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ÖZET 

Avrupa ülkelerinde 1945 yılından sonra giderek önem kazanan seracılık, teknolojideki gelişme ve yatırım 

potansiyelindeki son yıllardaki artışın etkisiyle ülkemizde gelişmesini daha da hızlandırmıştır. Türkiye’de 

seracılıkla ilgili ilk uygulamalar 1940’lı yıllarda Antalya ilinde başlamış ve ilerleyen yıllarda plastik 

malzemenin kullanılmasıyla da örtü altı üretim giderek yaygınlık kazanmıştır. Antalya’da başlayan seracılık, 

başta Akdeniz olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde yayılmaya başlamıştır. Bugün sera alanlarını % 94 

oranla kışları ılıman ve yaz ayları çok sıcak geçen Antalya, Adana, Mersin ve İzmir gibi bölgeler 

oluşturmaktadır. Ülkemizde örtüaltında 2018 yılında yaklaşık 3.9 milyon ton domates, 1.2 milyon ton hıyar, 

0.3 Milyon ton patlıcan ve 0.5 milyon ton biber üretimi gerçekleştirilmiştir. TÜİK ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı verilerine göre alçak tünel seralar çıkartıldığında ülkemizde yaklaşık 56.000 ha sera alanı mevcuttur. 

Bu alanların ancak 1400 ha’lık kısmı modern ya da teknolojik sera olarak değerlendirilmektedir. Sera 

büyüklüğü açısından bakıldığında ise örtü alanların %75’inden fazlası 0.3 ha’dan düşüktür. Kalan kısım 

içerisindeki modern seraların ortalama büyüklüğü 3 ha seviyesindedir. Sera Konstrüksiyon ve Donanım 

Sektörünün son 25 yıllık geçmişine bakılırsa ülkemizde en hızlı büyüyen sektör olduğu görülebilir. 1 milyar 

dolar seviyelerinde olan ticari sera pazarının 2020 yılında 1.6 milyar doları aşması beklenmektedir. 2000’li 

yıllara kadar ülkemizde modern seraların kurulumu tamamen yabancı firmalar tarafından yapılırken bugün 

ister plastik ister cam seraların tamamına yakınını %100 oranında yerli olarak yapabilmektedir. Bakıldığında 

sera perdeleri dışında ithal ürüne bir bağımlılığımız yoktur. Genel sera alanlarına bakıldığında çiftçilerimiz 

kendileri açısından yeterli olmayan alanlarda üretim yapmaktadırlar. Üretim alanları da dikkate alınırsa küçük 

ve dağınık olan alanları bir araya getirecek bir “Sera Toplulaştırması” ve devamında kooperatifleşme ile daha 

kontrollü, merkezi enerji sisteminden ısıtılan ya da soğutulan, sulama, gübreleme, bakım konularının tek elden 

yönetilebildiği, uzman ziraat mühendislerinin görev yaptığı modern sera alanlarının kurulması sektörün 

verimliliğini ve izlenebilirliğini artırabilecektir.   

 

1. GİRİŞ 

Dünya sera alanları yaklaşık 420.000 ha alana ulaşmıştır ve 2021 yılına kadar her yıl yaklaşık %10 büyüme 

beklenmektedir. 2016 yılı itibarıyla dünya sera imalat pazarı 21,2 milyar Amerikan Doları seviyelerindeyken 

2021 yılında, yıllık % 8,8 bileşik büyüme oranı ile 32,3 milyar Amerikan Dolarına ulaşacağı öngörülmektedir 

(Anonymous 2017). Küresel iklim değişimi, artan nüfus, azalan enerji kaynakları, daralan tarım alanları vb. 

çevresel faktörler seracılığa olan ilgiyi giderek artırmaktadır. Özellikle birim alandan daha fazla ve kontrollü 

ürün üretebilme olanağı sayesinde de seracılık neredeyse dünyadaki tüm ülkelere yayılır hale gelmiştir. 
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Geçmişte iklimsel olarak ılıman özelliklere sahip ülkelerde seracılık yapılırken son yıllarda Rusya, Kanada 

gibi soğuk iklime sahip ülkelerin yanında çöl iklimine sahip Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 

Arabistan gibi ülkeler de bu sektöre yatırım yapar hale gelmiştir. Zor iklim koşullarında üretim yapabilmek 

için teknolojik seralara duyulan ihtiyaç da o oranda artmıştır. Bugün otomasyon sistemleri tarafından kontrol 

edilen seralarda hem bitkiden hem de sera mikroklimasından alınan veriler değerlendirilerek bitki için en uygun 

koşullar sağlanmaya çalışılıp sulama, besleme ve bakım buna göre düzenlenmektedir. 

Seracılıkta temel hedef, en basit anlamıyla, bölgenin ortalama sıcaklığından daha yüksek, homojen bir sıcaklık 

sağlamak ve bitkileri rüzgar, yağmur, dolu vb. çevresel etkilerden korumaktır. Bu amaçla, bitkileri başarılı bir 

şekilde yetiştirebilmek için, sera içi iklimini doğala yakın bir şekilde düzenlemek gereklidir. İklim kontrolünü 

ayarlarken bitkileri strese sokabilecek yüksek sıcaklıktan kaçınılmalı, aynı zamanda sera içi nem düzeyini 

maksimum ve minimum sınırlar arasında dalgalanması önlenmeli, karbondioksit seviyesi ayarlanmalı ve bu 

sayede üretimi tehlikeye sokabilecek hastalık riskleri kontrol altına alınmalıdır. Bu anlamda endüstriyel bir 

serada, sera üretim sistemlerinin kapasitesi ile iklim kontrolünü de içeren yatırım ve işletme maliyetleri ve 

yetiştiricinin sermaye kaynakları arasında optimum noktanın bulunması hedeflenmelidir. (Bailey 2006).  

Bu açılardan bakıldığında seranın kurulacağı bölgenin iklim özellikleri son derece önemlidir. Seranın 

kurulacağı bölgenin yıllık maksimum ve minimum sıcaklıklarının yanında ortalama ve/veya saatlik gece ve 

gündüz sıcaklıkları ve bağıl nem değerleri, güneşlenme süresi ve şiddeti, bulutlu gün sayısı, gökyüzü parlaklık 

indeksi, aylık ortalama yağış miktarı, maksimum ölçülmüş rüzgar şiddeti, ortalama rüzgar şiddeti ve hakim 

rüzgar yönü, don oluşma sıklığı, karlı gün sayısı vb. pek çok iklimsel veri kurulacak seranın özelliklerini 

etkilerken işletmeciliği açısından da dikkate alınması gereken önemli parametrelerdir. 

