam Sera : 6.494 Ha (% 22)
Plastik Sera : 23.460 Ha (% 78)
Toplam Sera : 29.954 Ha

AKDEN‹Z ÜLKELER‹ TOPLAMI
Cam Sera : 22.200 Ha (% 13)
Plastik Sera : 146.000 Ha (% 87)
Toplam Sera : 168.200 Ha

1.1. AVRUPA’DA SERACILIK

fiekil 1 Akdeniz ülkeleri sera alanlar› da¤›l›m›
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Serin k›ta ikliminin hakim oldu¤u orta ve bat› Avrupa ülkelerinde (Hollanda, Belçika, Almanya,
Danimarka) örtü alt› üretiminin tamam›na yak›n› cam serada yap›lmaktad›r. Bu iklim kufla¤›nda
yer alan ülkelerde sera yat›r›m›  yan›s›ra, ›s›tma, ek ayd›nlatma ve tüm iflletme giderleri oldukça
yüksektir. Bu ülkeler içerisinde Hollanda 10.500 hektarl›k cam sera varl›¤› ve modern iflletme
yöntemleriyle serac›l›kta bafl› çekmektedir.

Resim:
‹spanya’da ya¤›fllar daha düflük oldu¤u
için daha ucuz ve yal›n sera
konstrüksiyonlar› ile yetinilmektedir.

Resim:
Venlo tipi cam seralar
HOLLANDA
(Hans Straub)
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50 y›l› aflk›n bir geçmifli bulunan ülkemiz serac›l›¤›n›n geçen süre içerisinde 30.000 hektarl›k
bir büyüklü¤e eriflmesini flu faktörlere borçludur :
a- Turfanda sebzeye oluflan yüksek iç talep,
b- Serac›l›¤›n h›zl› geliflti¤i y›llar›n bir y›l öncesinde yat›r›mc›y› yeni sera yap›m›na cesaretlendiren
cazip ürün fiyatlar› ve bu fiyatlarla yap›lan hesaplamalarda ortaya ç›kan kârl›l›k,
c- Ço¤unlukla aile iflletmecili¤inin hakim olmas› (1.000 - 3.000 m2 aras› ),
d- Üretimde ek iflgücü ihtiyac›n›n gerek iflçiyi, gerekse iflveren statüsündeki üreticiyi oldukça
tatmin eden ortakç›l›k sistemiyle çözülmüfl olmas› ve bu sistemin varolan iflgücü potansiyelinin
ortakç›l›ktan di¤er bir deyimle iflçilikten iflveren-üretici konumuna geçifle olanak sa¤lamas›,
e- Hiç flüphesiz 1990 - 95 y›llar› aras›nda sera yat›r›mlar›na ve serada yetifltiricili¤e uygulanan
% 25’lik kaynak kullan›m› ve destekleme fonu teflviki.

Demre / ANTALYA, 2004

1.2. TÜRK‹YE’DE SERACILIK

Resim: Antalya sahil fleridinde serac›l›¤›n yo¤unlaflt›¤› bir bölge
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Mevcut sera varl›¤›m›z›n % 90’› Akdeniz sahil fleridinde, % 5’i ise Ege’de yer almaktad›r. Türkiye
genelinde iller düzeyinde seralar›n (alçak tünel hariç), % 47’si Antalya’da, % 29’u Mersin’de
ve % 10’u da Fethiye  (Mu¤la)’dad›r. ( fiekil 2)

fiekil 2: Türkiye sera alanlar›n›n co¤rafi da¤›l›m›

MU⁄LA (FETH‹YE)
Cam Sera : 624 Ha
Plastik Sera : 2.492 Ha
Toplam Sera : 3.116 Ha
Türkiye Toplam›nda : % 10,4

ANTALYA
Cam Sera : 5.306 Ha
Plastik Sera : 8.656 Ha
Toplam Sera : 13.962 Ha
Türkiye Toplam›nda : % 46,6

MERS‹N
Cam Sera : 471 Ha
Plastik Sera : 8.163 Ha
Toplam Sera : 8.634 Ha
Türkiye Toplam›nda : % 28,8

TÜRK‹YE TOPLAMI
Cam Sera : 6.494 Ha
Plastik Sera : 23.460 Ha
Toplam Sera : 29.954 Ha
(Alçak Tünel : 22.927 Ha)

1.2.1.TÜRK‹YE’DEK‹ YAYGIN SERA T‹PLER‹
Toplam sera varl›¤› içerisinde cam seralar 6,494 hektar ile % 22’lik bir paya sahiptir. Yüksek

tüneller ve a¤aç seralardan oluflan plastik seralar ise 23,460 hektar ile toplam sera varl›¤›m›z›n
% 77’sini oluflturmaktad›r.

1.2.1.1. Cam Sera
Di¤er Akdeniz ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’de cam sera varl›¤›n›n toplam örtülü

alan içerisindeki pay› bir hayli yüksektir. (fiekil 1)
Bunun nedenlerine gelince:
• Ülkemizin di¤er Akdeniz ülkelerine oranla çok daha fazla  ya¤›fl alan ve dolay›s›yla bulutlu

günleri fazla olan Akdeniz sahil kufla¤›nda daha fazla ve do¤rudan günefl ›fl›¤› giriflini sa¤lamak
için sera örtü malzemesi olarak cam tercih edilmifltir. K›fl aylar›nda cam seralarda verim ve
kalite plastik seralara oranla daha yüksektir.

