
Seracılıkta Yer Seçimi 

 Kaliteli toprak yapısı olan bölgeler 

seçilmelidir. 

 Arazinin meyilli (%0.3-1 arası) uygun 

olmalıdır. 

 Su ve enerji imkânı olmalıdır. 

 Seralar endüstri bölgeleri dışında 

kurulmalıdır. 

 Fazla rüzgâr alan yerlere kurulmamalı.  

 Rüzgâr alıyor ise rüzgâr kıranlarla 

takviye yapılmalıdır. 

 Kurulacak olan seraya ve yetiştirilen 

ürünün pazara sunulmasında ulaşım 

koşulları göz önünde bulundurulmalı. 

 

 
 

Sera ile Tarımın Olumlu Etkileri 

 Boy olarak küçük ve dışarda doğal olarak 

yetişebilen meyve ve sebzeler seralarda 

cam ve plastik örtüler altında turfanda 

olarak yetiştirilir.  

 İstenilen ürün her mevsimde ortam 

koşulları sağlanarak yetiştirilebilmekte ve 

verim artışı sağlanmaktadır. 

 Daha az alanda daha çok ürün elde etme 

olanağı sağlar. 

 Sera meyve ve sebze ihtiyacını her zaman 

karşılama olanağı sunar. 

 Yöre halkına geçim kaynağı 

oluşturmaktadır. 

 Yetiştirilen ürün ihraç edilerek 

ekonomiye büyük katkı sağlar. 

 Yetiştirilen ürünün kalitesi daha yüksek 

olmaktadır. 

 İş imkânına olanak sağlar. 

 Seracılıkla ilgili olan cam, plastik gibi 

maddelerin sanayi kollarında yeni 

pazarlar oluşturur. 
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Seracılık 

 
Seracılık bitkilerin yaşayabileceği uygun 

hava ve çevre şartlarını oluşturmak için ışığı 

geçiren malzemelerden yapılan örtülü yapı 

sistemidir. Genel olarak sebze yetiştirilen 

seralarda cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü 

altında sera yapılmaktadır. 

 

Sera Planlanmasında Etkili Faktörler 

1. İklim Faktörleri 

a- Işık: Bitkinin yaşamsal işlevlerini doğru- 

dan etkiler. Işık gelişim açısından en 

önemli parametredir. Fotosentezi 

gerçekleştirir.  

b- Sıcaklık: Bitkilerin çimlenme, büyüme ve 

ürün verme gibi evreleri belirli sıcaklık 

derecelerindeki fizyolojik faaliyetlere 

bağlıdır. Bu özelliğe termoperiyodizm 

denir. 

c- Nem: Bitki gelişimi için hem sera 

ortamındaki nem düzeyi hem de 

topraktaki nem düzeyi etkilidir. 

d- Sera Havası ve CO2 Konsantrasyonu: 

Bitkiler solunumda oksijen, fotosentezde 

CO2 kullanılır. CO2 gübrelemesi 

erkencilik sağlar ve verimi arttırır. 

2. Toprak ve Topoğrafya Faktörleri 
Sera toprağı su tutma kapasitesi ve infiltrasyon 

hızına sahip olmalıdır. Alt katmanlarda 

geçirimsiz tabaka bulunmayan topraklar tercih 

edilmelidir. Fazla suyun aktarılacağı drenaj 

sistemi olmalıdır. 

3. Sosyo-Ekonomik Faktörler 

Bilgi ve teknik gerektirir. Seralara yapılacak 

yatırım işletmenin ekonomik imkânıyla sınırlı 

olduğu için işletme sahibinin sosyal ve 

ekonomik yapısı da planlamada etkilidir. 

Sera Tipleri 

Fiziki Sera Tipleri 
Çatısız: Çok fazla eğimli arazilerde kurulur. 

 
 

Tek çatılı: Düz ve ufak arazilerde kurulur.  

 
 

Çok çatılı: Düz ve geniş arazilerde kurulur. 

 

Boylarına Göre Sera Tipleri 

Alçak çatılı: Soğuk ve rüzgârlı bölgelerde tercih 

edilmelidir. Daha çok kısa boylu bitkiler 

yetiştirilir. 

Yüksek çatılı: Sıcak bölgelerde tercih edilmelidir. 

Daha çok uzun boylu bitkiler yetiştirilir. 

 
 

Serada Dikkat Edilecekler 

 Genel olarak damla sulama yöntemi 

kullanılır. Organik gübreler tercih 

edilmelidir. 

 Uygun olmayan iklimsel koşullarda, uygun 

ortamın sağlanması ve bitkilerin verimli bir 

şekilde bu ortamda yetiştirilmesidir. 

 Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise 

hangi mevsimde, hangi iklimsel koşul- larda, 

hangi bitkiyi yetiştireceğimizi doğru tespit 

etmektir. 

 