Dünyanın kuzey yarıküresinde ve doğal olarak da ülkemizde, güneş ışınımından optimum yararlanabilmesi 

için seralar, kuzey-güney doğrultusunda kurulmaktadır. Sera içerisinde yetiştirilecek bitkiler de yine bu 

doğrultuda yerleştirilmektedir. Seranın ve bitkinin yerleştirilme doğrultusu iklim kontrolünde önemli bir 

başlangıç seviyesidir. Bu noktadan sonraki üretimi etkileyen konu, sera içerisindeki donanımların özellik ve 

kabiliyetleri ve otomasyon sistemi ile uyumudur. Uygun bir konstrüksiyon sistemi ile inşa edilmiş, cam ya da 

plastik malzeme ile kaplanmış serada başarılı bir yetiştiricilik; ısıtma, soğutma, serinletme, nemlendirme, 

gölgeleme, aydınlatma, gübreleme, sulama, havalandırma vb. sistemlerle donatılması ve bu sistemler arasında 

öncelik/gereklilik hiyerarşisi sağlayabilecek akıllı ve etkili otomatik kontrol sistemleri ve yazılımları sayesinde 

gerçekleşebilmektedir. Çünkü sera içerisinde bitkiler için en uygun iklim oluşturulmalı ve bu sırada da enerji 

dengesi göz ardı edilmemelidir. Oluşturulacak iklimde dikkat edilecek kontrol parametreleri ve sınır değerleri 

şu şekilde özetlenebilir; 

Serada, sıcaklık, kontrol edilmesi gereken en önemli değişkendir. Yetiştirilen bitkilerin büyük çoğunluğu, 

ılıman iklim bitkilerinden oluşur ve genel sıcaklık istekleri ortalama olarak 17-27 oC arasındadır. Alt üst sınır 

sıcaklık değerleri ise10-35 oC’dir. Genelde dışarıdaki ortalama sıcaklık 12-13 oC’nin altında ise seraların 

ısıtılması gereklidir. Ortalama dış sıcaklık 27 oC’nin altındayken doğal havalandırma yapmak sera içi sıcaklığın 

aşırı noktalara çıkmasını önleyecektir, sıcaklık bu değerin üzerine çıktığında yapay soğutma (fog, fan-pad, 

gölgeleme) yöntemlerini kullanmak ürün kalitesini korumak için önemlidir. Sera içi sıcaklık uzun dönemde 

30-35 oC’yi bulmamalıdır. 

Serada kontrol altına alınması gereken ikinci parametre ise bağıl nemdir. Genellikle bağıl nemin %60-85 

arasındaki değişimi bitkiler üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değildir. Ancak %60’ın altındaki nem 

seviyelerinde, özellikle havalandırmanın da yapıldığı anlarda genç bitkilerin taze yaprakları üzerinde su 

stresine yol açabilir. Diğer taraftan sera içi bağıl neminin uzun dönemde %95’lerin üzerine çıkması, özellikle 

geceleri fungal hastalıkların hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilmektedir. Sera içi buhar basınç 

dengesinin ayarlanması transpirasyonu düzenlediği gibi hastalık problemlerini de azaltır. Geceleri, seralar 

ısıtılmazsa iç ve dış sıcaklık neredeyse birbirine eşit olur ve bu durumda dış rutubet yüksekse sera içi neminin 

düşürülmesi kolay değildir.  

Işık ya da daha spesifik olarak PAR (Fotosentez etkili radyasyon-photosynthetically active radiation) seralarda 

üretim için önemli bir diğer parametredir. Bitkiler son derece iyi sensörlerdir. Üzerine gelen güneş ışınımımı 
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toplam enerji ve anlık ışık şiddeti açısından değerlendirir ve yapraklarını buna göre yönlendirirler. Bu noktada 

hedef sera içerisine giren güneş enerjisi günlük toplam değer açısından (J/cm2gün) ve anlık yüzeye gelen değer 

açısından (W/m2) ayrı değerlendirilip iklimsel yönetimde etkili donanımlar devreye sokulmalıdır. Bu 

donanımlar sulama ve gübreleme sisteminden, doğal ya da zorlanmış havalandırma teknikleri ile gölgeleme, 

nemlendirme, soğutma ve yapay aydınlatma sistemlerine uzanan stratejik bir yönetimi içermektedir. Yapay 

aydınlatma, bugün için, maliyeti nedeniyle ancak çok özel büyüme koşullarında, bitki yoğunluğunun çok fazla 

olduğu durumda ya da yoğun ışık isteyen kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Güneş 

radyasyonunun yüksek ancak çevre sıcaklığının çok yüksek olmadığı durumlarda, güneşin ısıtma etkisi 

gölgeleme kullanılarak azaltılabilir. Bu sayede doğal havalandırmanın etkinliği de artırılır. Gerçekte, ideali 

güneş radyasyonunun sera içerisine girmeden dışarıdan yapılan gölgeleme ile engellemektir. İçeriden yapılan 

gölgelemeler, havalandırma etkinliğini düşürmesi ve fotosenteze etkili güneş radyasyonunun geri yansıtılması 

nedeniyle pek istenmese de, şu an için en etkili çözümdür. Bu nedenle, uygun otomasyon teknikleri 

uygulanarak,  uzun dönemde gölgeleme yapmadan üretim gerçekleştirilmelidir. Gerektiği zaman serilip ihtiyaç 

duyulmadığı anlarda kısa sürede toplanan sistemler kullanılmalıdır. Son zamanlarda plastik teknolojisindeki 

gelişmeler infra-red güneş radyasyonunu yansıtırken PAR’ın geçirilmesine de olanak sağlar. PAR difuz ve 

direk radyasyon olarak ayrılmaktadır. Direk radyasyon dünyaya herhangi bir yansıma olmaksızın ulaşan 

radyasyonu, difuz radyasyon ise kapalı havalarda bulut içerisindeki su damlaları arasından saçılarak dünyaya 

ulaşan radyasyonu ifade eder. Radyasyonun direk olması durumunda seranın yeri ve gölgelemeli ya da 

gölgelemesiz olması arasında önemli fark vardır (karşılaştırıldığında %40 ile %85) 

Sera içerisinde kontrol edilmesi gereken ve üretim miktarını direk etkileyen bir diğer parametre de CO2 

konsantrasyonudur. Gün içerisinde yapılan doğal havalandırma sera içerisine CO2 transferi sağlasa da, 

bitkilerin fotosentez için sürekli CO2’e ihtiyaç duymaları nedeniyle sera içindeki oran her zaman için dışarıdan 

düşüktür. İyi yalıtılmış bir serada en yüksek konsantrasyon 200 μmol.mol-1 düzeylerinde iken bu oran dış 

atmosferde 360 μmol.mol-1 düzeyindedir. Seralardaki bitki yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle CO2 

oranının atmosferin 2-3 katı kadar olmalıdır (Silleli vd. 2013). 

Yukarıda bahsedilen iklimsel isteklere ya da etkili parametrelere ek olarak sera seçiminde teknoloji düzeyine 

etkili diğer faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Baille, 2001); 

 Sera kurulacak alanın değeri, gelecekte şehirleşme planı ve ihtimali, çevre kirliliği düzeyi ve bölgesel 

sınırlamalar, 

 Yatırım için sermaye, kredi olanakları, devlet destekleri, vergiler ve muafiyetler, 

 İşletme için kullanılacak yakıtların ve elektrik gücünün mevcudiyeti, türü ve maliyetleri ve 

devamlılığı, 

 Serada çalışacak işgücü olanakları ve muhtemel işgücünün eğitim seviyesi, 

 Piyasa boyutu ve taşıma nedeniyle fiyata yansıyan ek maliyetler, bölgesel pazar olanakları, 

 Sera kurulumu için gerekli malzeme, teknik eleman ve donanımların yerli olanaklarla karşılanabilme 

oranı ve ilerideki servis, bakım ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanabilme düzeyi, 

 Yasalar ve gıda güvenliği yönetmelikleri, kimyasal kalıntı analiz olanakları, su ve hava kalitesi, 

topografya, taban suyu seviyesi vb. 

 İşletmenin genişleme olanakları, ekonomik riskler, sosyal ve etnik koşullar, 

 Tüketici istekleri, ürünün izlenebilirliği, firma hedefleri, markalaşma, ihracat potansiyeli. 