• Düz cam fiyatlar› ve sera yap›m iflçili¤i Türkiye’de oldukça ucuzdur.
• Akdeniz’in k›fl›n en nemli bölgesi olan güney sahil kufla¤›nda afl›r› sera içi nemi cam

seralarda plasti¤e oranla daha az bu¤ulanmaya yol açmaktad›r.
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Klasik yerli cam seralar›n önem arz eden
dezavantajlar› ve sorunlar› ise flunlard›r:

• Klasik cam seralarda konstrüksiyon
itibariyle ›s› izolasyonu ve sera içi ikliminin
kontrol alt›na al›nmas› öngörülmemifl ve
oldukça ihmal edilmifltir. Bu seralarda
cam, macunla tutturulmaktad›r. Ancak,
bu macun bir-iki y›lda kurumakta ve
sonuçta serada ›s ›  izolasyonu
sa¤lanmad›¤› gibi sera çat›s›  ya¤murlu
havalarda akmaktad›r. Bunu önlemek
için tüm sera cam›n›n dört - befl y›lda
bir aktar›lmas› ve yeniden macunlanmas›
kaç›n›lmaz hale gelmektedir. Kumluca’da
pratik anlamda yapt›¤›m›z bir çal›flmada
izolasyonun çok iyi oldu¤u bir cam sera
ile klasik cam sera, ›s›tmadaki yak›t
tüketimi aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›fl ve sera
içi ›s›s›n› 5°C yükseltmek için klasik yerli
cam serada izolasyonlu cam seraya
oranla üç misli daha fazla LPG yak›t›n›n
tüketildi¤i görülmüfltür.

• Dondan koruma amaçl› ›s›tma
d›fl›nda vejetatif ›s›tma yap›lamayan
klasik yerli tip cam seralarda oluflan afl›r›
nem de so¤uk k›fl döneminde bir çok
mantari hastal›¤›n artmas›na neden teflkil
etmekte ve ürün hasad›n›n  da yap›lmaya
bafllad›¤› bir dönemde afl›r› pestisit (ilaç)
kullan›m› kaç›n›lmaz hale gelmektedir.

Konstrüksiyonun elveriflsizli¤inden
kaynaklanan bu zorunlu uygulama g›da
güvenli¤inin ön plana ç›kt›¤›, çevreye
ve insan sa¤l›¤›na duyarl› modern
üretimin önündeki en büyük engeli
oluflturmaktad›r.

Tüm Akdeniz’in en çok ya¤›fl alan
bölgesi Türkiye’dedir.

•1990-1995 y›llar› aras›nda uygulanan yat›r›m teflvikleri cam seralarda çat› pencerelerinin
boydan boya aç›lmas›n› zorunlu k›ld›¤›ndan, bu dönemden itibaren cam seralarda havaland›rma
konusunda önemli yol al›nm›flt›r. Daha önceleri % 5’i bile bulmayan havaland›rma yüzeyi bu
yolla %10 - 25’e ç›km›fl ve böylece yerli cam seralar›n önemli bir dezavantaj› nispeten
giderilmifltir.

Resim: % 5 Havaland›rmal› Cam Sera

Resim: % 15 Havaland›rmal› Cam Sera

Resim: % 40 Havaland›rmal› Cam Sera
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Türkiye’nin Akdeniz sahil kufla¤›nda y›lda 1000 mm’yi bulan ve çok büyük k›sm› (% 70)
Kas›m - Mart aras›ndaki döneme isabet eden ya¤›fllar, bu bölgede turfanda üretim yap›lan
dönemin bulutlu geçmesine yol açmaktad›r. Günlerin k›sal›¤›n›n da etkisiyle, haliyle azalan
günefllenme süresi günefl ›fl›nlar›n› do¤rudan geçiren cam›n sera örtü malzemesi olarak
kullan›m›n› avantajl› k›lmakta ve k›fl›n güneflten azami derecede yararlanabilmek için cam sera
tercih edilmektedir.

Son y›llarda ihracata yönelik veya insan sa¤l›¤›na duyarl› modern üretimi hedef alan üreticiler
modern cam sera yat›r›mlar›na yer vermeye bafllam›fllard›r. Çat›n›n ve  hatta sera iskeletinin
tamamen alüminyumdan olufltu¤u ve sera cam›n›n fitilli klips sistemiyle su ve hava geçirmeyecek
flekilde tesbit edildi¤i bu seralarda ›s›tma ile sera içi s›cakl›¤› kolayca kontrol alt›na al›nmakta,
ayr›ca  havaland›rma yüzeyi % 40’a kadar ç›kmaktad›r. Is› perdesi, nemlendirme ve CO2
üniteleriyle donat›lm›fl bu seralarda  sera içi iklimi bilgisayarla ayarlanmaktad›r. Bu seralarda
ilk yat›r›m tutar› yüksek gibi görünse de pazar›n talep etti¤i ürünlerin üretilmesi halinde yat›r›m›n
döviz baz›nda geri dönüflünün (finansman gideri hariç) 5-6 y›l da sa¤lanmas› mümkün
görülmektedir.

Resim:
Aliminyum Konstrüksiyon Cam Sera
(Camlar fitille tesbit edilmifl, ›s› perdeli ve
% 40 havaland›rmal›)

Kumluca, ANTALYA

Resim: Fitilli klips
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Sera konstrüksiyonu malzemesi olarak plastik seralarda 1980’li y›llara kadar ahflap seralar
yayg›n olarak kullan›lmaktayd›. Dekar bafl›na 10 m3 kereste gerektiren bu seralarda daha uzun
ömürlü olmas› için katran kereste tercih edilmekteydi. Ülkemizde giderek azalan sedir a¤ac›ndan
elde edilen bu keresteler dahi serada en çok 8-10 y›ll›k bir ömre sahipti. Ahflap seralar,
dayan›ks›zl›¤› yan› s›ra çok y›ll›k örtü kullan›m›na el vermemesi nedeniyle yerini h›zla profil
demir ve galvanizli demir borularla yap›lan yüksek tünel tipi seralara b›rakm›flt›r.

