
Bölüm 4
Sera Tipinin Seçimi ve

Proje Büyüklü¤ü



54

Sera Tipinin Seçimi ve Proje Büyüklü¤ü

4. SERA T‹P‹N‹N SEÇ‹M‹ VE PROJE BÜYÜKLÜ⁄Ü
          Modern sera yat›r›mlar›nda sera tipinin ve büyüklü¤ünün belirlenmesi, üretimdeki baflar›
ve arzulanan kalitenin yakalanmas› yan›nda, yat›r›m›n geri dönüflü aç›s›ndan da belirleyici
faktörlerden birisidir.
          Sera yat›r›m›na bafllarken ilk aflamada  minimum ekonomik büyüklü¤ün, yat›r›m›n
planlanmas›nda da hedeflenen  büyüklü¤ün gözönünde bulundurulmas› gerekir. Yat›r›m›n
optimum büyüklü¤ünü belirleyen faktörler flunlard›r:
     a) Elektrik, su,yol, merkezi ›s›tma, bilgisayar gibi, temel ve ortak yat›r›mlar, alan küçüldükçe
m2 yat›r›m maliyetini büyük çapta artt›r›r. Bu da yat›r›m›n geri  dönüflünü güçlefltirir. Hedeflenen
optimum büyüklü¤e ulafl›ld›ktan sonra ise saha art›fl›n›n m2 yat›r›m maliyetine etkisi minimal
düzeyde olup, yat›r›m›n boyutuna karar vermede Pazar imkanlar› ve iflletmecilikte baflar›y›
belirleyen di¤er faktörler öne ç›kmaktad›r.
     b) Projenin büyüklü¤ü, iflletme giderlerini de ciddi anlamda etkileyen bir faktördür. ‹yi bir
üretim kadrosu yan›nda, teknik kadro ve destek hizmetlerinden oluflan Genel Yönetim giderleri
de optimum iflletme büyüklü¤ünü zorunlu k›lar.

Resim: Kesme çiçek üretim iflletmesi, 74.500 M2 net kapal› alan, Çamköy,  ANTALYA
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Yat›r›m maliyetleri gözönüne al›nd›¤›nda modern cam veya plastik sera iflletmelerinde minimum
büyüklük 25 - 30.000 m2  kapal› alan olarak düflünülmelidir.

Optimum iflletme büyüklü¤ü ise iflletme ve pazarlama maliyetlerini optimize etmek bak›m›ndan
çiçekte 60 ila 100.000 m2 , sebzede 100 - 250.000 m2 aras›nda düflünülebilir. Ancak optimum
büyüklük tek bafl›na yat›r›m›n büyüklü¤ü olarak ele al›nmamal›d›r. Üretim planlamas›nda da
üretimin optimize edilmesi düflünülmelidir. Örne¤in 50.000 m2 ’ lik bir alanla birim alana yat›r›m
tutar› minimize edilmifl olabilir, ancak bu alan üretim planlamas›nda, biraz çiçek, biraz saks›l›
bitki, biraz fide, biraz sebze fleklinde bölünürse üretimin ve pazarlaman›n optimizasyonundan
bahsedilemez. Ürün deseni oluflturulurken  üretim ve pazarlama kolayl›¤› gözönünde tutulmal›d›r.

Resim: Kesme çiçek üretim iflletmesi, 65.000 M2 net kapal› alan, Çamköy,  ANTALYA

Sera yat›r›m›na ilk kez bafllayan yat›r›mc›ya önerilecek yol, pazarlamadaki deneyimsizli¤i
de dikkate alarak minimum yat›r›m büyüklü¤ü ile ifle bafllay›p, kademeli olarak yat›r›m› optimum
büyüklü¤e ulaflt›rmakt›r. Yat›r›m›n ilk döneminde, yat›r›mc›n›n önünde üretim ve yönetim
kadrolar›n›n oluflturulmas›, e¤itimi, çal›flan bir sistemin kurulmas›, ürünün pazarlanmas›,
pazarlama kanallar›n›n test edilmesi, iflletme büyüdükçe marka imaj›n›n yarat›lmas›na zemin
haz›rlayan çal›flmalara bafllanmas› gibi önemli görevler vard›r. Fiziksel yat›r›m› tamamlamak
herfleyin sonu de¤ildir. ‹yi bir yetifltiricilik ve iflletmecilik de onun kadar önemlidir. ‹flletmenin
ilk y›l›nda baz› sorunlarla karfl›lafl›lmas› do¤ald›r. Önemli olan, bunlar› kontrol edilebilir boyutlarda
tutmakt›r. Kald› ki iflletmenin ilk y›l›n› yat›r›m döneminin bir parças› olarak görmek veya iflletmeye
alma periyodu olarak mütalâa etmekte yanl›fl olmaz.

4.1.YATIRIM VE BÜYÜKLÜ⁄ÜN PLANLANMASI :



4.3. SERA T‹P‹NE KARAR VER‹LMES‹

Ülkemizde bu tür iflletmelerde istihdam edilebilecek modern üretim tekniklerinin
uygulanmas›nda deneyimli yeterli say›da, yetiflmifl teknik eleman ve üretimi yönlendirecek
dan›flman bulma güçlü¤ü gözönüne al›narak, minimum iflletme büyüklü¤ü ile bafllay›p, kadrolar
deneyim kazand›ktan ve iflletme oturduktan sonra alan› büyütmek daha isabetli bir yoldur.
Deneyim kazanan iflletme kadrosu, ayn› zamanda müteakip yat›r›m safhalar›n› da takip
edebilecek ve yürütecektir.
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• Önceki bölümlerde verilen kriterlere göre arazi seçilirken muhtemel genifllemeler dikkate
al›narak arazi büyüklü¤ü saptanmal›d›r.

• Sat›n al ›nan arazi üzerinde, i lk aflama yat›r ›ma bafllan›rken projenin
genifllemifl haline göre planlama yap›lmas›na ve yerleflimin buna göre oluflturulmas›na dikkat
edilmelidir.

• Is›tma, sulama sistemlerinin alt yap›s› ve yerleflimi projenin son haline göre yap›lmad›¤›
takdirde, geniflleme halinde ayn› yat›r›m› tekrarlamak gerekebilir. Bu durumda  genifllemenin
maliyet avantajlar›ndan istifade edilemeyecektir.

• ‹lk ünitelerin yerlefltirilmesinde arazinin bir köflesinden yat›r›ma bafllamak yerine, projenin
bütününe uygun bir alandan bafllanmal›d›r. Is› santral› ve su depolar› gibi merkezi üniteler
mümkün mertebe arazinin ortas›na yak›n yerlefltirilmelidir. Bu ünitelerin genifllemesine uygun
bir yerleflim ve büyüme için gerekli alanlar›n b›rak›lmas› çok önemlidir. Bunun getirece¤i iflletme
ve denetim kolayl›¤› yan›nda, sulama ve ›s›tma hatlar›n›n gereksiz yere büyütülmesinin ve
uzat›lmas›n›n da  önüne geçilmifl olacakt›r. Ofisler ve paketleme ünitesi ise, bu ünitelere girifl
ç›k›fl fazla olaca¤› için yola yak›n olmal›d›r.

• Planlama yap›l›rken seralar›n kuzey - güney istikametinde yerlefltirilme-
sine ve seraya gölge yapacak yüksek yap›lar›n kuzeyde yer almas›na dikkat edilmelidir. Di¤er
yönlerde yerlefltirilmesi zorunlu olan her türlü yap›, tercihan yüksekli¤inin 1,5 kat› veya en az
kendi yüksekli¤i kadar seradan uzaklaflt›r›lmal›d›r. Aksi takdirde bu tür yap›lar›n sera içinde
yarataca¤› gölge bitki geliflimini ve ürünün kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

• Personel girifl ç›k›fl kap›s› ile mal ve müflteri girifl ç›k›fl kap›lar› birbirinden ayr›lmal›d›r.
• Tesviye, drenaj gibi alt yap› çal›flmalar› bittikten sonra, sera montaj›na geçilmeden önce

toprak sulan›p bir miktar s›k›flt›r›larak büyük boflluklardan kaynaklanabilecek muhtemel
çökmelerin önüne geçilmelidir.

4.2. NEREDEN BAfiLAMALI ?

Sera tipine karar verirken göz önünde tutulmas› gereken pek çok faktör vard›r. Örtü tipi,
çat› tipi, konstrüksiyon özellikleri, havaland›rma ihtiyac›, oluk alt› yüksekli¤i, tünel geniflli¤i,
blok geniflli¤i, sera boyu, rüzgar yükü, kar yükü, bitki yükü, ekipman yükü gibi pek çok faktör
sera tipine ve özelliklerine karar verirken dikkate al›nmal›d›r.

Bu yay›n›n amac› ve içeri¤i gere¤i, sera konstrüksiyonuna iliflkin mühendislik hesaplar›na
girmek ve bilimsel veriler ortaya koymak niyetinde de¤iliz. Bu tür hesaplama detaylar›
imalâtç›lardan talep edilebilece¤i gibi, merakl›lar›, bu konulara kapsaml› yer veren yay›nlara
baflvurabilirler. “Sera Yap›m Tekni¤i, A. Nedim Yüksel, Hasat Yay›nlar›, 2000”, bu konuda
önerebilece¤imiz kaynaklar›n bafl›nda gelmektedir.