Seralarda toprakta ve topraksız ortamda yetiştiricilik yapılabilmektedir. Bugün endüstriyel bir seradan 

bahsedildiğinde daha çok topraksız tarım akla gelmektedir. Topraksız tarım en basit anlamıyla bitkilerin 

doğrudan su içerisinde ya da köklerinin tutunabileceği organik (cocopeat) ya da inorganik (kaya yünü, perlit 

vb.) bir ortam içerisine dikimi gerçekleştirilerek ihtiyaç duydukları besin maddeleri, mineral ve elementleri 

gerekli zamanda ve yeteri kadar verilmesini sağlayan verimli ve kontrollü bir üretim yöntemidir. Topraksız 

tarımda en önemli konulardan biri sulama ile verilecek besin maddelerinin reçetesi ve bunu hazırlayacak uzman 

ziraat mühendisinin yetkinliğidir. Besin reçetesi bitkinin çeşidi, yaşı, iklim koşuları göz önünde bulundurularak 

hazırlanması ve günün uygun saatlerinde bitkinin ihtiyaç duyduğu ve alabildiği oranda verilmesi, drenaj 
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dönüşünden bunların kontrol edilmesi önemlidir. Topraksız tarım yöntemi aynı koşuldaki topraklı sisteme göre 

iki hatta üç katına varan verim artışı sağlayabilmektedir. Ayrıca pazar koşullarına bağlı olarak üretimin 

yavaşlatılması ve hızlandırılması da üreticiye avantaj sağlayabilmektedir. Diğer taraftan sulama-gübreleme 

(fertigasyon) cihazının verdiği esnek üretim olanağı sayesinde ürün renk ve tadında da pazar koşullarına göre 

üretim yapılabilmektedir. Aynı serada farklı çeşitteki ürün üzerinde stratejik düzenlemeler de 

yapılabilmektedir. Ülkemizde bu cihazlar tamamen yerli olarak üretilebilmekte ve yabancı eşdeğerlerinden bir 

farklılık göstermemekte, bazı yönlerden ve servis, teknik hizmet konularından da önemli avantajlar 

sağlayabilmektedirler. 

Konu üretim tekniği ve detaylarına girdiği noktada seraların iklim kontrol tekniklerine de ayrıca değinilmelidir. 

Dünyada kontrol tekniği açısından, tam-kapalı (closed greenhouses), yarı-kapalı (semi-closed greenhouses) ve 

klasik modern (open greenhouses) sera teknikleri mevcuttur (Heuvelink and Gonzales-Real, 2008). Ülkemizde 

modern anlamda tanımladığımız seralar open greenhouse kategorisinde olanlardır. Tam-kapalı sera teknolojisi 

ise enerji maliyetleri nedeniyle ülkemiz açısından pek kolaylıkla geçilebilecek türden gözükmemektedir. 

Ancak yarı-kapalı teknoloji, eğer sistem düzgün tasarlanırsa üreticiye pek çok fırsatlar verebilecektir.  Öyle ki, 

ülkemizin iklimsel verilerinin pek çok ülkeye kıyasla daha avantajlı olması nedeniyle yarı-kapalı teknik ile 

kontrol edilmesi iyi bir çözüm olarak görülmektedir. Özellikle plastik seralara da uygulanabilen bu teknik, 

seralardaki üretim sürecini 345 güne çıkarabilmektedir. Seralarda bitkilerin büyümesi ve gelişimi için uygun 

klimanın oluşması, sera içindeki sıcaklık, bağıl nem, güneş ışınımı gibi değişkenlerin kontrol altına alınmasıyla 

sağlanır. Klasik tip seralarda iklim, sera dışındaki güneş ışınımı, sıcaklık, nem yağmur vb. etkilerden dolayı 

sürekli değişir. Bu değişim seradaki enerji-kütle dengesine göre oluşur. Diğer bir anlamda sera üzerine gelen 

enerjinin bir kısmı depolanır; bir kısmı dışarıya verilir. Eğer yaprak sıcaklığı yüksek ise, bu, bitkide depolanan 

enerjinin fazla olmasından kaynaklanır. Fazla enerji birikimi, havalandırma ya da serinletme sistemlerinin 

stratejik olarak devreye alınmasıyla sınırlı ölçüde çözümlenmeye çalışılır. Yarı-kapalı seralar bu noktada 

kontrol yöntemi ve işletme tekniği açısından önemli farklılıklar gösterir. Özellikle seranın pozitif basınçlı 

olması kontrol yöntemini değiştiren en önemli özelliğidir. Sera içindeki pozitif basınç elektronik kontrollü 

fanlar kullanılarak sağlanmaktadır. Ayrıca bu fanlara akuple edilmiş ısıtma-soğutma-bataryaları ile seranın 

iklimlendirilmesi çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yarı-kapalı seraların önemli bir farkı 

da çatı havalandırma pencerelerinin klasik seralara oranla daha az ihtiyaç duyuluyor olmasıdır, çatı 

pencerelerinin havalandırılma yerine baca olarak kullanılması kontrolün temelini oluşturmaktadır. Bu önemli 

farklılıklar sera kontrol tekniğinde de üstünlükler sunmaktadır. Özellikle yıl içerisindeki değişik iklim 

koşullarına uyum gösterebilen sistem, klasik seralarda sıkça görülen sıcaklık ve nem dalgalanmalarını 

sınırlayan bir özelliğe sahiptir. Sera içi ve iklim koridoru arasında sağlanan kontrollü hava geçişi sayesinde 

enerji tasarrufu da sağlanabilmektedir. Hava giriş-çıkışının kontrollü yapılabilmesi sayesinde yatay ve dikey 

sıcaklık, nem ve CO2 konsantrasyon profilleri homojen olarak elde edilebilmektedir. Endüstriyel bir serada, 

üretim sistemlerinin kapasitesi ile iklim kontrolünü de içeren yatırım ve işletme maliyetleri ve yetiştiricinin 

sermaye kaynakları arasında optimum noktanın bulunması gerektiği yukarıda da bahsedilmişti. O nedenle 

bugün sera alanlarını % 94 oranla yaz ayları çok sıcak geçen Antalya, Adana, Mersin ve İzmir gibi bölgelerin 

oluşturduğu görülür. Bu bölgelerde Haziran ayı sonu itibariyle artan sıcaklık ve yükselen nem nedeniyle 

üretim, Ağustos ayı sonuna kadar durmakta ve seralar 60-80 gün arasında boş kalmaktadır. Güneş ışınımının 

yoğun olduğu bu dönemde seraların boş kalması üretici ve ülke ekonomisi açısından büyük kayıplar 

oluşturmaktadır. O nedenle yaz aylarını da üretime katabilecek yeni teknolojilere ihtiyaç vardır. Seralar bu 

amaçla soğutma sistemleri ile donatılabileceği gibi, bugün geniş hacimli ve uzunluğu 30 m’nin üzerinde olan 

seralarda verimli bir şekilde kullanamadığımız fan/pad olarak bilinen evaporatif soğutma tekniğinin de yarı-

kapalı seralar sayesinde son derece verimli kullanılabilmesine olanak sağlayabilecektir. Eğer yukarıda 

bahsedilen sistemleri yetiştirecek ürünün iklimsel isteklerini karşılayabilecek şekilde tasarlanırsa her türlü 

bitkiyi serada üretebilmek mümkündür. Burada karar verilmesi ve analiz edilmesi gereken şey girdi çıktı 

dengesinin iyi kurulmasıdır. Bir ticari işletmede temel hedef en az masrafla en kaliteli ve sağlıklı ürünü 

üretebilmek ve en yüksek fiyatla da pazarda satabilmektir. Ya da bir başka deyişle pazarın talep ettiği ürünü 

ucuza üretip yüksek karla zorlanmadan satmaktır. Bu ekonomide herkesçe bilinen arz talep koşulunu ve buna 

bağlı fiyat dengesini ifade eder. Bu noktada dünya ve ülkemizdeki seralara değinmek gerekirse; 
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 Dünya’da yaklaşık 420.000 ha sera alanı bulunmaktadır, 

 Avrupa ülkeleri 175.000 ha sera alanına sahiptir (Çizelge.1), 

 Toplam sera alanının %85’i plastik örtü, %15’i camdan oluşmaktadır, 

 Toplam dünya sera varlığının yarısı Asya kıtasında bulunmaktadır (Şekil.1). 