1.2.1.2. Plastik sera

Resim:
Kesme çiçek
üretilen
ahflap sera.
(‹ç görünüm)

Resim:
Domates
üretilen
ahflap sera.
(D›fl görünüm)
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Plastik klipsin devreye girmesi ile bu seralarda çok y›ll›k polietilen örtü kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Plastik kimyas›nda ve sanayiinde son y›llarda katedilen geliflmeler sayesinde polietilen örtünün
ömrünü uzatmay›, IR ›fl›nlar› sayesinde k›fl üretiminde sera içi ›s›s›n›n az miktarda da olsa
yükseltilmesini ve nemli ortamlarda sera iç yüzeyinde nemin yo¤uflarak bitki üzerine damlamas›n›n
 önlenmesini sa¤layan katk› maddeleri (UV, IR ve Antifog katk› maddeleri) devreye girmifltir.

Plastik seralarda komplike olmayan basit
mekanizmalarla çat› havaland›rma yüzeyi %
50’ye kadar ç›kar›labilmektedir. Plastik sera
konstrüksiyonlar›nda kayda de¤er en önemli
geliflme polietilen örtünün arada hava bofllu¤u
b›rak›lacak flekilde çift katl› olarak örtülebilmesi
hususudur.  B›rak›lan bu boflluk  örtme
iflleminden sonra fliflirilerek tüm sera yüzeyinde
 bir hava yast›¤› oluflmas›n› ve böylece iyi bir
›s› yal›t›m›n› mümkün k›lmaktad›r.

Ayr›ca, yukar›da sözü edilen polietilen katk›
maddelerinin kar›flt›r›larak kullan›lmas› bu katk›
maddelerinin etkilerini azaltmaktad›r. Bu
maddelerin ayr› ayr› yerald›¤› tabakalar›n üst
üste getirilerek birlefltirilmesi ve üç katl›
polietilen olarak üreticinin kullan›m›na
sunulmas›, son y›llar›n önemli yeniliklerinden
birisidir. Bu sayede örtünün Antifog tabakas›
daima seran›n iç yüzeyine getirilebilmektedir.

Resim:
Yan havaland›rmal›,

 plastik sera.

Resim:
Tepe havaland›rmal›,
üstü plastik,
yan kenarlar› cam sera.
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‹flte tüm bu yenilikleri içeren seralar, son y›llarda ülkemizde de kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r.
4-5 metre oluk alt› yüksekli¤ine, % 20 - % 50 oran›nda de¤iflen havalanma yüzeyine ve
8 - 12 metre tünel geniflli¤ine sahip olan bu seralar 130 km/saate  kadar rüzgar yükünü
karfl›layarak arzulanan çat› yükünü ve ipe al›nan ürün yükünü tafl›yacak flekilde dizayn ve
monte edilebilmektedir. Ço¤unlu¤u ithal edilen bu seralar›n yerli  imalat›na da bafllan›lm›flt›r.

Çift kat polietilen hava yast›kl›, 4 m oluk alt› yüksekli¤inde termal örtü ile donat›lm›fl kelebek
tipi, çift çat› pencereli bu seralarda ›s›tma sulama otomasyonu da dahil m2 yat›r›m maliyeti
sera büyüklü¤üne ba¤l› olarak 18 - 33 $ aras›ndad›r. Is›tma, sulama ve termal örtü gibi ilaveler
olmaks›z›n ayn› seran›n montaj dahil yal›n maliyeti  14 - 18 $/m2 aras›na inmektedir. G›da
güvenli¤ini esas alan çevre dostu sebze üretimi ve süs bitki üretimine elveriflli olan bu seralara
talebin önümüzdeki y›llarda daha da artaca¤› söylenebilir.

Resim:
Modern Plastik sera

Havaland›rma: Çift tarafl› Kelebek tipi çat› penceresi ile % 42’ye varan havaland›rma yüzeyi,

Örtü:  Çift katl› polietilen örtü fliflirilerek hava yast›¤› oluflturulmakta.

‹ZM‹R, 2004
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ALMERIA
KUMLUCA

CATANIA
NATANYA

AKDEN‹Z

Portekiz

‹spanya

Fransa

Cezayir

Fas

Libya M›s›r

Tunus

‹talya

Yunanistan Türkiye

‹srail

SuriyeAlmeria

Catania Kumluca

Natanya

1.2.2. ÜLKEM‹ZDE SERACILI⁄A ELVER‹fiL‹ BÖLGELER

1.2.2.1. Fethiye’den - Adana’ya kadar uzanan Akdeniz sahil fleridi
Serac›l›k ülkemizde Akdeniz sahil fleridi yan› s›ra Ege, Marmara ve Karadeniz gibi genifl

bir co¤rafya’ya yay›lm›flt›r. Ancak ihracata yönelik turfanda sebze ve süs bitki üretimi söz
konusu olunca enerji giderlerinin az oldu¤u bölgeler avantajl› duruma gelmektedir. Afla¤›daki
irdeleme bu baza dayand›r›lm›fl olup koflullar›n de¤iflmesi halinde di¤er bölgelerin de modern
serac›l›k aç›s›ndan de¤erlendirilmesi düflünülebilir.

Turfanda sebze ve kesme çiçek üretimi ve son zamanlarda turfanda meyve üretimi hedef
al›nd›¤› takdirde iklim, sulama suyu ve toprak yap›s› gibi faktörler bir bölgenin serac›l›¤a
uygunlu¤unu  belirleyen unsurlard›r.

Serada üretimin yo¤unlaflt›¤› Aral›k - Mart aylar› aras›ndaki dönemde s›cakl›k, ya¤›fl ve
radyasyon de¤erleri Akdeniz sahil fleridimizin serac›l›¤a çok elveriflli oldu¤unu ortaya
koymaktad›r.