Bu yay›nda, yat›r›mc›n›n karar vermesini kolaylaflt›rabilmek için, ürün tipi, kullan›m amac›,
yetifltirme tekni¤i ve iklime göre sera tipini seçerken göz önünde tutulmas› gereken  hususlar›
ve kriterleri, bizzat yaflanm›fl deneyimler ›fl›¤›nda irdelemeye çal›flt›k.

Ancak hangi tip ve model seçilirse seçilsin sera konstrüksiyonu afla¤›daki taleplere cevap
vermelidir :

a- Sera konstrüksiyonu rüzgar, bitki ve ekipman yüküne dayan›kl›,sa¤lam
bir yap› arzetmelidir. Sera imalatç›s›,  kendisine
verilecek iklim de¤erlerine göre bir model
önerecektir. Bu de¤erler, uzun y›llar›n ortalamas›
olarak, bölgeyi, temsil eden bir meteoroloji
istasyonundan al›nmal›d›r. Örne¤in Akdeniz
bölgesinde genellikle seralar›n asgari 120
km/saat rüzgar yüküne dayanmas› istenir. Ürün
ve ekipman yükü ise yetifltirilen ürünün türüne,
bitki say›s›na, topraks›z kültürde yetifltirme
bençlerinin as›l› olup olmad›¤›na göre de¤iflir.
Toprakl› kültürde bitki yükü 25 Kg’a, topraks›z
kültürde ise bitki ve ekipman yükü toplam› 40
Kg’a kadar ç›kabilir.

b- Konstrüksiyon, galvaniz profil veya alüminyum
parçalardan oluflan, kaynak iflçili¤i içermeyen
demonte bir sistem olmal›d›r.
iklimin ve hastal›klar›n kontrolünün daha kolay
oldu¤u yüksek hacimli, oluk alt› yüksekli¤i en az
4 mt olan  bir sera tipi seçilmelidir.
d-  Bölgenin ve üretim periyodunun mevcut ›fl›k
durumu ile üretilecek bitkinin  ›fl›k iste¤ine göre
örtü tipi seçimi yap›lmal›d›r. Cam ve plasti¤in ›fl›k
geçirgenlikleri ve difüzyon özellikleri farkl›l›k
gösterir.

57

Sera Tipinin Seçimi ve Proje Büyüklü¤ü

Resim: Sera tipine karar verilirken
öncelikle örtü cinsine göre

sera ayr›m› yap›lmal›d›r

Resim: Sera konstrüksiyonu rüzgar,
bitki ve ekipman yüküne dayan›kl›,sa¤lam

bir yap› arzetmelidir.

Resim: Sera konstrüksiyonu rüzgar,
bitki ve ekipman yüküne dayan›kl›,sa¤lam

bir yap› arzetmelidir.

Modern Serac›l›k yat›r›mlar›nda sera tipine karar verilirken öncelikle örtü cinsine  göre (cam-
plastik-polikarbonat ) sera ayr›m› yap›lmal›, daha sonra ürün türü, iklim ve özel isteklere göre
sera modeline karar verilmelidir.

fiekil 14: De¤iflik örtü malzemelerinin ›fl›k geçinginlikleri

Örtü Malzemesi Ifl›k geçirgenli¤i (%)
Cam 89 - 93
Cam elyaf› takviyeli polyester 85 - 89
PVC levhas› (mat) 80 - 82
PVC levhas› (fieffaf) 85 - 87
PE 92 - 94
Plexicam 86 - 88
Cam + Polyester 81 - 82
PE + Cam 84 - 85
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 f- Çat› geniflli¤i en az 8 mt olmal›d›r. Özellikle sebze yetifltiricili¤inde ve ayn› zamanda masa
üstü yetifltiricilikte 1.60 mt’ nin katlar› olan çat› genifllikleri tavsiye edilir. Böylece sera içi alan›n
optimum kullan›m› sa¤lan›r. Seralarda çat› boylar› 65 mt’ den az olmas› tavsiye edilmez. Aksi
takdirde hem orta yol ve bafllardan kaynakl› yer kayb›, hem de al›nlar›n çok oluflu nedeniyle
maliyet art›fl› söz konusudur. Çat› havaland›rmas› yeterli olmak kayd›yla boyda 100 - 110 mt’
ye kadar ç›k›labilir. Ortada genifl bir yol b›rakmak kayd›yla seran›n eni istenildi¤i kadar
artt›r›labilir. Burada arazinin minimum kayb› yan›nda iflletme kolayl›¤› belirleyici olmal›d›r.

g- Ülkemizde ve özellikle Akdeniz, Ege kufla¤›nda hem y›ll›k ya¤›fl, hem k›fl döneminde
bir defada düflen ya¤›fl miktar›  serac›l›k yap›lan di¤er ülkelere göre çok yüksek olmas›
nedeniyle seçilen sera modellerinde ya¤mur  oluklar›n›n yeterli su tafl›ma kapasitesine sahip
olmas›na dikkat edilmelidir.

h- Ülkemizin Akdeniz k›y› fleridi, özellikle beyaz sinek popülasyonunun yüksek oluflu
nedeniyle her türlü hastal›k ve virüs yönünden risk alt›ndad›r. Bunun önüne geçmek için bütün
havaland›rma pencereleri ve aç›kl›klar› anti-virüs a¤› ile kaplanmal›d›r. Konstrüksiyonun buna
elveren alt yap›ya sahip oldu¤undan emin olunmal›d›r. Öte yandan anti - virus a¤› konulmas›
flüphesiz çat› havaland›rmas›n›, aç›k haline göre yar› yar›ya azaltacakt›r. Bu durum çat›
havaland›rmas›n›n azami seviyeye ç›kart › lmas›n›n nedenler inden bir is idir .

i- Sera girifl, ç›k›fl kap›lar› seran›n yan taraf›na  koyulmal› ve sera içine orta yol yap›lmal›d›r.
Zararl›lar›n giriflini engellemek bak›m›ndan girifle ikinci bir kap› yap›larak fan konulmas›nda
fayda vard›r. Yine bu ara bölmeye el ve ayakkab› dezenfeksiyonu sa¤layacak gereçler
koyulabilir.

Resim:
Ortada genifl bir yol b›rakmak kayd›yla

seran›n eni istenildi¤i kadar artt›r›labilir

Her bir ünitede (aç›kl›kta)  tek çat› vard›r. Bu nedenle sera hacmi daha büyük ve çat› daha
yüksektir. Ayr›ca d›fl hava ile temas eden cam yüzeyi Venlo tipinden daha azd›r. Bu nedenle
›s›tma ve havaland›rmada büyük avantaj sa¤lar. K›fl›n ›s›nan havan›n yüksek hacimde uzun
süre tamponlanmas› nedeniyle ›l›man iklimli bölgelerde tercih edilmelidir. Çat›da yekpare
havaland›rma kullan›l›r ve havaland›rma oran› yüksektir. Bu da hem nemin, hem de s›cak
dönemde ›s›nan havan›n yetifltirme ortam›ndan s›cak dönemde uzaklaflt›r›lmas› bak›m›ndan,
daha havadar bir tip olan Wide-span üstünlü¤ü olarak ortaya ç›kar.

Dizayn itibariyle daha a¤›r bir konstrüksiyon olup Venlo tipinden biraz daha pahal›d›r.Buna
karfl›l›k sera içinde ›fl›klanma ve iklim kontrolü daha iyidir.
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Cam seralar, sa¤lam konstrüksiyonu ve ›s› izalosyonu yan›nda özellikle ›fl›k geçirgenli¤i
ile di¤er tiplerden ayr›l›r. Özellikle k›fl dönemi yetifltiricili¤inde, daha önce Bölüm 1.2.1.1.’de
detayl› izah edildi¤i gibi, ya¤›fl›n ve kapal› günlerin çok oldu¤u bölgemizde cam seralar tercih
edilmelidir. Y›l boyunca üretimi sürdürülen bitkilerde ise camdaki direk ›fl›nlar nedeniyle yaz
aylar›nda seradaki afl›r› ›s›nma yetifltiricilikte sorun olabilir. Cam seralar maliyet aç›s›ndan
polikarbonat ve plastik örtülü seralar›n aras›nda yer al›r. Oluk alt› yüksekli¤i 4 mt olan, galvaniz
veya alüminyum konstrüksiyonlu, camlar›n kauçuk fitille tutturuldu¤u modern cam seralar›n,
cam ve montaj dahil konstrüksiyon  maliyeti ortalama 25 - 28 _ / m2  ( KDV hariç ) dolay›ndad›r.

4.3.1. ÖRTÜ C‹NS‹NE GÖRE SERA MODEL‹ SEÇ‹L‹RKEN BEL‹RLEY‹C‹
FAKTÖRLER NELERD‹R

Cam Serada Tipler :
a- Wide Span Tipi

Resim: Aliminyum kontrüksiyonlu
Wide-Span sera tipi,

Çamköy, ANTALYA

4.3.1.1. Cam Sera
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Ad›n› Hollanda’n›n kar yükü daha fazla olan Almanya s›n›r›ndaki Venlo bölgesinden al›r.
Herbir ünitede 2 çat› ve ortada bir oluk vard›r. Wide-span’a göre çat› yüksekli¤i daha düflük
ve iç hacmi daha azd›r. Yekpare çat› havaland›rmas› uygulanmayan tipleri wide-spandan
daha ucuzdur. Buna mukabil, bu tiplerde anti virüs a¤ uygulamas› daha zor ve yekpare a¤dan
daha  pahal›d›r.