 

 

Şekil.1 Dünyadaki seraların dağılımı 

Çizelge.1. Avrupa’daki sera alanlarının dağılımı 

Ülke Alan (ha) 
Plastik Sera Oranı 

(%) 

İspanya 60.000 99 

Türkiye 56.300 88 

İtalya 25.000 91 

Fransa 10.000 70 

Hollanda 10.000 2 

Yunanistan 4.500 95 

Diğer ülkeler 14.000   

Kaynak: Eurostat 

2016 yılı itibarıyla dünya sera imalat pazarı 21,2 Milyar Amerikan Doları seviyelerindedir. 2020 yılında, yıllık 

% 8,8 bileşik büyüme oranı ile 29,6 Milyar Amerikan Dolarına ulaşacağı öngörülmektedir (Çizelge 2). Ticari 

sera pazarının en önemli itici güçlerinden biri, çevre koşularının geleneksel tarım aleyhinde bozulmasıdır. 

Ticari sera pazarı elverişsiz tarım koşulları olan bölgeler için alternatif çözümler aramaktadır. Geleneksel tarım 

üzerinde seracılık yüksek verim yeteneği ile dünya çapında pazarın büyümesine katkıda bulunmaktadır. Ancak 

diğer taraftan ticari seraların yüksek kurulum maliyetleri gelişmekte olan ülkelerde ticari sera pazarının 

büyümesini de engellemektedir. Bu açılardan bakınca Amerika, Kanada ve Uzak Doğu ülkelerinin gelecek 

yıllarda sera yatırımlarına ağırlık vereceği ve özellikle Avrupa ülkelerinde bir duraklama döneminin 

yaşanacağı görülmektedir (Şekil 2). Ülkemizde de yatırımlar açısından benzer durum söz konusudur.   

Ülkemizde Modern Seralara olan yatırımlar son 25 yıl içerisinde 1400 ha seviyelerini bulsa da son yıllarda 

ülkemizde yatırımlarda önemli bir gerileme olmuştur. Bu gerilemenin sebebini daralan Rusya pazarına 

bağlamak yanlış olmaz. Diğer taraftan ise bu dönemde özellikle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, İran ve son 

dönemde Özbekistan’da seracılığa yapılan yatırımlar da etkili olmuştur. Ancak diğer taraftan bu ülkelerdeki 

yatırımlar Sera İmalat Sektörümüzün ayakta kalmasını sağlamış ve firmalarımızın dış ticaret kabiliyetlerini 

artırdığı gibi hem Uzman Ziraat Mühendislerinin istihdamında önemli rol almış hem de dış ülkelere know-how 

satışı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu ticaret her türlü sera donanım ve sarf malzemelerinin ihracatına da 

olanak sağlamıştır. Dünya sera pazarında büyüme devam etmektedir. Pazar büyümesi özellikle şehirlere yakın 
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bölgelerde gerçekleşmekle birlikte Amerika, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerde seracılık yeni öğrenilmektedir. 

Dünya sera pazarının yarısına yakını Avrupa’da oluşmuş durumdadır. Avrupa pazarını domine eden başlıca 

ülkeler Hollanda, İspanya ve İtalya olarak gösterilebilir. Dünyada bir geçit olan ülkemizin hem Sera İmalat ve 

hem de sebze meyve üretiminde önemli fırsatları vardır. Bu noktada Sera imalat kalitemizin bir standarda 

bağlanması ve ülke ziyaretlerinde üst düzey görüşmelerde bu konunun gündeme getirilmesi sera sektörüne 

fırsatlar yaratacaktır. Devlet-Üniversite ve Sanayi projeleriyle güçlendirilecek sektör küresel pazarda yakın 

pazarlar dışında uzak pazarlarda da yer bulabilecektir.    

Çizelge 2. Dünya Ticari Sera İmalat Pazarı (Anonymous 2017) 

TİCARİ SERA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, 2013-2020 (USD Milyon) 

Tip 2013 2014 2015 2020-t YBBO (2015–2020) 

Cam seralar      7.373.84         7.790.86         8.279.34       12.234.47    8.10% 

Plastik seralar      8.309.15         8.886.62         9.569.80       15.104.60    9.60% 

Diğer*      1.475.01         1.544.31         1.629.97         2.301.41    7.10% 

Toplam    17.158.00       18.221.80       19.479.10       29.640.50    8.80% 

YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

t- tahmini, *  Fiberglas ve vinyl 

 

 

Şekil 2. Ticari Sera Pazarında Bölgesel Koşullar (Anonymous 2017) 
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Çizelge 3. Avrupa Ticari Sera Büyüklüğü (Anonymous 2017) 

AVRUPA TİCARİ SERA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, 2013-2020 (USD Milyon) 

Tip 2013 2014 2015 2020-t YBBO (2015–2020) 

Cam seralar  3,231.5   3,403.1   3,542.2   4,715.6                %5.9    

Plastik seralar  3,294.3   3,511.1   3,698.7   5,228.0                %7.2 

Diğer*          453.70             472.90             486.70             604.90                  %4.4   

Toplam  6,979.4   7,387.0   7,727.6   10,548.5                %6.4   

YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

t- tahmini, *  Fiberglas ve vinyl 

 

Avrupa Ticari Sera Pazarı plastik seralar tarafından domine edilmektedir. 2014 yılında 3.51 milyar ABD dolar 

seviyesinde olan pazar 2020 projeksiyonunda 5.23 milyar ABD dolar ile en yüksek Yıllık Bileşik Büyüme 

Oranı bakımından da %7.2 tahmin edilmektedir. Bu yıllar için cam seralarda ise %5.9 oranında büyüme ile 

4.72 milyar ABD dolar’a yükselmesi beklenmektedir (Çizelge 3). 

Çizelge 4. Ülkelere Göre Avrupa Ticari Sera Pazarı Büyüklüğü (Anonymous 2017) 

AVRUPA TİCARİ SERA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, ÜLKELERE GÖRE, 2013-2020 (USD Milyon) 

Ülke 2013 2014 2015 2020-t YBBO (2015–2020) 

İspanya  1,453.2   1,534.5   1,601.5   2,157.7  6.10% 

Türkiye  1,075.1   1,137.1   1,188.8   1,618.7  6.40% 

Avusturya          753.20             793.40             826.10     1,100.3  5.90% 

İtalya  1,137.7   1,225.2   1,304.1   1,934.8  8.20% 

Hollanda  2,123.4   2,200.5   2,254.2   2,787.5  4.30% 

Diğer ülkeler          436.80             496.30             552.80             949.60    11.40% 

Toplam  6,979.4   7,387.0   7,727.6   10,548.5  6.40% 

YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

t- tahmini 

 

Genel olarak Avrupa’daki yetiştiriciler sera teknolojileri kullanarak hem bulutlu havalarla savaşmak hem de 

yüksek verim elde edebilmek için çaba sarf etmektedir. 2014 yılında 7,38 milyar ABD doları seviyelerindedir. 

Son zamanlarda Hollanda'daki yetiştiriciler, hükümetin desteği ve teşvikleri sayesinde seralarda otomasyon 

seviyesini artırdı. Bu nedenle, 2014 yılında 2,20 milyar dolar değerinde olan pazarın 2015'ten 2020'ye kadar 

%4,3'lük bir YBBO ile 2.78 milyar dolar seviyesine gelmesi beklenmektedir (Çizelge 4).  