Ülkemiz Akdeniz sahil fleridinin di¤er Akdeniz ülkeleri ile karfl›laflt›r›lmas› amac›yla serac›l›kta
önem arzeden ülkelerden 4 bölgeye Natanya-‹srail, Almeria-‹spanya, Catania-‹talya,
Kumluca-Türkiye) ait iklim de¤erleri afla¤›da verilmifltir.(fiekil 3 - 4 - 5)

Buna göre :
a) Aral›k - Mart döneminde bu merkezler ortalama ayl›k s›cakl›k (˚C) aç›s›ndan karfl›lafl-

t›r›ld›¤›nda Natanya (‹srail)’n›n ve Almeria (‹spanya)’n›n Antalya’dan bir miktar daha yüksek
derecelere sahip olduklar›,

fiek‹l 3:  Akdeniz ülkelerinin önemli serac›l›k merkezleri ve
ortalama ayl›k s›cakl›klar (˚C)

(˚C )
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b) Buna karfl›n ayn› aylardaki ya¤›fl aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise Kumluca’n›n, Netanya
(‹srail)’n›n ve Catania ( Sicilya/‹talya)’ n›n 2- 2.5 kat›, Almeria (‹spanya) ’ n›n  6 kat› daha fazla
ya¤›fl ald›¤›,

c) Ayl›k günefl radyasyon miktarlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ise Aral›k - Mart
dönemindeki afl›r› ya¤›fl›n yol açt›¤› bulutluluk nedeniyle Antalya’n›n, ‹spanya ve ‹srail’den
daha düflük de¤erlere sahip oldu¤u görülmektedir. K›ta iklimi ile Akdeniz’in aras›ndaki fark›
göstermek amac›yla Hollanda’y› temsilen De Bild istasyonuna ait radyasyon de¤erleri de ayn›
grafikte yer almaktad›r.(fiekil  5)

ALMERIA
KUMLUCA

DE BILD
NATANYA

fiekil 5: Baz› serac›l›k merkezlerinde ayl›k günefl radyasyonlar›

fiek‹l 4: Akdeniz ülkelerinin önemli serac›l›k
merkezlerinde ortalama ayl›k ya¤›fllar. (mm)

(mm)

(AYLAR)
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Ya¤›fllar›n, Akdeniz’in di¤er ülkelerine ve bölgelerine göre çok yüksek oldu¤u ülkemiz sahil
kufla¤›nda bunun bir sonucu olarak sulama suyu miktar› ve kalitesi serac›l›k yapmaya oldukça
elverifllidir. Buna karfl›n ‹spanya’n›n en önemli serac›l›k merkezi Almeria’da üreticiler 3,5 - 4
milimos /cm ‘lik bir elektriki iletkenlik de¤eri ile afl›r› tuzlu s›n›f›na giren ve birçok sebze, süs
bitkisi türünün üretimi için elveriflsiz olan sulama suyu ile yetinmek zorunda kalmaktad›r.
Sicilya’da da ayn› nedenle birçok iflletmeler oldukça pahal› bir yöntem olan reverse–osmosis
(ters - ozmoz) sistemi ile sular›n›n tuzlulu¤unu azaltmak yoluna gitmektedir. Fethiye’den -
Adana’ya kadar uzanan sahil fleridimizde ise EC de¤erleri (elektriki iletkenlik=sudaki tuzluluk)
genelde 0,3 - 0,8 milimos/cm aras›nda olup, sulama suyu kalitesi bak›m›ndan oldukça iyi
de¤erlere sahiptir.  ‹flte bu faktör ülkemizin sahil fleridinin di¤er Akdeniz ülkelerine göre sera
yat›r›mc›s›na arzetti¤i en önemli potansiyeldir.

Ülkemizin Akdeniz sahil fleridinde serac›l›¤a uygun arazi potansiyeli yeterince mevcuttur.
Bu bölgenin genelde yol, su, elektrik altyap›s›n›n uygunlu¤u yan› s›ra iflgücü ve teknik eleman
istihdam› aç›s›ndan da avantajlar› vard›r.

1.2.2.2. Jeotermal Enerjiye Sahip Bölgeler

Ço¤unlukla Denizli, Ayd›n, Manisa, ‹zmir, Kütahya, Afyon, Bal›kesir ve Urfa illerinde yer
alan jeotermal s›cak su kaynaklar› son y›llarda turfanda sebze yetifltiricili¤inde sera ›s›tmas›nda
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

fiek‹l 6 : Türkiye’de jeotermal alanlar ve s›cak su kaynaklar›
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Özellikle Dikili bölgesinde yap›lan yeni seralarda genelde sebze üretimi a¤›rl›ktad›r.
Topraks›z ortamda yap›lan bu üretimlerde g›da güvenli¤i ve Eurepgap protokolünü esas alan
uygulamalarla, ihracat ve supermarket zincirleri kanal›yla ürün pazarlamas› hedef olarak
seçilmifltir.

Ülkemizdeki jeotermal kaynaklardan genelde 70˚C ve üzerinde s›cakl›¤a sahip olanlar›
ancak serac›l›kta kullan›labilir, bunun alt›ndaki s›cakl›klarda k›fl›n risksiz üretim yap›lamaz.

Önümüzdeki y›llarda jeotermal enerjiye dayal› modern serac›l›¤›n artan bir ivmeyle yay›laca¤›
beklenmektedir.

Resim: Jeotermal ›s›tmal›
Domates üretilen sera.
(Ayd›n, 2004)

Resim: Jeotermal kaynakl› s›cak
suyun seralara tafl›nmas›.

Resim: ‹nfla edilen plastik
örtülü, jeotermal ›s›tmal› sera.
(Ayd›n, 2004)
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Toplam sera varl›¤›n›n % 96’s›nda sebze üretimi, % 3’ünde kesme çiçek ve % 1’inde de
meyve üretimi yap›lmaktad›r.