Bu model özellikle kar yükü olan bölgelerde ve ›s›tma ihtiyac›n›n uzun sürdü¤ü iklimlerde
tercih edilebilir. Çat›ya as›lan bitki ve ekipman yükünün çok fazla olmas› durumunda da avantaj
sa¤lar.

Sonuç olarak, yukar›daki aç›klamalar›n ›fl›¤› alt›nda ülkemizin Akdeniz sahil fleridinde cam
sera söz konusu oldu¤unda, wide-span tipi tavsiye edilir. Buna karfl›n daha so¤uk k›fl koflullar›n›n
hüküm sürdü¤ü Ege, Marmara bölgeleri ve enerjinin ucuz oldu¤u koflullarda ( örne¤in jeotermal
enerji ve termik at›k enerjinin söz konusu oldu¤u yerlerde ) Venlo tipi cam sera önerilir.

Modern cam seralarda yayg›n olarak 4 mm cam kullan›lmaktad›r. ‹lave bir maliyete katlanmak
kayd›yla, k›r›lmaya mukavim temperli cam veya ›fl›¤› reflekte eden özel camlar kullanmak ta
mümkündür. Cam, yerli olarak temin edilebilmekte ve firesiz ebatlar kullan›ld›¤›nda maliyeti
düflmektedir. ‹thal cam kullan›lmas› düflünülürse, kayna¤›n›n ve k›r›lganl›¤›n›n araflt›r›lmas›
önerilir.

Resim:
Venlo tipi cam seralar

HOLLANDA
(Hans Straub)

b- Venlo Tipi
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      4.3.1.2. Plastik Örtülü Sera
Plastik seralar›n tercih edilmesinin birincil nedeni yat›r›m maliyetlerinin düflük olufludur.

Bunun yan›nda yaz aylar›nda üretim yap›lan veya direk ›fl›¤›n istenmedi¤i ürünlerde plastik
sera cam seradan daha iyi sonuç verebilir. Örne¤in gül üretimi, fide üretimi gibi.

K›fl dönemi yetifltiricili¤inde de, yat›r›m maliyetinin düflüklü¤ü nedeniyle plastik örtülü sera
seçilebilir. Ancak seçilen tip enerji tasarrufuna uygun olmal›d›r. Bu amaçla çift kat PE örtülü,
örtüler aras›na hava bas›larak izolasyonun sa¤land›¤› seralar enerji maliyetleri nedeniyle
ülkemiz  için uygundur.

Geçmiflte zorunlu haller d›fl›nda k›fl üretiminde önerilmeyen plastik örtülü seralar, son
dönemlerde ›fl›k geçirgenli¤i ve dayan›kl›l›¤› yüksek, zaman içinde ›fl›k geçirgenli¤ini fazla
yitirmeyen plastiklerin gelifltirilmesi ile modern iflletmelerde de yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.
Ülkemizde henüz çok yayg›n olmayan çok katl› plastikler, daha düflük kal›nl›klarda, yeterli
y›rt›lma dayan›m› ve ›fl›k geçirgenli¤i sa¤lamaktad›rlar.

Sera plasti¤inde, arzulanan farkl› özellikleri içeren katk› maddelerinden çekilen 3 ayr›
katman›n koekstrüzyon yöntemiyle ayn› anda çekilip tek film haline getirilmesiyle elde edilen
bu filmlerin özellikleri ve detayl› bilgi bölüm 1.2.1.2.’de verilmifltir.  Plastik seralarda konstrüksiyon
- plastik örtü ve montaj dahil maliyet, seçilen konstrüksiyona, aksesuarlara, imalâtç›ya, ölçe¤e
ve havaland›rma sistemine göre de¤ifliklik göstermekle beraber 14 - 18 _/ m2 gibi düflünülmelidir
(KDV hariç ).

Resim:
Tek tarafl› havaland›rmal›
Multispan tipi
Yüksek plastik seralar
‹ZM‹R, 2004



Bölgemiz flartlar›nda yay
çat›l›, multispan tipi yüksek
plastik seralar önerilir. Oluk
alt› yüksekli¤i 4 mt’den az
olmamal›, çat› genifllikleri
tercihan 8 veya 9.6 mt
olmal›d›r. Çat› havaland›rmas›
taban alan›n›n en az % 35’i
olmal› ve tercihan çat›
havaland›rmas› çift tarafl›
aç›labilmelidir ( kelebek tipi).

Seçilen konstrüksiyon,
rüzgar yükü, bitki yükü ve
ekipman yükünü tafl›ya-
bilecek sa¤lam bir konstrük-
siyon olmal›d›r. fliddetli
rüzgarda afl›r› esnememelidir. Rüzgarda plastik atmas› ve y›rt›lmas› önemli bir sorun oldu¤undan
kullan›lan klips sistemi kolay tak›l›p sökülebilir ancak yeterince de güçlü olmal›d›r. Ayr›ca afl›r›
esneme, plastik örtüyü tutan klipslerin yerinden kopmas› ve plastik atmas›na neden olur. Serac›
f i rmalar aras›nda en bel irgin farklardan bir isi  kul lan› lan kl ips sistemidir.

Farkl› alternatifleri karfl›laflt›r›rken direk aras› mesafeler ve kullan›lan direk ebatlar› dikkate
al›nmal›d›r. Kullan›m yeri, flekli ve yüke ba¤l› olarak her firman›n önerece¤i farkl› tipler olacakt›r.
Önce amaca uygun tip seçilmeli, f iyat mukayesesi buna göre yap›lmal›d›r.
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Resim: Çift tarafl› havaland›rmal›
Multispan tipi

Yüksek plastik seralar

Resim: Çift tarafl› havaland›rmal›
Multispan, Kelebek tipi
Çift kat plastik seralar

63

Sera Tipinin Seçimi ve Proje Büyüklü¤ü

Plastik sera konstrüksiyonunda üstlerin çift kat plastikle, yanlar›n 2 veya 3 katl› polikarbonatla
kaplanmas› bir baflka alternatiftir. Bu çözüm üstlerin polikarbonatla kaplanmas›na göre çok
daha ekonomiktir. 10.000 m2’lik bir blokun üstleri yaklafl›k 13 - 14.000 m2 levha ile kaplanabilirken,
yanlara ve mahyalara kullan›lacak levha miktar› 2.500 m2’den azd›r. Bu da taban alan› üzerinden
yaklafl›k 2,5 $ / m2  gibi bir ek maliyet demektir.

4.3.1.4. Polikarbonat + Çift Kat Plastik :

Polikarbonat örtüler hem cam sera, hem plastik sera konstrüksiyonuna uygulanabilir. Ancak
polikarbonat›n  pahal› bir malzeme oluflu ve hafifli¤i nedeniyle konstrüksiyon hafifletilerek
maliyet düflürülebilir. Bu amaçla yay çat›l› plastik sera konstrüksiyonu kullan›labilece¤i gibi
afl›k aralar› geniflletilmifl cam sera iskeleti de kullan›labilir.

 Polikarbonat örtülerin yayg›n olan 2 tipi vard›r.
• Tek kat oluklu levha ( en ucuz tipi)
• 2 ya da 3 katl› levhalar ( pahal› ancak izolasyon kabiliyeti yüksek tipler)
Yay tipi seralar›n üstünde oluklu tek kat polikarbonat levhadan baflka seçenek yoktur,

ancak beflik çat›da ve tüm sera tiplerinin yanlar›nda çok katl› levhalar uygulanabilir.
Polikarbonat levhan›n cama göre avantajlar› dolu ve çarpmadan kaynakl›  k›r›lmaya karfl›

direnci ve ›fl›¤› da¤›tarak geçirmesi plasti¤e göre avantaj› da uzun ömürlü olufludur.
Yukar›daki avantajlar›na karfl›n Polikarbonat kapl› seralar›n ilk yat›r›m maliyetleri oldukça

yüksektir. Tek katl› oluklu levhalar› 7 $ / m2 , iki ve üç katl› levhalar ise montaj aksesuar› ile
birlikte 9 - 12 $ / m2  dolay›ndad›r.  Bu da örtü maliyeti olarak cama göre 3-4 kat, plastik örtüye
göre ise 8 -10 kat daha yüksektir.

Polikarbonat levha test edilmifl bir kaynaktan al›nmal›, zamanla ›fl›k geçirgenli¤ini
kaybetmeyece¤inden (matlaflmayaca¤›ndan) emin olunmal›d›r.

4.3.1.3. Polikarbonat Örtülü Sera :

Resim: Yanlar polikarbonat,
Üstler çift kat polietilen plastik sera.

Çamköy, ANTALYA, 2004
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Bu uygulamada yan plastiklerden tasarruf edildi¤i gibi, olas› y›rt›lma ve hasarlanmalardan
kaynakl› sorunlar da giderilmifl olur. Ayr›ca rüzgardan kaynakl› plastik atma k›fl›n so¤uk esen
ve dona neden olan kuzey rüzgarlar›n›n etkili oldu¤u iflletmelerde, kuzeyde yer alan bloklar›n
yan cephelerinin polikarbonatla kaplanmas›nda ›s› tasarrufu ve ›s›n›n homojen da¤›l›m› aç›s›ndan
büyük fayda vard›r. 3 katl› Polikarbonatla kapl› seralarda so¤u¤un etki derecesine göre ›s›
tasarrufu % 50’ye kadar ç›kabilir.