2. TÜRKİYE MEVCUT DURUM 

Örtü altı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve 

raporlanması suretiyle planlı üretimin sağlanması amacıyla, “Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde ilk defa 2004 yılında örtü altı kayıt sistemi veritabanı Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca kurulmuştur. 2018 yılı verileri dikkate alındığında alçak tünel seralarla beraber 

üretim alanlarının 77.000 ha olduğu görülmektedir. 2002 yılından itibaren cam seralarda azalma görülürken 

plastik seraların yaklaşık 50.000 da bir diğer ifade ile 5000 ha artış gösterdiği hemen fark edilir. Türkiye’de 

2018 yılı itibari ile Örtü altı alanlarının 7.810 ha (%13) cam sera, 36.852da (% 39,8) plastik sera, 11.423 ha 

(%17,9) yüksek tünel ve 21.122 ha (%29,3)’ı alçak tüneldir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Türkiye sera varlıkları (tuik.gov.tr, 2018) 

Çizelge 5. Ürüne Göre Türkiye Ticari Sera Büyüklüğü (Anonymous 2017) 

TÜRKİYE TİCARİ SERA PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, ÜRÜNE GÖRE, 2013-2020 (USD Milyon) 

Ürün  2013 2014 2015 2020-t YBBO (2015–2020) 

Sebze ve meyve          397.40             427.80             455.10             652.10    7.50% 

Süs bitkileri          379.90             395.70             407.30             512.90    4.70% 

Fide          235.20             250.20             263.00             368.10    7.00% 

Diğer            62.60               63.60               63.40               85.60    6.20% 

Toplam  1,075.1   1,137.1   1,188.8   1,618.7  6.40% 

YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

t- tahmini 

*  Tropik bitkiler 

 

Türkiye'de ticari sera pazarı sebze ve meyve ağırlıklıdır. 2014 yılında 427,8 milyon dolar değerinde olan pazar 

2020 yılına kadar tahmini %7,5'lik bir YBBO ile 652,1 milyon dolara ulaşması öngörülmektedir.  (Çizelge 5). 

Türkiye Pazar büyüklüğünün 2016-2021 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde yılda yaklaşık 136 milyon 

dolar tutarında büyüme göstereceği öngörülmektedir. Pazardaki en büyük ürün meyve ve sebze yetiştirme 
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amaçlı seralar ile çiçek ve süs bitkileri yetiştirme amaçlı seralar olduğu ve gelecekte de bu kategoride artışın 

devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemizde 2018 yılında yaklaşık 3.9 milyon ton domates, 1.2 milyon ton 

hıyar, 0.3 milyon ton patlıcan ve 0.5 milyon ton biber üretimi gerçekleştirilmiştir (Çizelge 6, Şekil 3). Toplam 

üretimde domatesin yeri %51 seviyelerinde olmuştur. Ülkemizdeki seraların %94’ü Akdeniz ve Ege 

Bölgelerinde yer almaktadır. Basit seralarda üretilen ürünlerin %85’i iç piyasada tüketilirken modern seralarda 

üretilen ürünlerin %85-90’ı ihraç edilmektedir. Akdeniz ve Ege Bölgesinde modern seralarda hektar başına 

ortalama domates verimi 300 ton/ha iken Afyon, Kırşehir, Konya gibi iç bölgelerde üretilen domateslerde 

verim 550 ton/ha’ın üzerinde gerçekleşmektedir. Bu rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında 

seraların kurulacağı bölgelerdeki iklim ve enerjinin temini konusu son derece önemlidir. Bilinenin aksine 

seracılıkta ısıtma ve hatta soğutma için ucuz ve sürekli bir enerjiniz varsa ülkemizin karasal iklime sahip 

bölgelerinde kıyı bölgelerimizden çok daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Karasal iklime sahip 

bölgelerimizde jeotermal enerji ile kış ayları sorunsuz bir şekilde geçilebilirken aynı zamanda yaz aylarında 

seralar çok daha kolay bir şekilde serinletilebilmektedir. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları potansiyeli 

açısından Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji ile ısıtılan 500 ha sera 

bulunmakta, 3.000 ha seranın ise jeotermal kaynak ile ısıtılabilme potansiyeli mevcuttur. Diğer taraftan 

jeotermal enerjinin bulunduğu iç bölgelerimizde gece sıcaklıklarının yaz aylarında bitkiler için uygun olan 19 
oC’nin altında seyretmesi nedeniyle de üretim daha kaliteli olabilmekte ve tüm yıla yayılabilmektedir. Bu 

avantajlar sayesinde birim alandan elde edilecek ürün miktarı kıyı bölgelerdeki üretime kıyasla iki katına 

çıkabilmektedir.   

Çizelge 6. Örtü altı sebze ve meyve üretimi, 201-2018 (Ton) (tuik.gov.tr, 2018) 

Ürünler   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sebze toplamı     5 940 751  6 142 078  6 346 770  6 743 085  7 383 880  7 535 511 

  Bezelye    35    35    35    36    56    58 

  Biber 

(Dolmalık)   94 173   90 414   94 598   103 413   100 514   100 253 

  Biber (Sivri)   384 171   387 006   385 548   414 058   394 756   382 029 

  Biber 

(Çarliston) -  32 563  47 909  52 883  80 049  70 645 

  Domates  3 200 930  3 285 570  3 394 447  3 614 472  3 829 831  3 888 555 

  Fasulye 

(Taze)   42 646   46 008   39 049   45 879   47 936   57 421 

  Hıyar  1 001 940  1 030 349  1 080 213  1 077 783  1 121 625  1 134 182 

  Ispanak    3 186   3 179   3 872   4 068   3 733   3 213 

  Kabak (Sakız)   104 149   108 086   121 250   143 150   219 304   242 218 

  Karpuz   640 513   653 343   679 375   701 532   791 277   871 845 

  Kavun   136 396   143 889   145 347   165 386   185 762   178 008 

  Lahana    463    476    463    492    493    467 

  Marul 

(Göbekli)   17 021   16 325   16 039   18 684   28 888   24 510 

  Marul 

(Kıvırcık)   42 478   45 097   45 664   56 232   67 414   66 025 

  Marul 

(Aysberg)   7 494   7 002   7 244   7 864   19 001   21 591 

  Maydanoz    552    521   1 258   1 796   3 057   4 094 

  Patlıcan   252 396   261 874   250 311   291 314   344 620   332 742 
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Şekil 3. Seralarda üretilen ürünlerin oransal dağılımı 

Bugün sera üreticileri genelde domates, biber ve hıyar yetiştiriciliğini ön planda tutuyorlar. Kesme çiçekçilik 

bu ürünleri takip ediyor. Üreticinin tercihini etkileyen önemli nedenlerden birisi piyasada ürünün bilinirliği, 

talep, tüketiciye kolay ulaşım, depolama ve raf ömrü ve maliyet/satış oranı gelmektedir. Domates bu açılardan 

birinci sırayı almaktadır. Özellikle ihracat potansiyelinin olması, iç piyasada her dönem aranan ürün olması, 

transport sırasında olgunlaşmasını tamamlayabilme kabiliyeti vb. pek çok nedenle tercih edilmektedir. Ancak 

farklı ülkelerden araştırılacak yeni bitkiler üreticiye daha karlı üretim yapma olanağı da tanıyabilir. Özellikle 

tıbbi ve aromatik bitkilerin kontrollü ortamlarda üretilmesi, tamamen su kültüründe üretilecek yeşil bitkilerin 

hijyenik koşullarda üretilebilmesi sayesinde seradan doğrudan mutfağa ulaştırılabilmesi, metropol yakınlarında 

seracılığın geliştirilerek taşıma maliyetlerinin azaltılması ve daha çevreci bir yaklaşımla bu sayede karbon 

salınımının da azaltılması önemli olabilecektir. Genel olarak örtü altı üretim yapılan iller aşağıdaki tablodan 

görülebilir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. İllere göre seradaki üretim oranları (tuik.gov.tr, 2018) 

