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Serac›l›kta sulama suyu
olarak en güvenilir kaynak
der in  kuyudur .  Suyun
pompalanmas›nda genelde
dalg›ç pompa kullan›lmaktad›r.
Deneyimlerimize göre sebze
ve kesme çiçek üretiminde
Antalya bölgesinde üretim ve
iflletme içi kullan›m için su
ihtiyac›n›n hesaplanmas›nda
dekar bafl›na minimum 2,5 ton/
saat su debisi esas al›nabilir.
Ancak derin kuyudaki su
seviyelerinin ve debinin yaz
aylar›nda önemli sapmalar gösterece¤ini varsayarak 10 dekarl›k küçük bir iflletmede dahi
kuyu veriminde alt s›n›r 10  litre /sn (36 ton / saat) olarak al›nmal›d›r. ‹flletme için gereken
kullan›m suyu da bu miktar›n içerisindedir. Su deposu ihtiyac› olarak tek kuyuyla çal›flan küçük
iflletmelerde 10 ton / dekar al›nabilir. Jeneratörü ve yedek  kuyusu bulunan büyük iflletmelerde
bu rakam 5 ton / dekara düflebilir.

Su varl›¤›n› belirlemek için yat›r›m yap›lacak arazi al›nmadan önce sahan›n Jeofizik etüdünün
yap›lmas›nda yarar vard›r. Su ihtiyac›n›n hesaplanmas›nda yat›r›m›n son fleklini alaca¤› üretim
alan› esas al›nmal›d›r.
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3. SERA YATIRIMINDA BÖLGE VE YER SEÇ‹M‹N‹N ÖNEM‹ ‹LE
ALT YAPININ OLUfiTURULMASI

Serac›l›k konusunda yat›r›m aflamas›nda yap›lan yanl›fll›klar ve eksikler, üretim aflamas›na
gelindi¤inde giderilmesi çok pahal› hatta bazen imkans›z oldu¤u ve projenin karl›l›¤›n› tehdit
edecek boyutlara ulaflabildi¤i için yer ve arazi seçiminden yat›r›m›n bitimine kadar uzanan
baz› önemli noktalar› belirtmekte ve bu konularda yat›r›mc›y› uyarmakta sonsuz fayda vard›r.

3.1.  YER SEÇ‹M‹NDE ‹KLIM‹N ÖNEM‹
Yat›r›m için seçilen yerin iklimsel aç›dan riskli bölgede yer almamas›na özen gösterilmelidir.

Burada sözü edilen bafll›ca riskler cam seralarda dolu ve plastik seralarda  f›rt›na ve hortum
hasar›d›r. Topo¤rafya ile de yak›ndan ilintili olan don olay› özellikle çukurda kalan yerlerde ve
rüzgara kapal› havzalarda daha uzun sürmekte, buna karfl›n güneye bakan meyilli arazilerde
rüzgar hareketinin de etkisiyle daha k›sa sürmektedir. Ayr›ca su ve sel bask›nlar›na maruz
kal›nmamas› için seçilen arazinin sel yata¤›ndan ve taflk›n ihtimali tafl›yan dere ve kanallardan
uzakta ve yüksekte olmas›na dikkat edilmelidir.

Antalya ilinin sahil fleridi k›fl aylar›n›n minimum ortalama s›cakl›k de¤erleri itibar›yla esasen
örtü alt› tar›m›na uygun bir bölge olarak vas›fland›r›labilir. Ancak bu sahil fleridi içerisinde don
riski çok k›sa mesafeler içerisinde önemli farkl›l›klar arz edebilmektedir. 2002 y›l›nda Antalya
Ticaret Borsas›, Ansiad ve Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ünün iflbirli¤iyle bafllat›lan Antalya’n›n
serac›l›k risk haritas› sadece don tehlikesini de¤il, ayr›ca f›rt›na, dolu, hortum risklerini de ele
almaktad›r. Yat›r›mc›ya rehberlik hizmeti verecek bu çal›flman›n Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ü
taraf›ndan 2004 y›l›nda tamamlanarak yay›nlanmas› beklenmektedir.