Resim: De¤iflik plastik sera tipleri

Resim: Yanlar polikarbonat,
Üstler çift kat polietilen
plastik sera girifli.
Çamköy, ANTALYA

Resim: Seran›n tepe
noktas›ndan çift kanatl›
havaland›rmal›

Resim: Sera d›fl›ndaki çerçeveye
gölge a¤› çekerek yaz›n
sera içini serinletmek

Resim: Çift tarafl› kelebek
fleklinde aç›lan çat› havaland›rmas›
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K›fl dönemi yetifltiricili¤inde hem bitkinin talebi olan s›cakl›¤› sa¤lamak, hem de sera
içindeki nemi atabilmek bak›m›ndan efektif ve yak›t maliyeti aç›s›ndan ekonomik bir ›s›tma
sistemine ihtiyaç vard›r.

Is›tma sistemi seçilirken, serada ihtiyaç duyulan minimum s›cakl›¤›n 14 -17˚ C dolay›nda
oldu¤unu varsayarak, Akdeniz sahil kufla¤› için ÆT=20˚ C, Ege ve Marmara bölgeleri için ÆT=
25˚ C olarak al›nmal›d›r. Daha so¤uk bölgelerde  ÆT= 30˚ C’ye kadar ç›kabilir. Bu durumda
ÆT’ nin = 20˚ C oldu¤u Akdeniz kufla¤› için dekara yaklafl›k 130.000 kCal’lik  net ›s› verecek
flekilde kazan kapasitesi seçilmelidir.

Modern serac›l›kta tavsiye edilen, bilgisayar kontrollu, s›cak su dolafl›ml› ›s›tma sistemidir.
S›cak sulu ›s›tma sisteminin, m2 ’ye  yat›r›m  maliyeti, ortalama 7-10 _ civar›nda hesaplanabilir.
Is›tma sistemi kuran firmalar›n hemen hepsi mühendislik ve taahhüt firmalar›d›r. Mühendislik
deneyimi ve donan›m› iyi bir firma ile çal›flmaya özen gösterilmelidir. Enerji kayna¤› olarak,
LPG, do¤algaz, fueloil, kömür veya imkan varsa  termal enerji kullan›labilir.

S›v› ve gaz yak›tlar içerisinde serac›l›k için kullan›m› en kolay, en emniyetli ve baz› bitkilerin
beslenmesinde önem tafl›yan CO2 üretiminde kullan›ld›¤› için tercih edileni LPG ( s›v›laflt›r›lm›fl
petrol gaz› ) d›r. Ancak son y›llarda LPG fiyatlar›, sanayi,tar›m ve nihai tüketim ayr›m› yap›lmadan
döviz baz›nda 3 kattan fazla  artt›r›lm›fl ve tar›mda ( özellikle ihracata dönük üretimde ) kullan›lma
flans› kalmam›flt›r. 2003 Ekim ay› itibariyle LPG fiyat› 1 $ / kg olup bu fiyat›n rafineri ç›k›fl›nda
% 31.5’u gaz bedeli, % 68,5’u ÖTV ve KDV’den oluflmaktad›r.

LPG kazanlar›n›n fiyat› kömür kazanlar›ndan ucuz kullan›m› ve temizli¤i kolay, hassas
çal›flt›rmaya uygun ve rand›man› yüksektir. LPG kazan›nda rand›man % 93’e kadar ç›kmaktad›r.

Resim: Seralarda merkezi ›s›tmal› ve
CO2 ayr›flt›rma ünitesi ilaveli do¤algazl› ›s›tma.
‹SPANYA

Resim: Sera içi donan›ml› do¤algazl› ›s›tma.
‹SPANYA

4.4.1.1. LPG ve Do¤algazl› Is›tma :

4.4. MODERN SERACILIKTA GEREKL‹ EK‹PMAN VE SERA DONANIMLARI:
4.4.1. ISITMA S‹STEM‹ (VE ISI KAYNAKLARI )

Yukar›da verilen LPG fiyatlar› ile, bir dekarda, Akdeniz sahil kufla¤›nda 1 da seran›n ›s›tma
maliyeti,  ÆT 20˚C için 11.65 $ / saat- dekar’ d›r. Ortalama 100 günlük ›s›tma periyodunda,
1000 saat ›s›tma yap›ld›¤› hesab›yla, ortalama ÆT= 8˚ C al›nd›¤›nda, dekara ›s›tma maliyeti
sezon boyunca 4.660 $ olacakt›r.
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• LPG kullan›lmas› halinde sisteme CO2
ayr›flt ›rma ünitesi i lave edi lmel idir .
CO2 gübrelemesi gündüz saatlerinde
yap›ld›¤›ndan, bu zaman diliminde üretilen
›s›n›n bofla gitmemesi için gündüz ›s›t›lan
suyu toplay›p gece kullanmak üzere
izolasyonlu bir s›cak su tank› yapt›r›lmas›
gerekecektir. • LPG tank›n›n zorunlu
güvenlik önlemlerini ve güvenlik mesafelerini
yer ine get i rmeye uygun b i r  yere
yerlefltirilmesine dikkat edilmelidir. LPG için
gerekli olan buharlaflt›rma ünitelerinde enerji
giderinin yüksekli¤i nedeniyle elektrikli
buhar laflt › r ›c ›  yer ine kat  ka lor i fer i
kullan›lmal›d›r.

Do¤al gaz›n LPG’ ye göre maliyeti oldukça düflüktür. Yukar›daki hesap do¤al gaz için
yap›ld›¤›nda sezon boyunca dekara maliyet, 2000 - 2100 $ / dekar olarak bulunur. Ancak
do¤al  gaz ku l lan ›m›nda seraya CO2  sa¤lamak mümkün o lmamaktad› r .

Do¤al gaz kullan›lmas› halinde de forse majeur durumu için sistemin LPG ile yedeklenmesi
emniyet aç›s›ndan düflünülmelidir. Bu durumda belirli miktarda LPG kullan›m› taahhüt
edilemeyece¤i ve bu nedenle tank kiralama yoluna gidilemeyece¤inden uygun bir tank sat›n
al›n›p sistem yedeklenmelidir. Tank sat›n al›nmas› halinde bu tankalarda do¤algazla yedekleme
konusu gaz da¤›t›m firmas›yla görüflülmelidir.

 Polietilen boru ile s›cak hava püskürtmeli ›s›tma.

Resim: Karbondioksit üretiminde
oluflan fazla ›s›n›n

depolanmas› için s›cak su tank›
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Fuel oil göreceli olarak ucuz bir enerji kayna¤› olmakla birlikte, depolama sorunlar› ve
yat›r›m maliyetinin daha yüksek oluflu nedeniyle ideal bir çözüm de¤ildir.

Fuel oil için Akdeniz’de dekara sezonluk ›s›tma maliyeti yine ayn› bazda hesaplamayla
3.050 $ / dekard›r. Fuel oille yap›lan ›s›tmada da ç›kan baca gaz› CO2 gübrelemesi için
kullan›lamaz. Ayr›ca fuel oille çal›flan kazanlar LPG kazanlar›ndan daha pahal›d›r.

4.4.1.2. Fuel Oil Kazanlar›

4.4.1.3. Kömür Yakan Is›tma Sistemleri

Sera içi ›s›tma borusu

Sera içi
›s›tma borusu

Sera içi ›s›tma borusuSera içi ›s›tma borusuSera içi ›s›tma borusu

LPG’nin ülkemizde çok pahal› oluflu ve do¤al gaz›n henüz serac›l›k bölgelerine gelmemifl
olmas› yan›nda yüksek kalori de¤erli, düflük kül ve kükürt oran›na sahip ithal kömürün her
zaman ve yeterince bulunuyor olmas› kömürle ›s›tman›n cazibesini art›rmaktad›r.



68

Sera Tipinin Seçimi ve Proje Büyüklü¤ü

fiöyle ki ;
Ortalama 6.500 KCal /kg ›s› de¤erine sahip, maliyeti 130 $ / ton olan kömürle ›s›tma

yap›ld›¤›nda, % 65 verimle, 1600 $ / dekar sezonluk yak›t maliyeti olmaktad›r. Haraketli ›zgara
sistemine sahip kazanlarda %78 verimle bu maliyet 1330 $ / dekara inmektedir.
Kömür kullan›lmas› halinde enerji de¤eri yüksek,kül ve kükürt oran› düflük kömür kullan›lmal›,
ayr›ca nizamnamelere uygun yükseklikte baca gaz› yan›s›ra, sistemde baca gaz›n› temizleyen
ve toz tutan düzeneklere yer verilmelidir. Aksi takdirde çevre kirlili¤i ciddi bir sorun olaca¤›
gibi, seralar›n üstünde birikecek is ve tozlar ›fl›¤› kesecek ve yetifltiricilik aç›s›ndan sorun
ç›kartacakt›r.