  İller 

Örtüaltı 

Alanı (ha)   İller 

Örtüaltı 

Alanı (ha) 

1 Antalya 28.328 17 Bartın 176 

2 Mersin 19.656 18 İstanbul 160 

3 Adana 15.073 19 Denizli 143 

4 Muğla 3.905 20 Tokat 116 

5 İzmir 1.573 21 Afyonkarahisar 114 

6 Aydın 1.502 22 Zonguldak 114 

7 Hatay 1.110 23 Elazığ 111 

8 Burdur 911 24 Bursa 110 

9 Isparta 479 25 Şanlıurfa 99 

10 Amasya 458 26 Sakarya 68 

11 Bilecik 456 27 Balıkesir 67 

12 Eskişehir 384 28 Uşak-64 62 

13 Yalova 375 29 Kütahya 61 

14 Samsun 322 30 Ankara 58 

15 Manisa  263   Diğer İller  737 

16 Kocaeli 219   TOPLAM 77.209 
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Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illeri toplam sera varlığımızın yaklaşık %94’üne sahiptir. Ülkemizde son 15 

yılda kurulan modern anlamdaki seraların toplam alanı 1400 hektarı geçmiştir. Bu alanların %95’den fazlası 

plastik kaplamalı gotik tarzda seralardır. Cam seralar diğer kısmı oluşturmaktadır. Üreticinin plastik seraları 

seçmesindeki etkili en önemli faktör, cam seralara göre fiyatının uygun olması, kurulumunun daha kısa sürede 

gerçekleşmesi, ülkede yeterli sayıda yerli üreticinin bulunması ve ışıklanma açısından önemli sıkıntılar 

yaşamaması hatta ışık geçirgenliğinin cama göre düşük olması nedeniyle yaz döneminde üretimin 

uzatılabilmesi gösterilebilir. Kurulum maliyeti kurulacak seranın alanı, yüksekliği, donanım tercihleri, arazi 

yapısı gibi pek çok nedene bağlı olmakla beraber global bir karşılaştırma yapmak gerekirse plastik bir sera ile 

cam sera arasında %40-100 arasında fiyat farkı oluşabilmektedir. Amortisman süresi seralarda 7 yıl olarak 

kabul edilmekle beraber. Seranın kurulacağı bölge, yıllık üretim miktarı ve seranın kurulum maliyetine göre 

farklılık gösterebilmektedir. 

Seralar geniş çatı yüzeyleri ve örtü malzemeleri açısından doğa olaylarının ciddi tehdidi altındadır. Öncelikle 

seralar sel riskinin olabileceği nehir ve dere yataklarına kurulmamalıdır. Diğer taraftan taban suyu 

yükselmelerine karşı ise sera zeminine drenaj hatları döşenmeli, seranın eğimi doğal akışı sağlayacak şekilde 

tesviye edilmelidir. Seranın kurulacağı alanın zemin etüdü yapılmalıdır. Rüzgar, fırtına, kar ve dolu ise her an 

karşılaşılabilecek risklerdendir. Seralar rüzgar ve kar gibi yüklere karşı yeterince dayanıklı tasarlanmalı statik 

ve dinamik yükler göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. Eğer cam sera üretilecekse kırılmalara karşı dayanıklı 

temperli camlar tercih edilmelidir. Özellikle otomasyon sistemleri bu tür doğa olaylarına karşı donanımlı 

olmalı, risk tespit edildiğinde gerekli önlemleri alabilecek ya da üreticiyi hemen bilgilendirebilecek kabiliyette 

olmalıdır. Yağmur yağmaya başladığında tüm çatı havalandırma pencerelerini kapatan, rüzgar hızına ve 

yönüne bağlı olarak yine bu pencerelere konumlarını bildiren sistemlere sahip olmalıdır. Seracılık artık 

endüstriyel üretim fabrikalarıdır. İçinde önemli sayıda mühendis, teknisyen, tekniker ve bakım işçisi 

çalışmaktadır. Ürünlerin miktarı riske atılamayacak kadar yüksektir. O nedenle seralar statik ve mekanik açıdan 

ilgili standartlar ve regülasyonlar göz önüne alınarak tasarlanmalı ve kurulmalıdır.   

TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre alçak tünel seralar çıkartıldığında ülkemizde yaklaşık 

56.000 ha sera alanı mevcuttur. Bu alanların ancak 1400 ha’lık kısmı modern ya da teknolojik sera olarak 

değerlendirilmektedir. Sera büyüklüğü açısından bakıldığında ise örtü alanların %75’inden fazlası 0.3 ha’dan 

düşüktür. Kalan kısım içerisindeki modern seraların ortalama büyüklüğü 3 ha seviyesindedir (Çizelge 8 ve 

Şekil 4). Son dönemde devlet tarafından açıklanan ve 2019 yılında başlanılması öngörülen 2000 ha’lık Sera 

A.Ş olarak kamuoyuyla paylaşılan ve yatırım yapılması düşünülen sera yatırımı tüm modern sera 

alanlarımızdan daha fazladır. Bu açılardan bakıldığında yapılacak yatırım kayda değer öneme sahiptir ve sera 

imalat sektörümüz için önemli bir fırsattır. Uygun bir projelendirme ve belirlenecek teknik şartname ve zamana 

yayılacak bir üretim planlaması ile hem sektörümüz gelişecektir ve hem de imalat sırasında 8.000-10.000 kişiye 

ve devamında üretime geçildiği andan itibaren yaklaşık 20-25.000 kişiye istihdam sağlayabilecektir. Dolaylı 

olarak da demir, çelik, inşaat, plastik, elektrik-elektronik, mühendislik, mimarlık vb. alanlara da istihdam 

sağlanabilecektir. Bu noktada önemli olan Sera İmalat Sektörü ve bağlı sektörlerin kapasite ve kabiliyetleri göz 

önüne alınarak dış pazardan gelebilecek sera konstrüksiyon ve donanımlarına fırsat yaratılmamalıdır.  

Çizelge 8. Seraların alan büyüklüklerine göre dağılımları 

Alan (m2) Pay (%) 

0 – 990 8,0      

1000 – 1999 23,0 

2000 – 2999 44,8 

3000 – 3999 21,5 

4000 – 4999 0,2 

5000 – 9999 0,9 

10000 -- + 1,8 

Kaynak: Örtüaltı Kayıt Sistemi 
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Şekil 4. Seraların alan büyüklüklerine göre dağılımları grafik gösterim 

 

3. DESTEKLER 

 

 Yatırım Aşamasında devlet tarafından sağlanan destekler aşağıdaki gibidir:  

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerince %25 - %75 indirimli kredi olarak sağlanmaktadır. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi; alternatif enerjiye dayalı 3 da üzeri sera projelerine 

3.000.000 TL üst limite kadar %50 hibe desteği, 

IPARD Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Programı; süs bitkisi, tıbbi ve aromatik 

bitkiler, fide/fidan yetiştiriciliğinde, 10 da’a kadar olan projelerin %50’si desteklenmektedir. Maksimum hibe 

tutarı 250.000 Avro ’dur (42 ilde). 

 2016 yılından itibaren meyve ve sebze üreten işletmelere %60 oranında destek verilmesi planlanmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce teknolojik ve jeotermal sera yatırımlarında en az 10 

milyon ABD doları karşılığı yatırım yapmayı ve en az on kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden 

yatırımcıya, hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. 

Mera Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerler 

için tahsis amacı değişikliği yapılabilmektedir. 