Su tank›
Kocayatak - Antalya

3.2. ARAZ‹N‹N SULAMA SUYU VARLI⁄I

Su ihtiyac›n›n hesaplanmas›nda
üretim alan› esas al›nmal›d›r

Serac›l›k için düflünülen arazinin
seçiminde önem tafl›yan kriterlerden birisi
de uzun süreli ve s›kça kesilmeyen
flebekeye olan mesafe ve bu flebekenin
yeni hat almaya elverifllili¤idir. ‹flletmede
seralar›n ventilasyon sistemleri, sulama
gübreleme ve ilaçlama pompalar›, so¤uk
depolar ve idari ünitelerin sarfiyat›n›
gözönüne alarak 50 dekara kadar olan
üretim üniteleri için asgari 100 KVA’l›k; 50-
200 dekar aras›ndaki üretim iflletmesi için
asgari 250 KVA’ l›k bir trafo ihtiyac› hesaba
kat›lmal›d›r. Gypsofila ve krizantem gibi ek
›fl›kland›rma isteyen kesme çiçek
üretiminde ise dekar bafl›na 5 KVA’ l›k ek
kapasiteye ihtiyaç vard›r.
ba¤l› olarak s›k s›k ve bazen uzun süreli
elektrik kesilmelerini dikkate alarak
jeneratör konulmas›nda zorunluluk vard›r.
Kapasite seçiminde öncelik s›ras›na göre
sulama pompalar › ,  so¤uk depo,
havaland›rma, ›s›tma üniteleri için asgari
kapasiteler esas al›nmal›d›r. E¤er jeneratör
kapasitesi yeterli ise veya uzun süreli
elektrik kesilmeleri yaflan›yorsa ek
ayd›nlatma gerektiren süs bitkilerinin
ayd›nlatma sistemi de jeneratöre
ba¤lanabilir.
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Sulama suyunun kalitesi yetifltirilecek ürünün türünü belirler. Örne¤in suyun tuzlulu¤unun
yüksek oluflu h›yar üretimini riske sokar. Buna karfl›n domates h›yardan daha fazla tuzlulu¤u
 tolere eder.

Sulama suyunun kalite aç›s›ndan de¤erlendirilmesi afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Elektriki
Geçirgenlik
mmhos / cm

Toplam
Çözünebilirlik
tuzlar / ppm

Sodyum Toplam
Tuzlulu¤u
% oran›

Bor
ppm

Çok iyi

‹yi

Orta

Kötü

Tar›m Yap›lamaz

0 - 0.25

0.25 - 0.75

0.75 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 <

0 - 175

175 - 525

525 - 1.400

1.400 - 2.100

2.100 <

0 - 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 <

0.33

0.33 - 0.67

0.67 - 1.0

1.0 - 1.25

1.25 <

3.3. SULAMA SUYUNUN KAL‹TES‹

Tablo 13: Sulama suyunun kalitesini‹ belirleyen kriterler

3.4. ELEKTR‹F‹KASYON

Sulama Suyu
Olarak
Kullan›ma Elverifllilik

Resim: Süs bitkisi çelik üretimde
ek ayd›nlatmal› sera.
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Üretilen ürünün hedeflendi¤i pazara ba¤l› olarak TIR tafl›mac›l›¤›n›n yap›ld›¤› ana yolla
arazi aras›ndaki yolun kalitesi ve mesafesi seçimde önemli kriterlerden birisidir. 1 m uzunlu¤undaki
bir güzergah›n TIR iflleyecek stabilize bir yol haline getirilmesi için gereken inflaat harcamas›
arazinin yap›s›na ba¤l› olarak 10 -25 $ / m aras›nda de¤iflmekte yolun asfaltlanmas› söz konusu
oldu¤u takdirde 25 –30 $/m ek harcamaya gereksinim vard›r. (Yol geniflli¤i 4 m olarak al›nm›flt›r.)

Sonuçta seçilen arazinin de¤erinin hesaplanmas›nda ana yola ba¤lant› sa¤layan yolun
uzunlu¤u ve kalitesi yukar›da verilen maliyetler ölçüsünde dikkate al›nmal›d›r.