Domates
47%

Biber
9%

Patl›can
7%

Di¤er
5%

Kaynak: D‹E, 2003

Turfanda sebze üretiminde
seran›n yap›s›na, iklim ve di¤er
çevre faktörlerine ba¤l› olarak

güz, ilkbahar ve tek mahsul
olmak üzere üç de¤iflik

dönemde üretim yap›lmaktad›r.
Serada üretilen sebze türleri

yandaki flekilde verilmifltir.
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SEBZE KESME Ç‹ÇEK ‹Ç VE DIfi
MEKAN

MEYVE

CAM

PLAST‹K

6.350 65 26 53

22.385 709 104 262

Kaynak: Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› 2003

1.2.3. SERALARDA NELER ÜRET‹YORUZ

fiekil 8: Örtü alt› sebze ve meyve üretimi,  2001

fiekil 7: Sera alanlar›n›n kullan›m flekline göre da¤›l›m› (hektar)

H›yar
32%
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Ancak mevcut hal yasas›, üretici ile tüketici aras›ndaki pazarlama zincirinin üretim ve tüketim
bölgelerindeki toptanc› haller üzerinden yürütülmesini zorunlu k›lmaktad›r. Tabiat›yla bu durum
süpermarketlerin üretim bölgesinde organize olarak üretici ile do¤rudan sözleflmeli üretime
geçmesini güçlefltirmektedir.

fiimdiye kadar yap›lagelen sebze ihracat› tür ve çeflitler itibariyle Bat› Avrupa’da yaflayan
Türk nüfusuna yönelik oldu¤undan en büyük pazar da baflta Almanya olmak üzere Bat› Avrupa
idi. Son y›llarda Do¤u Avrupa ülkeleri ve Rusya da önem arz eden pazarlar haline gelmektedir.

Kesme Çiçekte üretim Ege bölgesinde (‹zmir yöresinde) ve Akdenizde (Antalya merkez
ve Serik yöresinde) yo¤unlaflm›flt›r. Kesme çiçek üretiminin ilk y›llar›nda tüketim merkezlerine
yak›nl›¤› nedeniyle ön plana ç›km›fl olan Yalova ve ‹stanbul bölgesi son y›llarda önemini giderek
yitirmekte ve bu bölgedeki üreticiler getirisi daha yüksek olan  saks› ve balkon bitkileri
yetifltiricili¤ine yönelmektedir. Ayr›ca Adana, Kastamonu ve Samsun’da da küçük ölçekte örtü
alt› kesme çiçek üretimi yap›lmaktad›r.

Kaynak: Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, 2003

CAM SERA PLAST‹K SERA AÇIK TARLA

KARANF‹L 36.70 4,458.45 2.70
GÜL 208.10 1,193.00 55.82
GLADIOL 0.00 19.80 861.95
GERBERA 238.40 430.65 2.75
NERG‹S 0.00 5.10 647.60
KRIZANTHEM 10.00 249.65 241.70
SÜMBÜL 0.00 5.65 331.00
GYPSOPHILA 3.00 122.60 47.48
LISIANTHUS 41.50 124.00 0.00
LILIUM 9.80 74.60 43.85
fiEBBOY 42.05 71.20 7.62
HÜSNÜYUSUF 0.00 35.00 66.70
SOL‹DAGO 0.40 91.00 7.77
FRESIA 1.00 71.50 0.12
ANEMON 15.00 20.30 2.00
STERLITZIA 28.50 5.50 0.00
STATICE 0.00 16.00 15.10
‹R‹S 12.00 2.40 11.00
D‹⁄ERLER‹ 3.20 94.55 19.38

KESME Ç‹ÇEK TOPLAM 649.65 7,090.95 2,364.54

‹Ç VE DIfi MEKAN 257.57 1,039.53 7,521.76

YABAN‹ SO⁄AN 15.00 39.80 202.53

GENEL TOPLAM 922.22 8,170.28 10,088.83

fiekil 10: 2002 y›l› Türkiye çiçek üretim alanlar› (dekar)
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Seradaki sebze üretiminin % 4,6’s› ihraç edilmekte gerisi tamamen yurt içinde
pazarlanmaktad›r. Son y›llarda geliflen süpermarket zincirleri sebze pazarlamas›na giderek
artan miktarlarda  girme e¤ilimindedir.

fiekilde görüldü¤ü gibi domates üretiminin toplam üretimdeki pay› %47’i bulmaktad›r. Bunu
h›yar, patl›can ve biber izlemektedir. Domateste pazara arz edilen ürünün fazlal›¤›, fiyatlar›n
yan› s›ra bir sonraki y›l›n üretim alan›n›n da azalmas›na yol açmaktad›r. Tüketiminin fazlal›¤›
ve yetifltirmesinin nisbeten kolay olmas› nedeniyle domates, önümüzdeki y›llarda da birinci
s›radaki yerini koruyacakt›r. ‹hracat›n art›fl› ile birlikte salk›m ve kiraz tiplerin pay› artacakt›r.
H›yarda güz üretimi genelde azd›r. Y›lbafl›na do¤ru artan talep, fiyatlar› da art›rmakta, bu
fiyatlardan etkilenen üretici baharda üretimi art›rmaktad›r. Bahardaki arz fazlal›¤›, fiyatlar›
düflürmekte ve bu düflük fiyatlar›n etkisi alt›nda kalan üretici de güz üretimini düflürmektedir.
H›yarda üretimin tamam›na yak›n› k›sa tiptedir. ‹hracat›n artmas› ile birlikte uzun tiplere kayma
olacakt›r. Biberde ›s›tmas›z seralarda üretilen Demre sivrisi pazarda yükselen trendini
korumaktad›r. Kaliforniya wonder tipi renkli dolmal›k ve kapya biberin ›s›tmal› seralar artt›kça
art›fl göstermesi, buna karfl›n çarliston tipi biberin azalmas› beklenmektedir.

fiekil 9: Türler itibariyle Türkiye örtü alt› sebze ve muz üretimi * (ton)

SEBZELER                        1997                     1998                      1999                       2000                    2001