«Yatırımlarda Devlet Yardımları BKK» çerçevesinde; seracılık yatırımları; Bölgesel Teşvik için KDV 

istisnası, Gelir Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği gibi 

avantajlardan yararlanabilmektedir. 

II. Üretim Aşamasında  

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler; TARSİM, Bombus Arısı, Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele 

desteklemeleri ve İndirimli işletme kredilerden faydalanabilmektedir.  

 Mazot desteği 4,85 TL/da, gübre desteği 6,6 TL/da, toprak analizi desteği 2,5 TL/da,    

 Örtüaltı İyi Tarım Uygulamaları desteği 150 TL/da,  

8
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 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği 600 TL,  

 TARSİM (Sera Sigortası) desteği: Poliçenin % 50’si,  

 Bombus arısı desteği; 2 adet/da olmak üzere 60 TL/Koloni, 

 Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği (paket) 460 TL/da olarak sağlanmaktadır. 

Çizelge 9’da Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından yatırımcıya sağlanan indirimli ya da 

sübvansiyonlu krediler ve kademeleri görülebilir.  

Çizelge 9. İndirimli Tarımsal Krediler (Tarım Kredi Kooperatifleri - Ziraat Bankası) 

Kontrollü Örtüaltı Tarımına 

Yönelik Faiz İndirimli Kredi 

750.000 TL’ye kadar % 75 Yatırım - % 50 İşletme 

750.001-5.000.000 TL % 50 Yatırım - % 25 İşletme 

5.000.001-10.000.000 TL % 25 Yatırım - % 25 İşletme 

Sera Modernizasyonuna 

Yönelik Faiz İndirimli Kredi 300.000 TL’ye kadar % 100 Yatırım - % 50 İşletme 

Yaygın Bitkisel Üretime 

Yönelik Faiz İndirimli Kredi 

250.000 TL’ye kadar % 50 Yatırım - % 50 İşletme 

250.001-750.000 TL % 25 Yatırım - % 25 İşletme 

2019 Yılı Ocak Ayında 

Uygulamaya Başlanan Yatırım 

Kredisi (Yatırımın %75’ine-

yeni sera ve modernizasyon) 

24 ay sonra ödemeli, 7 yıl 

vadeli. 

10.000.000 TL’ye kadar % 8,25 faiz oranında 

2019 Yılı Ocak Ayında 

Uygulamaya Başlanan İşletme 

Kredisi 14 ay vadeli. 

 % 8,25 faiz oranında 

 

4. Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticiler ve İhracatçılar Derneği-  

SERKONDER 

SERKONDER 2012 yılında kurulmuş Sera Konstrüksiyon ve Donanımları konusunda yerli sektörün gelişmesi 

ve uluslararası alanda ülkemizi tanıtmak ve temsil etmek amaçlarıyla kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. 

Bu güne değin ulusal ve uluslararası alanda pek çok faaliyet yürütmüştür.  

Ülkemizde sera üretim teknolojisi son 20 yılda hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişim sırasında seracılık 

sektörüne yatırım yapan yeni firmaların oluşmasının yanında, makina ve teknolojileri, iklimlendirme, 

otomasyon ve çelik imalat sektöründe bulunan firmalar ise ya yan bir dal olarak sektöre girmişler ya da mevcut 

işlerini tamamıyla bu sektöre kaydırmışlardır. Bugün SERKONDER’e kayıtlı 43 adet yerli firma 

bulunmaktadır. Sera İmalat sektörü pek çok yan dal içermektedir. Bunlar maddeler halinde şu şekilde 

sıralanabilir; 

1. Sera Çelik Konstrüksiyonu 

1.1. Çelik Konstrüksiyon Aksam ve Parçaları 

1.1.1. Özel Sera Profilleri ve Olukları Üreticileri 
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1.1.2. Özel Sera Bağlantı Ekipman ve Parçaları Üreticileri 

1.1.3. Çelik Konstrüksiyon Montaj Firmaları 

1.2. Elektrik Sistemi Aksam ve Parçaları 

1.2.1. Redüktör Üreticileri 

1.3. Tekstil Ürünleri 

1.3.1. Isı perdesi ve Sinek tülü Üreticileri 

1.4. Sera Örtüsü Üreticileri 

2. Sera içi Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

2.1. Isıtma Sistemi 

2.1.1. Isıtma Ekipmanları Üreticileri 

2.1.2. Projelendirme ve Montaj Firmaları 

2.2. Soğutma Sistemi Üreticileri 

2.2.1. Sirkülasyon Fanı ve Selüloz petek Üreticileri 

2.2.2. Sisleme Sistemi Üreticileri 

3. Sulama-Gübreleme, Otomasyon ve Topraksız Tarım Ekipmanları 

3.1. Sulama Sistemi 

3.1.1. Sulama Sistemi Boru Plastik Aksam Üreticileri  

3.1.2. Diğer Sulama Ekipmanı Üreticileri 

3.2. Gübreleme Sistemi 

3.2.1. Gübreleme Sistemi imalat, yazılım, Projelendirme ve Montaj Firmaları 

3.2.2. Gübreleme Tankı Üreticileri 

3.3. Otomasyon Sistemi 

3.3.1. Sera içi iklim kontrolüne yönelik elektrik, elektronik, tesisat projeleme ve yazılım firmaları 

3.3.2. Sera içi Otomasyon Sistemi Üreticileri 

3.4. Topraksız Tarım Ekipmanları 

3.4.1. Gutter ve Askı Sistemi Üreticileri 

 

Sera Konstrüksiyon ve Donanım Sektörünün son 25 yıllık geçmişine bakılırsa ülkemizde en hızlı büyüyen 

sektör olduğu görülebilir. 2000’li yıllara kadar ülkemizde Modern Seraların kurulumu tamamen yabancı 

firmalar tarafından yapılırken bugün ister plastik ister cam seraların tamamına yakınını %100 oranında yerli 

olarak yapabilmektedir. Bakıldığında sera perdeleri dışında ithal ürüne bir bağımlılığımız yoktur. Perde 

kullanımı modern seralarda gölgeleme açısından zorunlu bir donanım olmasına rağmen tekstil sektörümüz bu 

konuya yapılacak yatırımı henüz karlı görmemektedir. 2013 yılında 1 milyar dolar seviyelerinde olan ticari 

sera pazarının 2020 yılında 1.6 milyar doları aşması beklenmektedir (Çizelge 4). Şekil 5’de seracılıkta 

kullanılan malzeme ve donanımların yerli firmaların temin ya da üretimini yapma koşularına göre dağılımları 

gösterilmiştir. 
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Şekil 5. SERKONDER’e üye firmaların üretim stratejileri  

Seracılık sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesi ve buna paralel olarak sera kuran ve bu seralara donanım 

sağlayan yerli firmaların kurulması iç piyasaya da rekabet getirmiştir. Daha önceleri yurtdışından ithal yoluyla 

ve çok yüksek maliyetlere temin edilen modern seralar ve bunların donanımları bugün ülkemizde son derece 

kaliteli uygun fiyatlarla ve yeterli miktarlarda üretilebilmektedir. Bu durum ülkemizi hazır pazar olarak gören 

Hollanda, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de kendilerine çeki düzen vermelerini sağlamıştır. Artan yurtiçi ve 

yurtdışı rekabet sayesinde yerli üreticiler yakın komşularımızda ve Orta Doğuda ve Orta Asya’da kendilerine 

önemli miktarda pazar bulmaya başlamıştır. SERKONDER’e ulaşan bilgilere göre Türk üreticileri 2019 yılında 

yakın coğrafyaya 500 ha’ın üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.   