3.5. YOL

Emek yo¤un bir üretim flekli olan örtü alt› tar›m›nda sebze üretiminde iflletme büyüklü¤üne
ba¤l› olarak dekara 0.5 -1 iflçi kesme çiçek üretiminde 0.7 - 2 iflçi, saks› bitkileri üretiminde
ise dekara 1 - 3 iflçi hesaplanmaktad›r. 50 dekar büyüklü¤ündeki bir iflletmenin ek iflgücüne
ihtiyac› olaca¤›n› varsayarak üretim bölgesinin seçiminde iflçinin mümkün oldu¤u ölçüde yak›n
 yöreden getirilmesi önem arzetmektedir.

3.6. ‹fiÇ‹N‹N GELD‹⁄‹ YERLEfiIM BÖLGES‹N‹N ARAZ‹YE UZAKLI⁄I

Sera kurulacak alanda e¤imin güney kuzey do¤rultusunda % 0.5 – 1,5; do¤u bat›
do¤rultusunda ise % 0-1 aras›nda olmas› istenir. E¤er arazinin topo¤rafik durumu bu e¤imlerden
daha farkl› ise tesviye veya dolgu gerekir. Serac›l›kta arazinin hafif meyilli olmas› esasen
çukurda kalan taban arazilere göre hava hareketinin  daha fazla olmas› ve böylece don
oturmamas› bak›m›ndan tercih edilen bir husustur. Meyilli arazilerin dezavantaj› ise sera
oturtulurken bazen fazla hafriyat gerektirmeleri yan› s›ra erozyon çukuruna yak›n bölgelerde
sel ve seylap riski tafl›malar›d›r. Ancak bu olumsuz durum sel yata¤›n› de¤ifltirmeye yönelik
hafriyat çal›flmalar› ve ek
tahliye kanallar› inflaas›
ile çözülebilir.

Taban arazilerde ve
çukurda kalan alanlarda
ise en s›k rastlanan sorun
don riski yan› s›ra fazla
suyun araziden çabuk
çekilememesi yani drenaj
yetersizli¤idir.

Taban arazi lerde
özellikle taban suyu
seviyesi ve araziye su
basma riski bölge DS‹
teflki lat ›  i le temasa
geçilerek ö¤renilmelidir.
Drenaj yetersizli¤i ise
arazinin etraf›na kanal
açarak, di¤er bir deyimle
araziyi ask›ya alarak ve sera kurulacak alanlara kapal› drenaj sistemi kurarak önlenebilir.
Araziye toprak çekerek seran›n oturaca¤› alan›n yükseltilmesi de s›kça rastlanan bir uygulamad›r.
Ancak bu çözüm arazinin yak›n›nda kaliteli hafif yap›l› kumlu toprak bulunmas›na ve çekilecek
topra¤›n maliyetine ba¤l›d›r.

3.7. ARAZ‹N‹N TOPOGRAF‹K DURUMU VE TOPRA⁄IN TARIMA ELVER‹fiL‹L‹⁄‹

Resim:
Araziye su basma riski bölge

DS‹ teflkilat›ndan ö¤renilmelidir
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Dolgu yap›larak elde
edilen arazilerde sera
inflaat› esnas›nda sera
dikme ayaklar›n›n özellikle
d›flta kalanlar›n›n mutlaka
alttaki sa¤lam zeminle
irtibatland›r›lmas› sa¤lan-
mal›d›r. Sera topra¤› olarak
kullan›lacak dolgu mater-
yalinin ise drenaj› engel-
leyecek flekilde s›k›flt›r›l-
mas›ndan kaç›n›lmal›d›r.

Akdeniz sahil ku-
fla¤›nda s›kça rastlanan
traverten arazilerde top-
ra¤›n çok s›¤ oluflu ve altta
masif kaya bulunmas›
yat›r›m maliyetini yükselten
bir faktördür. Esasen
drenaj aç›s›ndan önemli
bir sorun yaratmayan bu tip arazilerde topraks›z tar›m yap›lmas› halinde toprak alt›ndaki tafll›
yap›n›n aç›lmas›na gerek yoktur. Buna karfl›n toprakta üretim yap›lacaksa arazinin mutlaka
aç›lmas› tafl temizli¤inin yap›lmas› ve hafif yap›l› bir toprakla doldurulmas› gerekmektedir. Bu
ifllemler için yap›lacak harcama bazen arazinin al›m fiyat›n› aflabilmektedir.