Domates 1.011.361 1.213.715 1.273.623 1.375.103 1.417.667

H›yar 651.180 672.704 913.191 1.043.706 977.623

Patl›can 122.772 205.018 241.845 183.523 214.642

Biber (sivri) ** 100.950 202.582 258.972 261.205 190.974

Biber (dolma) ** 19.360 68.169 72.774 74.299 79.725

Kavun 86.543 105.887 95.096 91.753 86.485

Fasulye 9.093 13.554 15.589 40.435 24.370

Bakla 1.885 2.430 618 688

Bezelye 3.868 58 3

Marul (göbekli) 5.243 12.599 14.180 31.837 21.876

Marul (k›v›rc›k) 471 1.013 3.168 5.614 5.945

Ispanak 45 152 994 1.123

Semizotu 354 371 369 393 397

Maydanoz 209 54 108 42 12

So¤an 289 557 621 1.229 961

Di¤er Sebzeler 17 35 135 144 51

Sebzeler Toplam 2.009.727 2.498.733 2.893.691 3.110.953 3.022.542

Muz 7.788 12.045 15.995 35.375 39.335

Meyveler Toplam 7.788 12.045 15.995 35.375 39.335

GENEL TOPLAM 2.017.515 2.510.778 2.909.686 3.146.328 3.061.877

Kaynak: D‹E, 2003Not: * Genelde alçak tünelde yetiflen karpuz, kabak ve çilek bu listeye dahil edilmemifltir.
** Çarliston ve demre tipi biberler sivri biber kaleminde toplanm›flt›r.

   Ayn› flekilde kaypa ve kaliforniya wonder tipleri de dolmal›k biber hanesine dahil edilmifltir.
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 Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde yap›lan üretim iç pazara yöneliktir ve üretilen
çiçekler genelde tüketim merkezlerinde bulunan mezatlar ve toptanc›lar kanal›yla sat›lmaktad›r.
Tüm dünyada üretim bölgelerinde  ülkemizde ise tüketim merkezlerinde kurulmufl olan çiçek
mezatlar›n›n çiçekçilikte ilerlemifl ülkelere göre oldukça ilkel bir düzene ve yap›ya sahip olmas›
ve buna ba¤l› olarak hasat sonras› ifllemlerdeki yetersizlikler ve elveriflsiz nakliye koflullar›
çiçe¤in vazo ömrünü azaltmakta ve bu da yurt içi çiçek tüketiminin geliflmesini engellemektedir.
Asl›nda ‹stanbul-Ankara gibi tüketici bölgelerindeki mevcut mezatlar›n yerine bu flehirlerde
çiçek toptanc› hallerinin kurulmas›, bunun yan›s›ra üretici bölgelerindeki mezatlar›n güçlendirilmesi
en do¤ru olan›d›r. Nitekim ‹zmir’deki mezat bünyesinde faaliyete bafllayan ihracat mezat› bu
yönde do¤ru at›lm›fl bir ad›md›r.

Resim: ‹stanbul çiçek mezat›ndan görüntü

Resim: Hollanda çiçek mezat›ndan görüntü
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Antalya bölgesindeki kesme çiçek  üretiminin hemen hemen tamam› ihracata yöneliktir.
15 y›ll›k bir geçmifle sahip olan ve ilk on  y›lda katedilen çok h›zl› bir geliflmeyle 20-25 milyon
dolar seviyesine ulaflm›fl olan bu ihracat,  flimdilerde duraklama dönemine girmifltir. A¤›rl›¤›
karanfilden oluflan ürün paletinin yeni türlerin üretime al›nmas› ve ihracat mezat› gibi sorunlar›n
çözülmesi halinde baflta Rusya’ya yönelik olmak üzere tüm ihracat›n büyük bir art›fl göstermesi
mümkün görülmektedir.

Son y›llarda özellikle Bat› Avrupa ülkelerinde perakende çiçek sat›fl›nda  süpermarketlerin
pay›n›n büyük art›fl göstermesi süpermarketlere yönelik ihracat›  cazip hale getirmifltir.
Süpermarketler genelde y›l boyu mal arzeden firmalarla çal›flmay› tercih etmektedir. Antalya’da
yaz›n dikilen sprey ve standart karanfili Kas›m-May›s aylar› aras›ndaki dönemde hasata
geldi¤inden, y›l boyu üretim yaparak Avrupa’daki  süpermarketlere yönelmeyi hedefleyen
ihracatç›lar, 1999 y›l›ndan bu yana Isparta ve Korkuteli gibi yayla bölgelerinde seralar kurarak
yazl›k karanfil üretimine yönelmifllerdir.  Mart - Nisan aylar›nda dikilen karanfiller A¤ustos -
Kas›m döneminde hasat ve ihraç edilmektedir.

Resim: Sezonu y›l boyuna yaymak için Antalya’ya ilaveten
Isparta’da yaz›n yayla üretimi yapan bir iflletme.

Isparta - Deregümü Köyü, 2004
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Resim:  Üzüm Seras›, Antalya, Mart 2004

Resim: Muz Seras›, Antalya, Mart 2004 Resim:  Yaylaya tafl›mal› sistemle serada
kiraz üretimi, ‹srail, Ocak 2002

Özellikle ‹talya’da ve ‹srail’de serada tafl çekirdekli meyve türlerine (kay›s›, fleftali, nektarin,
kiraz) çokça rastlanmaktad›r. ‹talya’da ba¤c›l›¤›n a¤›rl›kta oldu¤u örtü alt› meyve üretimi 15.000
hektar› bulmaktad›r.

Yurt d›fl›ndaki bu tür geliflmeleri izleyen birçok giriflimcinin serada tafl çekirdekli  meyve
üretimi ve ba¤c›l›k konusunda etüd ve haz›rl›k aflamas›nda oldu¤u görülmektedir.