Diğer taraftan ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmalar küresel pazarda da güçlü durumdalar. Dünyadaki 

gelişmeleri yakından takip etmekte ve ekonomik ve teknolojik değişimlere çok kısa sürede ayak 

uydurabilmektedir. Bu firmaların her biri 20-30 ülkede faaliyet göstermektedir. Bu nedenle organizasyonları 

ve aralarındaki işbirlikleri de o oranda gelişmiş ve sağlam durumdadır. Bu açılardan bakıldığında sektörümüzü 

bu firmalarla rekabet edebilir hale getirmek ve birlikte hareket etme kabiliyeti kazandırabilmek önemlidir. 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye sera alanları bakımından Avrupa’da İspanya’dan sonra ikici sırada yer almaktadır. Ne var ki sera 

alanlarımızın %75’den fazlası 0.3 ha’ın diğer anlamda 3.000 m2’nin altındadır. Çiftçilerimiz kendileri 

açısından yeterli olmayan alanlarda üretim yapmaktadırlar. Üretim alanları da dikkate alınırsa küçük ve dağınık 

olan alanları bir araya getirecek bir Sera Toplulaştırması ve devamında kooperatifleşme ile daha kontrollü, 

merkezi enerji sisteminden ısıtılan ya da soğutulan, sulama, gübreleme, bakım konularının tek elden 

yönetilebildiği, Uzman Ziraat Mühendislerinin görev yaptığı modern sera alanlarını kurulması sektörün 

verimliliğini ve izlenebilirliğini artırabilecektir. Bu tür alanlarda üretim miktarını artırabilecek yapay 

aydınlatma, karbondioksit enjeksiyonu, ısıtma ve soğutma teknolojilerinin daha verimli kullanılabilmesi 

sayesinde birim alandan elde edilen ürün miktarını da %100’e kadar artırmak mümkün olabilmektedir. 
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Seracılıkta en önemli gider enerjidir. Merkezi sistemler sayesinde ülkemizin mevcut enerjilerini kullanabilen 

tesisler son derece önemli olacaktır. Modern seralar bir FABRİKADIR. Bu seralarda üretimi iklimsel 

nedenlerle durdurmak uygun değildir. O nedenle üretimi tüm yıla yayacak teknolojilerin kullanılması son 

derece önemlidir. Ayrıca bugün modern seralarda topraksız tarım uygulamaları yapılmaktadır. O nedenle 

toprağa ihtiyaç yoktur. Yeni kurulacak seraların TARIM DIŞI arazilere kurulması ya da teşvik edilmesi tarım 

alanlarımızın korunmasında bir çözüm olabilecektir. Haksız rekabeti önlemeye yönelik seralarda kullanılan 

her türlü malzeme ve donanımın test edilip sertifikalandırılacağı bir merkezin kurulması ve bu merkezde aynı 

zamanda yeni gelişmelerin değerlendirilerek çiftçi ya da yatırımcı açısından tarafsız bir otoritenin 

oluşturulması sektör açısından son derece önemlidir.  

Dünyada sera alanları artan talebi karşılayacak şekilde tek blok halinde 5 ha ve hatta 10 ha (100.000 m2) olarak 

inşa edilmektedir. Bölge özelliklerine, bölgenin ışıklanma sürelerine ve üretimin gerçekleştirilebildiği 

mevsimin iklim koşullarına ve kullanılan enerjinin tipine ve maliyetlerine göre birim alandaki domates bitki 

sayısı 2.5 veya 3.7 adet olabilmektedir. Bu rakamlar ışığında 50.000 m2 veya 5 ha bir seradaki bitki sayısı 

125.000 ile 180.000 arasındadır. Seralarda birim alandan beklenilen domates miktarı yıllık 30 kg ile 80 kg 

arasında değişebilmektedir. Birim alandan elde edilen ürün miktarı seranın kurulduğu bölgenin iklimsel 

koşullarına, kullanılan teknolojiye, seradaki işçinin yetenek ve tecrübesine ve daha da önemlisi serayı yöneten 

ziraat mühendisine bitki hakkında sahadan gelen doğru ve zamanlı bilgiye bağlıdır. Sahadan bilgi, genellikle 

ziraat mühendisinin kendisi tarafından toplandığı gibi içeride çalışan işçi, teknisyen ve diğer sorumlu elemanlar 

tarafından sağlanır. Bu bilgiler bitkinin genel hali, kalınlığı, büyüme hızı, meyve yapısı, salkımlar arası mesafe, 

meyve rengi, yaprak sayısı ve büyüklüğü, tepe noktası kalınlığı, bitki besin eksikliği veya fazlalığından 

kaynaklanan fiziksel belirtiler, hastalık belirtileri, zararlı böceklerin popülasyonu ve çeşidi, meyve şekli, salkım 

ve/veya tane ağırlığı, üst salkımlardaki meyvelerin durumu, tozlanma ve çiçek tutumu, arıların aktivasyonu vb. 

pek çok parametre eş zamanlı ya da belirli aralıklarla elde edilmelidir. Bu denli bitki yoğun bir serada yukarıda 

bahsedilen verilere her seferinde doğru bir şekilde ulaşabilmek kolay değildir ve son derece zaman almaktadır. 

Ayrıca bu tür sıradan işlemler zaman içinde ziraat mühendisi dahil tüm elemanlarda sera körlüğüne neden 

olabilmektedir ve bitkinin verdiği belirtilerin zamanında teşhisinde gecikmelere neden olmaktadır. Bu denli 

önemli bilgilerin tespiti, yorumlanması ve aksiyon alınması son derece yetişmiş personel ihtiyacını 

doğurmaktadır.  Bu noktada sektörün genel sorunlarına başlıklar halinde değinmek gerekirse; 

 Eğitim 

 Üretim 

 Teknoloji 

 Destekler 

 Standartların uygulanması ve denetlenmesi 

 Projelendirme ve fizibilitenin oluşturulması 

 İş güvenliği 

 Proje destekleri-Tübitak vb. 

 Ar-Ge çalışmaları 

Sektörde ihracat kapasitesinin artırılması ve standartların yükseltilmesine yönelik en belirgin sorunlar; 

 Üretim teknikleri (Eğitim, Danışmanlık eksikliği), 

 Teknoloji kullanma,  

 Kalifiye işgücü,  

 Bilgi teknolojilerinin kullanımı,   

 Kurumsal işbirlikleri,  

 Kurumsallaşma,  

 Finansman, 

 Yeni pazarlar yaratmak (Pazar araştırması) olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konulara bazı çözüm 

önerileri de aşağıda maddelenmiştir; 
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1. Yerli üretim modern sera teknolojileri ve ürünlerin kullanımını artırıcı çalışmalar yapmak,  

2. Ulusal/uluslararası standartlara uygun modern sera kriterlerini belirlemek ve imal edilen seralara bu 

kriterlere göre belge düzenlemek. 

3. Seralarda değişik marka ve modeller için kullanılabilecek genel “Sera Tip Onay” kriterlerini 

belirlemek ve bunun için prosedürler ve yöntemler geliştirmek,  

4. Sektörde ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretim konusunda muayene ve 

deneyleri üstlenmek, belgelendirme kuruluşları ile ilişkileri kurmak, 

5. Kalifiye eleman, teknisyen, ve uzman yönetici yetiştirilmesi konularında eğitici çalışmalar yapmak, 

eğitim sonunda sertifika vermek,  

6. Türkiye’de seraların modernizasyonu ve mevcut eski seraların yenilenmesine yönelik politikalar 

oluşturmak,  

7. Üniversiteler ve ilgili araştırma enstitüleri ile ilişki kurmak; sera konstrüksiyonu, inşaatı, donanımları 

konularında yeni teknoloji ve yöntemlerin araştırılması için ortak çalışmalar yürütmek, üniversite–sanayi 

işbirliğini teşvik etmek,  
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