Kald› ki bafll›bafl›na çevre faktörü, kömür kullan›m›nda afl›r› titiz ve dikkatli davranmay›
gerektirmektedir. Kullan›c›lar›n bu konuda duyarl› olmamas› ve otoriterilerin denetleme görevini
yerine getirmedi¤i varsay›lsa bile, geliflmifl ülkelere ürün ihraç etmeye niyetlenildi¤i anda çevre
sorunlar› iflletmenin önüne bir engel olarak dikilecektir. Baflta EUREPGAP olmak üzere her
türlü ürün sertifikasyonunda insan sa¤l›¤› kadar “ çevreyi ve do¤ay› koruma ’’ n›n da olmazsa
olmaz bir flart oldu¤u unutulmamal›d›r.

Son kullan›c›n›n bu konudaki duyarl›l›¤› nedeniyle süpermarket zincirleri, tüketiciye taahhütler
aras›nda çevre korumaya ön s›rada yer vermektedirler.

Kömür bugün için ucuz bir enerji kayna¤› olarak gözükmekle birlikte otomatik kömür besleme
curuf alma baca gaz›nda kat› partikül tutma ve baca gaz› ar›tma sistemleri ile donat›lm›fl
sorunsuz bir kömür kazan›n›n di¤erlerine oranla daha yüksek bir yat›r›m maliyeti getirdi¤i  de
bilinmelidir.

Kömür kazanlar› için yat›r›m maliyetinin mertebesi kazan›n tipine ve verimine göre büyük
de¤ifliklikler gösterir. Genelde yayg›n olarak kullan›lan “ Helezon Stokerli ’’ sistemler yat›r›m
maliyeti aç›s›ndan nisbeten ucuz olmakla birlikte, verimleri % 65 dolay›ndad›r. Ön ocak ihtiva
eden kazanlarda bu verimi % 70’e kadar ç›karmak mümkündür. Bu tip kazanlar 2 milyon KCal/
saate kadar olan ›s›tma kapasitelerinde tercih edilebilir.  3 Milyon KCal / saat ve daha yüksek
kapasitelere ihtiyaç duyulmas› halinde “hareketli ›zgaral›’’ kazanlar avantajl›d›r. Bu sistemde
daha iyi bir yakma sa¤lanabildi¤i için rand›man % 80’e kadar ç›kmaktad›r.

Fiyat aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise 2 Milyon KCal /saat kapasiteli helezon stokerli kazanlar
70 - 100.000 $ civar›nda mal olurken 4 milyon KCal/saat kapasiteli hareketli ›zgaral› bir kazan›n
maliyeti 160 - 190.000 $ seviyesine ç›kmaktad›r. Bu sistemler siparifl edilirken, k›fl döneminde
ç›kabilecek olas› sorunlara karfl›, kömür besleme ünitesinin yedeklenmesinde büyük fayda vard›r.

Jeotermal enerji kaynaklar› ›s›tmada büyük maliyet avantajlar› sa¤lamakla birlikte, jeotermal
enerji kullan›m›nda, kullan›lan suyun yeniden yer alt›na enjekte edilmesi ve suyun s›cakl›¤›
büyük önem tafl›maktad›r. Di¤er önemli faktör de kullan›lan suyun eflanjörlerde verimli çal›flmaya
elverecek s›cakl›kta olmas›d›r. Termal enerjide ideal olan›, 70˚ C’nin üzerinde bir su s›cakl›¤›na
sahip olmakt›r. Su s›cakl›¤› düfltükçe ihtiyaç duyulan eflanjör yüzeyi arataca¤›ndan sabit yat›r›m
tutar› da artacakt›r.

Yer alt› sular›n›n büyük ço¤unlu¤u sulama suyu kalitesinde de¤ildir. Bu sular yüksek oranda
karbonat, bor, sodyum, kükürt  vb. gibi çevreyi kirleten ve do¤adaki bitki örtüsüne zarar veren,
toprakta çoraklaflmaya neden olan element ve bileflikleri içerirler. Bu nedenle tamamen
so¤umam›fl olan suyun bir enerji harcayarak geriye, yeralt›na enjekte edilmesi gerekecektir.
Bir yandan s›cak sudan, ucuz ( bedava ) enerji temin ederken, bunun karfl›l›¤›nda geri dönüflüm
için harcanacak enerjinin büyüklü¤ü, yat›r›m karar›nda dikkate al›nmal›d›r. Ayr›ca sudaki
tuzluluk ve tortu b›rakan maddelerin yüksek olmas› da  yat›r›m ve iflletme maliyetini art›racakt›r.

4.4.1.4. Jeotermal Enerjiyle Is›tma
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Sistem seçilirken dikkat edilecek di¤er hususlar :
• Seralarda ›s›tma bloklar› muhtemel ürün desenine uygun flekilde oluflturulmal›d›r.
• Is›tma merkezinin sera yerleflkesinin  ortas›nda olmas›, ana borularda ve izolasyonda

tasarruf sa¤layacakt›r.
• Gaz d›fl›nda yak›tlar› kullanma durumunda da vergilerin makul düzeye çekilmesi veya

tar›mda vergi muafiyeti uygulanmas› durumunda LPG kullan›labilece¤i veya do¤al gaz
gelebilece¤i düflünülerek ›s› merkezi tasarlan›rken gaz yak›t kazan› için yer b›rak›lmal›d›r.

• Kazan ve borularda dolaflan suyun kirecini almak üzere sisteme bir su yumuflat›c›
koyulmal›d›r.

• S›v› ve gaz yak›tlar›n kullan›ld›¤› sistemlerde kazana konacak brülörün yedek parça ve
servisinin kolayca temin edilece¤i bir marka olmas›na dikkat edilmelidir.

Bitkilere ihtiyaç duydu¤u su ve gübreyi vermek üzere, yetifltirme tekni¤ine ve  ortam›na
uygun bir sulama sistemi seçilmelidir. Bu sistem, bas›nç ayarl› veya düz damlama borusu
olabilece¤i gibi, spagetti tipi damlat›c›lar, sisleme, göllendirme veya baz› ürünlerde rampal›
sulama olabilir. Sulama sisteminin seçimi, üretim yöntemine oldu¤u kadar kullan›lan yetifltirme
ortam›na da ba¤l›d›r. Örne¤in  toprakta yetifltiricilik yap›ld›¤›nda bas›nç ayarl›, düz damla
sulama borusu iyi bir seçim iken, cocopeat çuvallar› veya kaya yünü (rock wool) kullan›ld›¤›nda
veya saks›da yetifltiricilik yap›ld›¤›nda spagetti damlat›c› kullan›m› zorunluluk halini alacakt›r.
Sebze fidesi yetifltiricili¤i ve tohumdan yetiflen süs bitkisi fidelerinde sulama rampalar› kullan›l›r.
Y›l boyu yetifltiricilik yap›ld›¤›nda, sulama rampalar› seran›n çat›s›na as›lmal› ve kullan›m
özelliklerine cevap veren bir kumanda tablosuna sahip olmal›d›r. Saks› kültüründe, spagetti
damlat›c›lar yan›nda, kullan›lan bir baflka metod da masa üstü veya beton zeminde suyun
göllendirilmesidir. Med - cezir sisitemi olarak adland›r›lan bu sistemde hastal›klar›n kolayca
yay›lmas›na karfl› ve suyun yeterli oksijen almas›na imkân sa¤layan iyi bir drenaj sistemi
oluflturulmal›d›r.

4.4.2. SULAMA S‹STEM‹

Resim:
Is›tma merkezinin, sera
yerleflkesinin ortas›nda olmas›,
ana borularda ve izolasyonda
tasarruf sa¤layacakt›r.

Resim: Jeotermal sular
yüksek kireç
içermektedir.
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Fide köklendirmesinde ve tohum
çimlendirmesinde ise bitkinin su ihtiyac›, üstten
sisleme yöntemi ile karfl›lan›r. Sulama yan›nda
bitkinin serinletilmesine yönelik bu uygulama
sera so¤utmas› bölümünde de ifllenmifltir.
Sisleyicilerin t›kanmas›n› önlemek üzere   sisleme
için yumuflat›lm›fl su hatt› ayr›ca çekilmeli ve
su yumuflat›c›n›n kapasitesi sislemeye yetecek
flekilde gözden geçirilmelidir. Yumuflat›lm›fl su
hatt›ndan ayr› çekilen gübreli sulama sistemi
ve sisleme sistemi de ›s›tma ve havaland›rma
gibi bilgisayara ba¤lanabilir. Bu amaçla ayn›
bilgisayar, sulama, gübreleme modülü ilavesi
ile kullan›labilir. Sulama ve gübreleme için
yap›lacak kontrol merkezinde pompalar, vanalar,
gübre tanklar›, gübre ve asit kar›flt›rma ünitesi
bulunur. Bu ünite de, ›s›tma sistemi gibi
yerleflkenin ortalar›na yak›n  olmal›d›r.Temizsu
ve at›ksu için toprak üstü su tanklar›n›n
kullan›lmas›, pratik ve inflas› kolayd›r. Bu tanklar,
içinde kullan›lan plastik hazne ve  kapakla
birlikte sat›lmaktad›r.