Resim:
Sera inflaat› öncesi

son arazi düzenlemesi

Genelde t›nl› kumlu ve kumlu yap›daki topraklar
sera tar›m›nda tercih edilmektedir. Bu amaçla 0 - 20,
20 - 40 ve 40 - 60 cm de toprak örnekleri al›narak analiz
yap›lmal›d›r. Bu analizlerde topra¤›n tekstürü (hafif mi,
a¤›r m›  oldu¤u ) elektriki geçirgenli¤i (tuzluluk durumu),
alkalili¤i ve hatta bor konsantrasyonu ve 1 metreye
kadar profil aç›larak toprak tabakas›n›n derinli¤i tesbit
edilmelidir. Ayr›ca 0 - 20 cm’de bitkice al›nabilir organik
madde ve N,P,K analizleri yap›larak topra¤›n
verimlili¤inin tesbitinde yarar vard›r.

Ülkemizde modern serac›l›k yap›lan iflletmelerin say›s› ve toplam sera varl›¤› içerisindeki
pay› son derece azd›r. Bu tür iflletmelerin gereksinim duydu¤u dan›flmanl›k hizmeti, di¤er
teknik hizmetler, belirli bir pazara müflterek ürün gönderme, yurt d›fl›ndan özel olarak getirilen
spesifik girdi ve malzemelerin tükendi¤i veya tedarikinin aksad›¤› durumlarda karfl›l›kl›
yard›mlaflma gibi nedenlerle ve bilgi al›flverifli için iflletmelerin birbirine mesafe itibariyle yak›n
olmas› çok faydal› olmaktad›r. ‹flte bu nedenle özellikle küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler
için bölge ve yer seçiminde bu tür modern iflletmelere mesafece yak›n olan yerlerin tercih
edilmesinde ve bu iflletmelerin bir bölgede yo¤unlaflmas›nda fayda vard›r.

3.9.  MODERN SERACILI⁄IN YAPILDI⁄I ALANLARA YAKINLIK

3.8.TOPRA⁄IN KAL‹TES‹
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Serada yetifltirilecek ürünün ihracata yönelik kesme çiçek gibi çabuk bozulan ve de¤eri
i t ibar iy le uçakla tafl›may›  kurtaracak ürünlerden oluflmas›  hal inde yer in
uluslararas› uçufllara ba¤lant› veren ifllek bir havaalan›na yak›nl›¤› da önem arzetmektedir.

3.10. HAVAALANINA YAKINLIK

Akdeniz sahil kufla¤›n›n ikliminin sa¤lad›¤› avantajlar nedeniyle serac›l›¤a yatk›n bir bölge
oldu¤u önceki bölümlerde belirtilmiflti. Ancak bu bölge  jeotermal enerji kaynaklar› aç›s›ndan
fakirdir. Buna karfl›n ülkemizde de¤iflik bölgelerde 70˚C’ nin üzerinde s›cak su ve buhar
varl›¤›na sahip bölgeler vard›r. Bu bölgeler hakk›nda detayl› bilgi için MTA genel müdürlü¤üne
baflvurulabilir. Bu tür bölgeler de serac›l›¤a son derece uygun olabilir. Jeotermal enerjinin
›s›tmada kullan›lmas› düflünüldü¤ü takdirde karfl›lafl›lmas› muhtemel sorunlar›n önüne geçmek için:

• Bölgenin k›fl aylar›nda arzetti¤i günefllenme süresinin serada sa¤l›kl› bir üretimi  için
yeterli olmas›.

• Is›tmada kullan›lan suyun tafl›d›¤› tuzlar›n çevre kirlili¤ine yol açmamas›, derelere ve
topra¤a deflarj edilmemesi için bu suyun yer alt›n›n derin katmanlar›na geri pompalanabilmesi
gereklidir.
      Ayr›ca bölgenin yeterli kalitede ve miktarda sulama suyu potansiyeline ve toprakta üretim
yap›lacaksa uygun toprak yap›s›na sahip olmas› önem arzetmektedir.

3.11. TERMAL VE JEOTERMAL ENERJ‹ KAYNAKLARI

Resim:
Jeotermal ›s›tmal› seralar.

Denizli, 2004
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Resim: S›cak su borular›n›n sera içinde dolafl›m›.

Resim: Jeotermal ›s›tmal› serada s›cak ve so¤uk su borular›n›n ba¤lant›lar›.