Son y›llarda sebze ve kesme çiçekte büyük ölçekli iflletmelerin say›s›nda farkedilir bir
art›fl vard›r. 50 - 200 dekar  aras›nda olan ve üretimlerini kendi markalar› ile iç ve d›fl pazarlara
arzetme imkan›na sahip olan bu iflletmelerde modern tar›m teknikleri uygulanmaktad›r.

Yeni giriflimcilerin sera yat›r›m›na yönelmelerinde ticari kredi faizlerinin düflmesi önemli
bir etkendir. Faizdeki düflme trendinin devam etmesi halinde önümüzdeki y›llarda modern
yöntemlerle çevre dostu üretimi hedef alan sera yat›r›mlar›na yönelmenin daha da artaca¤›
bugünden görülmektedir.

Serada meyve olarak muz ve çilek üretilmektedir. Son y›llarda muz seralar›nda daha
yüksek verim sa¤lamak için modern sera yat›r›mlar›na yer verilmeye bafllanm›flt›r. Birçok
Akdeniz ülkesinde erkencilik sa¤lamak için serada üretilen sofral›k üzüm ve tafl çekirdekli
meyveler ise ülkemizde henüz seraya girmemifltir.
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fiekilde de görüldü¤ü gibi cam seralar›n büyük ço¤unlu¤u 1000 - 2000 m2 plastik seralar›n
ise 1000 - 3000 m2 aras›ndad›r.

Genelde küçük aile iflletmecili¤inin hakim oldu¤u sera tar›m›nda iflletme büyüklükleri
konusunda detayl› veriler mevcut de¤ildir. Ancak küçük aile iflletmelerinde genelde bir
blo¤un bir aile taraf›ndan iflletildi¤ini varsayarsak sera büyüklüklerinin iflletmeler hakk›nda
yeterli bilgi verdi¤i söylenebilir. Sera büyüklükleri afla¤›da tabloda verilmifltir:

CAM SERA
( % ) M2 PLAST‹K SERA

( % )

< 1.000 18 9

Metrekare

1.000 - 2.000 64 56

2.000 - 3.000 9 19

3.000 - 4.000 7 12

> 4.000 2 4

< 1.000

1.000 - 3.000

3.000 - 5.000

5.000 - 10.000

> 10.000

 1.2.4. MEVCUT SERA ‹fiLETMELER‹N‹N YAPISI

fiekil 11: Seralar›n büyüklüklerine göre da¤›l›m› (%)

Kaynak: Sevgican, Tüzel, Gül, Z. Eltez , 2000

Olumlu Yönleri
•Topra¤a ve iflletmesine ba¤l›l›k,
• Özverili çal›flma,
• Geleneklere ba¤l›, ancak tutucu de¤il,
• Belirli konularda (çeflit,fide,damla sulama gibi ) yenili¤e aç›k,
• Komflusundaki geliflmeleri izleme, örnek olma ve örnek alma çabas›,
• Daima üretim alan›n› geniflletme ve büyüme iste¤i içerisinde oluflu.

Di¤er Akdeniz  ülkelerinden ‹spanya’da ortalama sera iflletme büyüklükleri bizdekinin 10
kat› kadard›r. Türkiye’de sera iflletmelerinin bu denli küçük ölçekli oluflunda iki unsurun büyük
pay› vard›r.Bunlar :

a- Yayladan sera isçisi olarak gelen aileler ortakç›l›k yoluyla sa¤lad›klar› küçük birikimleri
yeni iflletmelerin kurulmas›nda sermaye olarak kullanm›fllard›r. Sermayenin k›s›tl› oluflu
yat›r›m›n da küçük ölçekte kalmas›na yol açm›flt›r.

b- Mevcut miras hukukumuz iflletmelerin küçülmesinde en önemli faktör ve Türkiye
serac›l›¤›n›n modernleflmesinin önündeki en büyük engeldir. Ailenin ömür boyu birikimlerini
yat›rarak oluflturdu¤u sera iflletmesi, modernleflmeye aday rasyonel bir boyuta eriflti¤i bir
dönemde baban›n ölümüyle veya çekilmesiyle veya çocuklar›n evlenmesiyle çocuklara taksim
edilmektedir. Miras bölüflümünden sonra oluflan bu yeni iflletmelerin büyüklü¤ü her türlü
modernleflmeyi imkans›z k›ld›¤› gibi, aileyi geçindirmeye de yetmemektedir.

Ço¤unlukla aile iflletmesi ve ortakç›l›k fleklinde yap›la gelen serada sebze üretiminde
önemli bir faktör olan üreticinin sektöre yaklafl›m›n› olumlu ve olumsuz yönleriyle de¤erlendirecek
olursak,

1.2.5. ÜRET‹C‹N‹N YAPISI
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Olumsuz Yönleri
•  Sermaye yetersizli¤i,
•  E¤itim düzeyinin düflük olmas›,
•  Pazar - fiyat bilincinin olmamas› veya bunun sadece komisyoncusundan
    ald›¤› bilgi ile s›n›rl› kalmas›,
• Yeterince objektif teknik bilgi ile donat›lmam›fl olmas› ve bu bilginin

      (teknik dan›flmanl›k) bedelini ödeyerek almaya henüz haz›r olmamas›.
• Örgütlenmeyi ve ortak hareket etmeyi, sorunlar›n›n çözümünde ç›k›fl yolu

         olarak henüz görmemesi, fleklinde s›ralamak mümkündür.

Resim: Karanfil üreticisi
Antalya-Merkez

 Resim:Domates üreticisi
Antalya-Kumluca

Sebze üreticisinin bu görünümüne karfl›n, kesme çiçekte özellikle ihracata yönelik üretim
yapan üretici sermayece nispeten daha güçlü,daha e¤itimli ve pazar fiyat konular›na daha
duyarl›d›r. Hesap sormaya, hakk›n› aramaya ve örgütlenmeye daha yatk›nd›r. Ço¤unlukla
do¤rudan sözleflmeli üretimle ifle bafllad›¤› için sözleflme yapt›¤› ihracatç› firman›n gösterdi¤i
ve ö¤retti¤i tekniklerin etkisi alt›nda kalmaktad›r. Yenilikleri takip etme al›flkanl›¤›n› kazanm›flt›r.