Topraks›z kültür uygulamas›nda, ç›kan
gübreli drenaj suyu ultraviyole ›fl›nlarla steril
hale getirilip sistemde tekrar kullan›labilir. Sistemin tasar›m›nda bu husus dikkate al›nmal›d›r.
Burada temel unsur, sadece drenaj  suyundaki gübrenin geri kazan›lmas› de¤il, çevre ve
insan sa¤l›¤›n› korumakt›r. Günümüzde hem tüketici, hem de pazar kanallar›, insan sa¤l›¤› ve

çevre konusunda oldukça
duyarl›d›r. Kald› ki Hollanda
baflta olmak üzere birçok
ülkede sera drenaj›n›n do¤aya
verilmesine a¤›r cezalar
uygulanmaktad›r.

Modern serac›l›kta yer
alt› suyu kullan›m› özellikle
hijyen aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r.
Termal bölgeler d›fl›nda
ülkemizde yer alt› sular›
genelde iyi vas›flara sahip
olup, tar›mda kullan›ma
elverifllidir. ‹flletme ihtiyac› ve
kuyu kapasitesi dikkate
al›narak uygun bir derinkuyu
pompas› seçilmeli ve tercihan
yedeklenmelidir.

Resim: Spagetti damlat›c›lar›n›n
sardunya çeli¤i üretiminde kullan›m›.

(Spagettilerin saks›lara yerlefltirilmesi)

Resim: Fertigasyon ünitesi

4.4.3. B‹LG‹SAYAR
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Seralarda iklim kontrolünün di¤er önemli bir eleman› da alüminyum ›s› perdesidir. Her ne
kadar ›s› perdesi diye an›lsa da, enerji tasarrufu amac›yla kullan›ld›¤› gibi gölgeleme ve
serinletme amac›yla da kullan›l›r. Is› perdesi sadece örtüyü de¤il, bilgisayar ve sensörler
marifetiyle aç›l›p kapat›labilen hareketli sistemin tümünü ifade eder.

Sera otomasyonunda, bu amaçla tasarlanm›fl özel bilgisayar donan›mlar› kullan›l›r. Bilgisayar
seçilirken ›s›tma, sulama ve havaland›rma sistemlerinin ayn› bilgisayarla kontrol edilebilirlili¤i
tercih edilmelidir. Pekçok ›s›tma ve sulama sistemi taahhüt firmas› ayn› zamanda bilgisayar
kurulumu ve sat›fl› yapmaktad›r. Sistemin uyumu ve eksiksiz kurulumu aç›s›ndan da bu tercih
edilmelidir. Hatta elektrik sisteminin dizayn› da bu firmalara yapt›r› lmal›d›r.

Bilgisayar seçiminde ;
• Muhtemel genifllemelere uygun ve program ilavesine imkân  sa¤layan bir tip seçilmelidir.
• Sulama, gübreleme,›s›tma, havaland›rma ve CO2 gübrelemesindeki tüm fonksiyonlar›

yer ine get i recek programlar ›n s isteme dahi l  o ldu¤u teyid et t i r i lmel id i r .
• Seçilen markan›n servis imkan› ve servis maliyeti gözönünde tutulmal›d›r.Servisin yurt

d›fl›ndan al›nmas› hem oldukça pahal›d›r, hem de an›nda müdahaleleri imkans›z k›lmaktad›r.
Müdahalenin gecikmesi ise üretimde problem yarataca¤› gibi baz› durumlarda tüm ürünün
kayb›na da yol açabilir. Dolay›s› ile seran›n otomasyonunu ve bilgisayar donan›m›n› tedarik
eden ve montaj›n› yapacak olan firman›n seçiminde, bu firman›n sat›fl sonras› servis hizmetini
sa¤layacak yetkinlikte olmas›na özen gösterilmelidir. Bu y›la kadar bu konuda çal›flan firmalar›n
ülkemizde ve bölgemizde yerleflik ve yetkin bir servis hizmeti kuramam›fl olduklar› da bir
gerçektir.

• Ayr›ca  bilgisayar firmas› ile arada bir modem ba¤lant›s› kurulmas› önerilir.
Bu sayede firma merkezindeki teknisyenler, parça de¤iflimi d›fl›nda, sisteme müdahale edebilir,
ar›zay› tesbit edebilir, hatta program yükleyebilirler.

4.4.4. ISI PERDES‹ (TERMAL SCREEN )

Resim: Serada termal screen uygulamas›
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Is› perdeleri öncelikli  amaca uygun olarak seçilmelidir. Örtü tipine göre perdeler
ikiye ayr›l›r :

• Kapal› Tip Perde: Enerji tasarrufu amaçl›, havaland›rma kabiliyeti düflük s›k dokulu perde
tipidir.

• Aç›k Tip Perde: K›smen enerji tasarrufu sa¤layan, ancak öncelikle havaland›rma ve
gölgelemeye daha uygun seyrek dokulu perde tipidir.

Perdenin çal›flma prensibi, mekanizmas› ve aksesuar›na göre ise, iki yayg›n montaj
flekli vard›r :

• Push & Pull Sistemi : ‹tme, çekme yöntemiyle çal›flan, özellikle cam  seralarda ve bu
arada yeni kurulmakta olan modern plastik seralarda tavsiye edilen sistemdir. Bu sistemde
perde tünel boyunca, 4- 5 mt’lik bölümler halinde aç›l›p kapan›r. Sera sipariflinde buna uygun
altyap›n›n konstrüksiyonda bulunmas›na dikkat edilmelidir.

• Makara – halat sistemi  :  Perdelerin halatlar yard›m›yla aç›l›p kapand›¤› ve maliyet
nedeniyle plastik seralarda yayg›n uygulanan sistemdir. Altyap›s› olmayan cam seralarda da
sonradan uygulanabilir. Bu sistemde perde genelde tünel boyunca yanlara do¤ru aç›l›p
kapan›r.
       Her iki sistemde maliyetler (montaj dahil), 4.5 – 5.0 _ / m2 aras›nda de¤iflmektedir. Is›
perdesi yerlefltirilirken, seraya koyulacak ask› telleri, sisleme bafll›klar›n›n yeri ve yerleflimi göz
önünde tutulmal›d›r. Rampal› sulama yap›lacaksa push – pull sistemi tercih edilmelidir.

Resim:
Is› perdesi sadece örtüyü de¤il,
bilgisayar ve sensörler marifetiyle
aç›l›p kapat›labilen hareketli sistemin tümünü ifade eder.
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 4.4.5. S‹RKÜLASYON FANLARI
Çat› havaland›rmas› ve ›s›tmaya ek olarak

sera içindeki nemli ve durgun havan›n hareket
ettirilmesi ve at›lmas› için sirkülasyon fanlar›
kullan›l›r. Bunlar da bilgisayara ba¤lanmal› ve
sera içi hacime uygun say›da ve kapasitede
olmal›d›r. Fan tipi, say›s› ve yerleflimi konusunda
sera imalatç›s›n›n önerisi  al ›nmal›d›r .

Seralarda sirkülasyon fanlar›ndan baflka
çat›dan havaland›rman›n yetmedi¤i durumlarda
sera içi nemi atmaya yönelik olarak, yüksek
hacimli emici fanlar da kullan›lmaktad›r.
Unutulmamas› gereken husus bu fanlar›n, tüm
havaland›rma ve aç›kl›klar kapal› iken emifl
yapabildi¤i ve 40 mt’den daha uzun mesafede
etkili olmad›¤›d›r. Emici fanlar çift tarafl› monte
edilse bile 80 mt’yi geçen mesafelerde verimli olarak kullan›lamazlar.

Emici fanlar›n bir baflka kullan›m yeri de pad & fan ( petek- fan ) so¤utma sistemleridir. Bu
hususa sera içi so¤utma bölümünde de¤inilecektir.

4.4.6. SERALARDA SO⁄UTMA (SER‹NLETME) S‹STEMLER‹
Bitkilerin ihtiyaç duydu¤u optimum s›cakl›k ve nem de¤erlerini koruyabilmenin, bitki sa¤l›¤›,

verim ve kalite bak›m›ndan elzem oldu¤u daha önce de vurgulanm›flt›. Güneflli ve s›cak, bahar
ve yaz günlerinde sera içi s›cakl›k (özellikle ›fl›¤› direk geçiren seralarda) d›fl ortama göre çok
daha yüksek de¤erlere ulafl›r. Gerek sera içinde çal›flabilme, gerekse bitki gelifliminin fazlaca
olumsuz etkilenmemesi için sera içi s›cakl›¤›n düflürülmesi k›fl dönemindeki  ›s›tma kadar önem
tafl›r. ‹deal olan› seran›n so¤utulmas›d›r ancak bu ›s›tmadan daha zor bir ifllem olup ço¤u
zaman ekonomik olmamaktad›r.

S›cakl›¤› düflürmenin en pratik yolu, s›cak havan›n d›flar› at›lmas› olup, burada çat›
havaland›rma yüzeyi ve sistemin çal›flma flekli önem kazanmaktad›r. Modern seralarda
havaland›rma sistemi, sirkülasyon fanlar› ile birlikte, bilgisayara ba¤l› olarak fonksiyonunu
yerine getirir.

Resim:
Fan tipi, say›s› ve yerleflimi konusunda
sera imalatç›s›n›n önerisi al›nmal›d›r

Klasik, basit seralarda bile gölgeleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Cam veya plastik üzerine
püskürtülmek suretiyle uygulanan toz veya boyalarla sera gölgelenerek direk ›fl›nlar›n seraya
girifli engellenmekte ve böylece afl›r› s›cakl›k art›fl›n›n önünü geçilmektedir. Yaz sonunda bu
maddeler ya tazyikli su ile y›kan›p temizlenmekte ya da yaz sonu ya¤murlar› ile y›kan›p
gitmektedir.