‹ç pazara yönelik üretim yapan çiçek üreticisi ise genelde çiçek kooperatiflerinin orta¤›d›r.
Bat› Avrupa’daki örneklerine göre sermayece güçsüz bu kooperatifler, imkanlar› ölçüsünde
üreticilere fide, fidan gibi girdiler tedarikinde yard›m etmelerine karfl›n yeni türlerin üretiminde
teknik dan›flmanl›k hizmeti verememektedir. ‹ç pazar çiçek üreticisi, sermaye yap›s› yan›s›ra
e¤itim,pazar,fiyat duyarl›l›¤› gibi kriterler aç›s›ndan sebze üreticisi ile ihracata yönelik üretim
yapan çiçek üreticisi aras›nda bir konuma sahiptir.

1.2.6. GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Yukar›da ele al›nan ve irdelenmeye çal›fl›lan tüm bu faktörlerin ›fl›¤› alt›nda ülkemizdeki

serac›l›¤› bir yat›r›mc› gözüyle  analize tabi tutacak olursak;

1.2.6.1. Avantajlar ve F›rsatlar
• ‹klim aç›s›ndan turfanda sebze ve kesme çiçek üretimi için serac›l›¤a uygun yeterli arazinin

oluflu,
• ‹klim çeflitlili¤inin getirdi¤i y›l boyu üretim imkan›,
• ‹klimin serac›l›¤a elveriflli oldu¤u bölgelerde sulama suyu miktar ve kalite aç›s›ndan

Akdeniz’in en  iyisi oluflu,
• Serada modern üretim için gereken fide, afl›l› fide, suda eriyen gübre, polietilen örtü, torf

gibi girdilerin iç pazardan kolayca tedarik edilebilmesi veya ithal edilebilmesi,
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1.2.6.2. Dezavantajlar - Engeller
•  Mevcut miras hukukunun bir sonucu olarak iflletmelerin afl›r› bölünmüfllü¤ü ve küçük

ölçekli oluflu; sonuçta bu küçük aile iflletmeleri, sermaye ve e¤itim yetersizli¤i nedeniyle klasik
üretim yöntemleri ile yetinmekte, modern üretim tekniklerini uygulayamamaktad›r.

• Bu tür küçük iflletmelerde çevre dostu bir üretim için alt yap› yetersizdir.
• Klasik eski cam ve plastik seralar›n iklimlendirmesi özellikle ›s›tma ve havaland›rman›n

çok masrafl› oldu¤undan  sezon boyu ürün süreklili¤i sa¤lanamamaktad›r.
• Sera ›s›tmas›na uygun yak›t (LPG) afl›r› pahal›d›r. Fiyat› daha uygun olan  do¤al gaz ise

henüz serac›l›k bölgelerine gelmemifltir.
• Üreticinin pazara ve pazarlamaya yönelik örgütlenmesini teflvik eden bir devlet politikas›

henüz mevcut de¤ildir.
• Sebze toptanc› halleri ve yürürlükteki komisyonculuk sistemi pazar taleplerine uygun

üretimi yönlendiremedi¤i gibi üreticinin yarat›c›l›¤›n›, bu  ba¤lamda çevre dostu üretimi yeterince
ödüllendirmemektedir.

• Kesme çiçekte mezatlar›n tüketim bölgelerinde yer almas› üreticinin pazar bilincinin
oluflumunda ve pazara kaliteli ürün arz›nda önemli bir engeldir.

• Süs bitkileri ve çevre dostu sebze üretiminin gerektirdi¤i yeni ve modern üretim teknikleri
hususunda deneyimli teknik eleman ve dan›flman, say› itibariyle yetersiz oldu¤undan kolayca
bulunamamaktad›r,

• Yine miras hukukunun bir sonucu olarak yo¤un serac›l›k bölgelerinde modern serac›l›¤a
uygun büyük araziler (100 dekar›n üzerinde) bulunmas› zor, ancak imkans›z de¤il.

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z bu bölümde Türkiye’deki serac›l›¤›n genel görünümü ortaya
konmufltur. ‹hracata ve  geliflen iç pazara yönelik talepler sebzede genelde EUREPGAP
prensiplerine uygun üretimde yo¤unlaflmaktad›r.

Modern seralarda yap›lan insan sa¤l›¤›na ve çevreye duyarl› üretimin gerek iç pazarda
ve gerekse d›fl pazarda sa¤lad›¤›  sat›fl avantaj› ve getirisi nedeniyle bu tür yat›r›mlar giderek
cazip hale gelmektedir. Bundan sonraki bölümlerde edindi¤imiz deneyimlerin ›fl›¤› alt›nda
yat›r›mc›ya modern serac›l›k ve üretim teknikleri konular›nda bilgiler verilmeye çal›fl›lacakt›r.

• Sebze ve çiçek üretimine yatk›n yeterli ve ucuz iflgücü,
• Balkanlar, Do¤u Avrupa ve  Rusya gibi yak›nl›¤› nedeniyle Türkiye’nin avantajl› konusunda

oldu¤u komflu ülkelerde liberalleflen ekonomi ve piyasan›n genifllemesiyle artan sebze ve çiçek
talebi,

• Modern serac›l›¤a uygun bölgelerde (örne¤in Antalya’da ) havayolu ba¤lant›s›, haberleflme
ve lojistik aç›s›ndan geliflmifl bir alt yap›n›n mevcut oluflu,

• Yabanc› yat›r›mc› ve teknik eleman aç›s›ndan bölgedeki sosyal imkanlar ve yaflam ortam›
ihtiyac› karfl›layacak düzeydedir.
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