Modern seralarda ise gölgelemenin en pratik yolu, gölgeleme amaçl› (aç›k tip) perdelerdir.
(Bu hususa termal screen bölümünde de¤inilmiflti) Gölgeleme perdesi ihtiyaca göre aç›l›p
kapanabilen ve bilgisayara ba¤lanabilen bir sistem oldu¤u için yaln›z güneflli yaz aylar›nda
de¤il, güneflin bir görünüp bir yok oldu¤u bahar ve güz aylar›nda da gerektikçe kullan›labilir.

Serada gölgeleme perdesi kullan›m› ile s›cakl›k  3 - 6˚ C dolay›nda düfler.
Seralarda yayg›n olarak kullan›lan perde gölgeleme oran› % 50’dir. Ancak ihtiyaca göre

% 70 veya % 30’luk gölgeleme perdesi de kullan›labilir. Siparifl an›nda özellikle belirtilmezse
muhtemelen % 50’lik gölgeleme perdesi gelecektir.

4.4.6.1. Gölgeleme
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4.4.6.2. “ Pad & Fan ’’ ( Petek ve Fanl› ) So¤utma Sistemi :
Bu sistemde seran›n bir duvar›na temas yüzeyi ço¤alt›lm›fl petekler, karfl›
duvara da yüksek emifl gücüne sahip fanlar yerlefltirilerek, peteklerden düzenli su ak›t›lmak
suretiyle so¤utma sa¤lan›r. Sistemin çal›flma prensibi, sera içine emilen doymam›fl havan›n
peteklerle temas› esnas›nda buharlaflarak havaya kar›flan suyun, buharlaflma esnas›nda ihtiyaç
duydu¤u enerjiyi ortamdan alarak ortam›n s›cakl›¤›n› düflürmesine dayan›r. Tavuk çiftlikleri ve
atölyeler gibi genifl alanlarda da yayg›n olarak kullan›lan bu sistemle, sera içi s›cakl›¤›nda,
ortam›n nem durumuna göre  5 ile 10˚ C’lik bir düflme sa¤lanabilir.

Petek ve fan sisteminin kullan›m›nda yat›r›m ve iflletme maliyetinin yan›nda, bafll›ca iki
limitleyici faktör vard›r :

• Sera geniflli¤i  : Teorik olarak emici fanlar›n etkili oldu¤u emme mesafesi 35 mt’dir. Ancak
 fan say›s› artt›r›l›p, daha güçlü fanlar kullanmak suretiyle bu mesafe 40 - 45 mt’ ye kadar
ç›kart›labilir. Dolay›s›yla petek - fan sisteminin kuruldu¤u seralar›n eni, etkili ve uniform so¤utma
için 40 mt’ den fazla olmamal›d›r.  Sera boyu limitleyici bir faktör de¤ildir.

• D›fl Ortam nemi  : Emilen havzan›n bünyesine alabilece¤i su buhar› miktar›,  içindeki
ba¤›l nemin miktar›yla (doymuflluk oran›yla)  ters orant›l›d›r. Kuru bir hava emildi¤inde, daha
çok su buhar›n› bünyesine alaca¤›ndan so¤utma verimi artar. Su buhar› ile doymufl hava
emildi¤inde de so¤utma verimi düfler. Bu nedenle yaz aylar›nda nemin yüksek oldu¤u
bölgelerde bu sistem önerilmez.

Peteklerin kireçle t›kanmamas› için yumuflat›lm›fl su kullan›lmal›d›r.

4.4.6.3. Yüksek Bas›nçla Sisleme Yöntemi :
Suyun buharlaflmas› ile so¤utma sa¤laman›n bir yolu da sera içinde sisleme yapmakt›r.

Ancak sisleme yoluyla sera içine fazla nem ve su verilmesi genellikle arzulanan bir durum
de¤ildir. Bu nedenle 30  bar›n üzerinde  bas›nç uygulanmas› ile suyun çok daha küçük
zerreciklere ayr›ld›¤› ve az miktarda su kullan›larak ortam›n so¤utuldu¤u sistemler so¤utma
amac›yla kullan›l›r.

Bu sistemlerde, y›kama - ya¤lama istasyonlar›nda kullan›lan pompalar veya benzerleri
kullan›labilir. Suyu çok iyi pulverize eden özel bafll›klar kullan›lmal›d›r. Kullan›lacak bafll›¤›n
say›s› ve döfleme aral›klar› imalatç›n›n verilerine göre belirlenir.

Resim:
Anthurium seras›nda petek ve
fan sisteminin kullan›lmas›
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Ayn› zamanda gölge perdesi kullan›ld›¤›nda, sisleme sistemi perdenin 50 cm alt›na
yerlefltirilmeli ve gerekiyorsa sera yüksekli¤i buna göre seçilmelidir.

Yüksek bas›nçl› sisleme ile sera içi s›cakl›¤› 7 - 8˚ C kadar düflürülebilir.
Bu sistemde de bafll›klar›n uzun ömürlü olmas› bak›m›ndan yumuflat›lm›fl su kullan›m›

gereklidir.

Akdeniz bölgesinde k›fl dönemindeki radyasyonun yeterli olmas› nedeniyle, Hollanda gibi
kuzey ülkelerinin tersine pek çok bitki için suni  ayd›nlatmaya ihtiyaç duyulmamaktad›r. Ancak
çiçek yetifltiricili¤i bölümünde de belirtildi¤i gibi gipsofila, solidago, krizantem gibi bitkilerde
ek ayd›nlatma gereklidir. Tüm alan›n ayn› anda ayd›nlat›lmas› hem çok pahal› oluflu hemde
çok yüksek güç ihtiyac› gerektirmesi nedeniyle mümkün de¤ildir. Bu nedenle seralar da s›rayla
ve fas›lal› ayd›nlatmaya elveren zaman ayarl› düzenekler devreye sokulur. Ayr›ca ›fl›¤›n sera
içinde dengeli da¤›l›m›n› ve ›fl›ktan azami rand›man› sa¤lamak için; lamba yüksekli¤i bitki
seviyesinde, seran›n tümünde homojen ayd›nlatma sa¤layacak ve karanl›k noktalar b›rakmayacak
flekilde ayarlanmal›d›r. Bunun için seran›n her noktas› lüks metre ile zaman zaman kontrol
edilmelidir.Bitkilerin ayd›nlat›lmas›n› kesintisiz yapmaya gerek yoktur. Gipsofila ve Krizantem
ayd›nlatmas›nda 10 dakika ayd›nl›k, 20  dakika karanl›k veya 15 dakika ayd›nl›k + 15 dakika
karanl›k gibi siklüsler sera giriflindeki elektrik hatt›na basit bir zaman rölesi ba¤lanarak
sa¤lanabilir.

• Lambalardan ç›kan ›fl›¤›n bitki üzerine daha güçlü yans›mas›n› sa¤lamak için iç yüzeyi
beyaz kep fleklinde reflektörler kullan›lmal›d›r.

Baflta krizantem olmak üzere baz› bitkilerin üretiminde ise ek ayd›nlatma yan›nda baz›
dönemlerde tam gün karartma gerekir. Bu tür bitkilerin üretimi düflünülüyorsa, perde montaj›
yap›l›rken karartma sistemine uygun bir alt yap› kurulmal›d›r. Karartma ( Black out ) sisteminde,
seran›n üst bölümüyle birlikte yanlar da, ›fl›k geçirmeyen ve hareketli sistemlerle gere¤inde
aç›l›p kapat›labilen özel tekstil ürünleri kullan›l›r. Bu sistemler, termal perde tedarik eden
firmalardan temin edilir.

4.4.7. EK AYDINLATMA VE KARARTMA S‹STEM‹

4.4.8. MÜCADELE ALETLER‹
Zirai mücadele ve yaprak gübresi, mikroelement gibi uygulamalar için kullan›lan çeflitli

mücadele aletleri vard›r. Bunlar seyyar pulverizatör, atomizör, ULV vb. aletler olabilir. Büyük
üretim birimlerinin genifl bloklar›nda kullan›lmak üzere önerimiz, her blok için bir sabit elektrikli
pulverizatör ( tercihan 1 ton kapasiteli ) monte edilmesidir. Bu sistemde, sera içine sabit
da¤›t›m hatt› döflenerek her tünelde, orta yol kenar›nda en az bir adet, ilaçlama hortumunun
kolayca sökülüp tak›ld›¤› ç›k›fl verilmelidir. Böylece ilaçlama aletinin tafl›nmas›, sera içinde
solüsyon haz›rlanmas› veya uzun ilaçlama hortumu kullan›lmas› gibi sorunlar ortadan
kald›r›lacakt›r. Seraya döflenen da¤›t›m borular›n›n kullan›lan ilaçlarla etkileflime girmeyen bir
maddeden yap›lm›fl olmas›na dikkat edilmelidir.

Mücadele aletleri yan›nda, ilaçlamada çal›flan iflçilere yetecek kadar koruyucu maske ve
elbisenin iflletmede bulundurulmas› ve kulland›r›lmas›, g›da güvenli¤i kadar iflçi sa¤l›¤› aç›s›ndan
yasal bir zorunluluktur.

Bunlara ek olarak afla¤›daki donan›mlar›n da iflletmede bulundurulmas› önerilir :
• Yeterli say›da dozaj pompas› : Bunlar, ilaçlama tank›ndan veya gübreleme merkezinden

verilemeyen mikroelement vb. maddelerin seran›n bir bölümünde, bölgesel ve kontrollü olarak
uygulanmas›na yarayan ve suyun hareketi  i le çal ›flan seyyar ünitelerdir.

• Uygulamas›nda insan bulunmas›nda mahsur olan ve genellikle gece uygulanan kimyasallar›n
serada uygulanmas›na imkân sa¤layan, zaman ayarl› olarak çal›flan ve solüsyonu atomize
ederek sisleme fleklinde tüm seraya uygulayabilen özel atomizörler modern serac›l›kta giderek
artan yo¤unlukta kullan›lmaktad›r.
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Sera içinde yetifltirilecek ürünün cinsine ba¤l› olarak sehpalara, yetifltirme veya köklendirme
masalar›na ihtiyaç duyulabilir. Rahat bir çal›flma için bu masalar›n yüksekli¤i 80 cm ve eni de
aradaki bofllukla birlikte en çok 160 cm olmal›d›r. Kullan›lan yetifltirme tepsileri veya saks›lar›n
ebatlar› daha düflük bir ölçüyü gerektirmiyorsa, yer kayb›n› azaltmak bak›m›ndan 160 cm ideal
 bir ölçü olup, boyuna yerlefltirildi¤inde 8 veya 9.60 mt’lik tünele tam olarak yerleflecektir.

Yetifltirme sehpalar› viyolde yetifltiricilik yap›ld›¤› hallerde ve en çok da fide yetifltiricili¤inde
kullan›lan, nisbeten basit ve ucuz bir çözümdür.

Masalar sabit veya hareketli olabilir. Daha çok saks›l› bitkilerde ve köklendirme amac›yla
kullan›l›r.

Sabit masalar tünel boyunca yerlefltirilir ve aralar›nda yürüme yolu b›rak›l›r. Med cezir
olay›na benzer flekilde, göllendirme yönteminin kullan›ld›¤› masalar›n alt› kapal› olabilir. Bu
amaçla masa içinde plastik tavalarda kullan›labilir.

Bunun d›fl›nda masan›n alt›, fazla suyun drenaj›na elverecek flekilde ›zgara görünümünde
stabil bir malzemeyle kaplanmal›d›r. 120 cm geniflli¤indeki masalarda rulo sac›n baklava dilimi
fleklinde geniflletilmesiyle elde edilen malzeme ucuz, kullan›fll› ve pratiktir. Masalar, alüminyumdan
veya galvaniz saçtan imal edilebilir. Ayaklarda galvaniz boru kullan›lmas› ve ayaklar›n ›s›tma
borular›n› tafl›yacak flekilde dizayn edilmesi pratiktir.

Hareketli masalar, saks› bitkileri üretimi, fide köklendirmesi, mevsimlik bahçe bitkileri üretimi
gibi vejetasyon periyodunun k›sa, kültürel ifllemlerin ve manüpülasyonun yo¤un oldu¤u
durumlarda büyük avantaj sa¤lar.

Kültürel ifllemler gerekti¤inde masalar›n aras› aç›labildi¤inden, normal zamanda masalar›n
yan yana konulabilmesi nedeniyle serada yer kayb›n›n çok çok az oluflu, masalar›n bir yerden
bir yere tafl›nmas›n›n çok kolay oluflu nedeniyle, dikim, paketleme gibi ifllemlerin ayr› bir holde
çok h›zl› ve pratik olarak yap›labilmesi, böylece seraya fazla girifl ç›k›fl›n engellenerek hijyenin
sa¤lanmas›, bu sistemin önde gelen avantajlar›d›r.

Buna karfl›l›k, tafl›ma sistemleri nedeniyle bu masalar›n ilk yat›r›m maliyetleri, sabit masalara
göre daha yüksektir.

4.4.9. YET‹fiT‹RME MASALARI
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fiekil 14 : 30.000 m2 üret‹m alan› için örnek sera iflletmesi yat›r›m tablosu

PLAST‹K
ÖRTÜLÜ SERA

(EURO)

VENLO T‹P‹
CAM SERA

(EURO)

WIDE SPAN
CAM SERA

(EURO)

Arazi düzenlemesi ve çit

Sera Konstrüksiyonu:

Cam Sera Kontrüksiyonu

4 mm cam al›m› (nakliye dahil)

Çat›da tek aç›l›ml› plastik sera konstrüksiyonu

(Çift kat plastik ve hava motorlar› dahil)

Plastik sera çift aç›l›m fark›

Sera ve örtü montaj bedeli

Sera beton iflleri, iç yollar, sera içi drenaj›

Enerji ve gölge perdesi

Insect net tedariki (klips dahil)

Perde ve a¤ montaj›

Sera taban örtüsü

Is›tma sistemi ve kazan (otomasyon ve bina hariç,
montaj nakliye dahil)

Otomasyon ve sera içi elektrik iflleri

Derinkuyu, pompas›, havuzlar, su nakil hatlar›

Sulama merkezi, sera içi sulama, sisleme, gübreleme

Enerji nakil hatlar› ve trafo (yak›n mesafe)

Yetifltirme bençleri yap›m›

Dahili nakliyeler

Kazan dairesi, sulama merkez inflaat›

Sera d›fl› yollar ve düzenleme

Paketleme evi, depo, ofis inflaat›

Araç al›m›

Ekipman al›m›, tefrifl

TOPLAM YATIRIM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

--

--

385.000

72.000

45.000

25.000

115.000

26.500

15.000

7.000

265.000

65.000

35.000

55.000

15.000

80.000

7.000

15.000

20.000

75.000

37.500

20.000

1.395.000 B

15.000

600.000

124.500

660.000

105.000

-- --

75.000 75.000

25.000

115.000

19.000

15.000

7.000

265.000

65.000

35.000

55.000

15.000

80.000

17.500

15.000

20.000

75.000

37.500

20.000

1.736.000 B

25.000

115.000

27.000

15.000

7.000

265.000

65.000

35.000

55.000

15.000

80.000

15.000

15.000

20.000

75.000

37.500

20.000

1.701.000 B

15.000

-- --

• Tabloya arazi bedeli dahil edilmemifltir.
• Is›tma sistemi, maliyeti ortalama de¤erdir. LPG veya do¤algaz için daha düflük bir yat›r›m,
yüksek verimli bir kömür kazan› için daha yüksek bir yat›r›m maliyeti düflünülmelidir.
Buna karfl›l›k ›s›tma giderleri düflük veya yüksek olacakt›r.
• ‹flletmenin 60 - 100.000 m2 boyutunda ekonomik bir büyüklü¤e ulaflmas› halinde ›s›tma,
sulama, inflaat gibi ortak yat›r›mlar boyuta paralel bir art›fl gerektirmeyecek ve birim üretim
alan›na düflen yat›r›m tutar› düflecektir.

4.5. SERA ‹fiLETMES‹ ‹Ç‹N YATIRIM TABLOSU VE ‹fiLETME DÖNEM‹NDE
GEL‹R G‹DER HESABI



• 30 dekar alanda yeterli say›da düz iflçi ile birlikte 1 mühendis, 1 tekniker ve 1 formen

öngörülmüfltür.

• Zirai ve biyolojik mücadele giderlerine domates için bombus ar›s› dahil edilmifltir.

• Enerji giderleri iklime ve kullan›lan yak›ta göre de¤iflmektedir. Enerji bedeli ortalama de¤erdir.

Do¤algaz  ve kömür için daha düflük LPG için daha yüksek olaca¤› düflünülmelidir.

• ‹flletme ç›k›fl fiyatlar› paketleme giderleri hariç olup, d›fl pazar fiyatlar› da göz önüne al›nm›flt›r.

• Gül için verim ve fiyat orta kafa irili¤ine sahip çeflitlere göre al›nm›flt›r.

fiekil 15: 30 dekar serada gelir-gider hesab›

Harcama Kalemleri:

Cam Serada
Tekli Domates

Cam Serada
Salk›m Domates

Cam Serada
Renkli Biber

Plastik Serada
Gül

Ücret ödemeleri

Bitki besin maddeleri

Zirai + Biyolojik Mücadele giderleri

Enerji giderleri

Tohum - fide giderleri

Di¤er giderler

Giderler Toplam›

Gelirler:

Dekara verim (ortalama)

Toplam verim  (30 da)

‹flletme ç›k›fl fiyat›

Gelirler Toplam›

Gelir Gider Fark›

95.000

20.000

3.000

55.000

12.000

10.000

195.000

38.000 Kg

1.140.000 Kg

0.35 / Kg

399.000

204.000

35.000 Kg

1.050.000 Kg

0.40 / Kg

420.000

223.000

13.000 Kg

390.000 Kg

1,20 / Kg

468.000

247.500

100.000 Ad.

3.000.000 Ad.

0.17 / Ad.

510.000

270.500

95.000

95.000

3.000

55.000

12.000

10.000

197.000

105.000

18.000

5.000

60.000

22.500

10.000

220.500

90.000

15.000

12.000

60.000

47.500

15.000

239.500

(EURO) (EURO) (EURO) (EURO)
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