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JEOTERMAL ISITMALI SERALARIN İNCELENMESİ  
 
 

Cihan ÇANAKÇI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
5686 sayılı Kanun gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olup arzın mülkiyetine tabi değildir. Kaynağa ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi için bu Kanuna 
göre ruhsat alınması zorunlu olmasına karşın 2007 yılından bu yana Gerek MTA tarafından ihale 
edilen sahalarda Gerekse İl Özel İdarelerin kullanıma açmış olduğu sahalarda Sera projeleri 
yatırımcıların kaynağı da “sahiplendiği” en çok anılan projelerden olmuştur.  
 
Jeotermal Kaynak Ruhsat ve Kullanım problemleri çözülemeden 50-120€/m

2
 yatırımlar başlatılmakta, 

işin doğası gereği en önemli parametre olan ısıtma sorunları ile karşılaşınca da Jeotermal Enerjinin 
Kontrolsüz kullanımı veya takviye ısıtma sistemleri ile problemler çözülmeye çalışılmaktadır. 
 
Ülkemizde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edildiği de düşünülürse bir çok projede 
aksaklıklara ve jeotermal eneji kullanımı açısında palyatif çözümlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada 
jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılacak seraların ruhsatlandırma aşamasından başlayarak, Bölge 
seçimi, arazi temini, yatırım dönemi ve işletme dönemi jeotermal kaynağın etkin kullanımı açısından 
değerlendirilecek, ülkemizde yaşanan olumsuzluklar bir case study olarak anılacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Elverişli coğrafi koşullara ve  iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan 
Türkiye’de, tarım önde gelen sektörlerden biridir. 2000 yılında, tarımsal üretimin Türkiye’nin gayrisafi 
yurt içi hasılasındaki payı % 10,1 iken, bu rakam 2009’da % 8,3’e gerilemiştir. Bu süre zarfında, 
Türkiye tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne doğru gerçekleşen ekonomik dönüşümünü 
sürdürmüştür. Gayrisafi yurt içi hasıladaki payının düşmesine rağmen, Türkiye’deki tarımsal üretim 
seviyesi 2000 yılından bu yana artış göstermektedir. 2008 ve 2009 yıllarındaki tarımsal üretim 
sırasıyla 73 milyar TL ve 79 milyar TL olarak açıklanmıştır. 
 
Sektör, Mart 2010 itibarıyla 5,2 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu rakam Türkiye’deki toplam 
istihdamın % 24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye, hububat, baklagiller, meyve, sebze ve hayvancılık gibi 
çok geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. Başlıca tahıl ürünleri olan buğday, arpa ve mısır, 
2009’da 33.563.000 ton olan toplam hububat üretiminin, sırasıyla % 61’ini, % 21’ini ve % 13’ünü 
oluşturmuştur. Toplam hububat üretimi, 2007 yılında kuraklığa bağlı olarak azalmış ve 2008’de yavaş 
yavaş yükselmeye başlamıştır. 2009 yılında, yağış miktarı ve yüksek fiyatlara bağlı olarak toplam 
hububat üretiminde % 14,6 oranında bir artışla daha tatmin edici bir iyileşme sağlanmıştır. 
 
Baklagiller dikkate alındığında, % 52 ile nohut ve % 28 ile mercimek 2009 yılında toplam üretimden en 
fazla pay alan ürünlerdir. 2007 yılında 1.221.000 ton olan toplam baklagil üretimi, 2008 yılındaki 
kuraklığa bağlı olarak 832 bin tona gerilemiştir. 
 
Bir diğer önemli tarımsal ürün grubu olan meyve ve sebze ise 2008 yılında toplam 43 milyon ton 
üretime ulaşmıştır. Toplam üretimin % 36’sını meyve oluştururken, kalan % 64’lük kısım sebzeden 
meydana gelmektedir. 
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2009 yılında Türkiye’nin tarımsal ithalat ve ihracatı, işlenmiş gıda hariç, sırasıyla 4,6 milyar ABD doları 
(toplam ithalatın % 3’ü) ve 4,5 milyar ABD doları (toplam ihracatın % 4,4’ü) olmuştur. 2009’da temel 
ihracat ürünlerini, 39 bin ton olmak üzere kuru incir, 101 bin ton olmak üzere kuru kayısı, 267 bin ton 
olmak üzere kuru üzüm ve 224 bin ton olmak üzere fındık ve fındık ürünleri oluşturmuştur. Toplam 
tarımsal ihracatın 2008 ve 2009’da sırasıyla % 40’ını ve 42’sini oluşturan meyve ve sebze çok büyük 
önem taşımaktadır.  
 
Türkiye tarım sektörü geçmişte yabancı yatırımcının dikkatini yeterince çekmemiş olsa da, içinde 
bulunduğumuz dönemde Orta Doğulu ve diğer yatırımcılardan giderek daha fazla ilgi görmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Küresel Tarımsal Üretim ve Ülkemizde Tarım üretiminin GSYİH’deki payı 
 
Ülkemiz diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük bir seracılık potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, 
ispanya ve Fransa kıyıları altyapısı çok iyi olan bir turizm alanı olması ve bu tesislerden sera kurulacak 
alanın pek kısıtlı kalmasıdır. İtalya ve Yunanistan'da ise kıyılar oldukça engebeli ve dağlık olması 
nedeniyle, sera işletmeciliği için alanın çok az olmasıdır. Afrika kıyılarındaki Fas, Cezayir, Tunus, 
Libya gibi ülkelerde ise, uzun süreli yetiştiricilik için kışın ısıtma yanında sıcak mevsimlerde, soğutma 
da gerekmektesidir. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE’DE SERALARIN DURUMU 
 
Türkiye’de sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde 30-
35 yıl önce başlamıştır. Güneş yoğunluğu olarak ülkemizin her tarafında seracılık yapılır görünse de  
da, ısıtma, bitkiler için uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi 
etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir.  
 
Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun sıcaklığı 
sağlamada kullanılan yakıt ile ısıtma sistemi bakım giderleridir. Bu nedenle ülkemizde sera 
işletmeciliği kurulabilecek bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz Bölgeleri ile uygun mikro 
kliması olan yöreler olarak seçilmiştir. 
 
Ülkemiz seracılığı Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermektedir. Bu 
dağılım içersinde yer yer yoğun üretim alanları doğmuştur. En kuzeyde Yalova çevresindeki mikro 
klimada görülen seracılık, batıda İzmir ve Muğla çevresinde, güneyde Antalya ve Mersin dolaylarında 
yoğunlaşmakta ve Hatay ilinin Samandağ ilçesine kadar varmaktadır.  
 
Bu dağılımda göstermektedir ki, Türkiye'de seracılık kış aylarının en sıcak geçtiği Akdeniz yöresinde 
toplanmıştır (Tablo.1). 
 
Ülkemizde seracılığın bölgelerimize göre belirgin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz.  
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Seracılığın yoğun olarak yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova'dır. Mikro klima özelliği gösteren ekolojik 
yapısı ve İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezine yakın olması önemini korumaktadır. Son yıllarda 
bu yöredeki sera, işletmelerinin özelliği kesme ve saksı çiçeği yetiştiricilik tekniğinin uygulanmasıdır. 
 
İzmir'de seraların büyük bölümü Balçova, Narlıdere ovasında bulunmaktadır. Yörenin mikro klima 
özelliğindeki ekolojik uygunluğu, zengin jeotermal kaynakların toprağın kolay ısınmasına etkisi, İzmir 
gibi büyük bir pazara yakınlığı bölgede seracılığın gelişmesindeki önemli etmenlerdir. Seralarda en 
çok hıyar yetiştirilmekte ve daha sonra ilkbaharda semizotu, sonbaharda marul gelmektedir. Son 
zamanlarda süs bitkil eri yetiştiriciliği de artmaya başlamıştır. Seraların bulunduğu alanların yoğun 
yerleşim merkezleri olması nedeniyle, İzmir dolayında seracılık alanı yönünden doyum noktasında 
bulunmakta ve bu alanların fazla artması şimdilik beklenmemektedir. 
 
Sera alanlarının son zamanlarda hızla arttığı il olan Muğla'da seralar, Fethiye ilçesinde yayılmaktadır. 
Seracılık bu ilçede yeni olduğundan, seralarda tek ürün olarak domates yetiştirilmektedir. Ekolojik 
koşulların uygun olması ve sera kurulacak alanların bulunması, seracılık yönünden bu ilimizin büyük 
bir potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 
 
Antalya yöresinde ise sera tarımı Kaş, Gazipaşa ilçeleri arasındaki kıyı şeridinde yoğun olarak 
yapılmaktadır. Yöre sera alanlarının fazlalığı ve sera üretim tekniği yönünden ülkemizde en iyi 
durumdadır. Bölgede sera sebze üretiminde ana ürünler domates, biber, hıyar ve patlıcan'dır. Son 
yıllarda süs bitkilerinin yetiştirilmesine de başlanmıştır. Bölgede sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliği 
yapılan bazı mikro klima yörelerinde ısıtma masrafı tümüyle ortadan kalkmaktadır. 
 
Tablo 1. Türkiye'de seraların dağılımı. 
 

İller Alan(da) % Cam(da) PE(da) 
Antalya 51.194 60.0 13.176 38.018 
Mersin 19.939 23.4 1.068 18.871 
İzmir 2.120 2.5 293 1.827 
İstanbul 782 0.9 117 665 
Muğla 9.642 11.3 1.050 8.592 
Diğerleri 1.654 1.9 126 1.528 
Toplam 85.331 100.00 15.830 69.501 

 
Türkiye seracılığında son beş yıldaki gelişmeler incelendiğinde, Türkiye'de seracılığın yıllık ortalama 
artış hızı % 15 dolayındadır. Bu artış hızı bir çok ülkeden daha fazladır. Ülkemiz seralarının işletme 
yapısı aile işletmeleri şeklinde ve ortalama büyüklükleri 400-1500 m2 arasında değişen küçük 
işletmeler şeklindedir. 
 
Tablo 2. Türkiye'de önemli büyüklükte seraların genel coğrafi bilgileri. 
 

 
Genel Lokasyon 

Bilgisi 
Koordinatlar Yükseklik,m 

Yıllık Ort 
Sıcaklık, °C 

Yıllık 
Ortalama 
Nem,% 

Günlük 
Ortalama 

Güneşlenme,sa 

Antalya - Centrum 
Agroser, 3S 

Tarim,  
36° 52' N - 30° 42' E 47  18.0 63 8,4 

Izmir - Bergama Agrobay 39° 07' N - 27° 11' E 53  16.4 63 8 

Aydın - Sultanhisar Sultan Sera 37° 53' N - 28° 09' E 72  17.2 64 7,4 

Tekirdağ - Çorlu Agrocan 41° 10' N - 27° 82' E 183  12.7 78 5,9 

Afyon - Merkez Kurt Insaat 38° 45' N - 30° 32' E 1001  11.2 65 6,8 

Kirsehir - Mucur Basyazicioglu  39° 03' N - 34° 22' E 1000  10.7 60 7,2 

Yozgat - Boğazlıyan Basyazicioglu 39° 12' N - 35° 15' E 1067  9.3 64 6,9 

KONYA - AKSEHIR DODOMATES 38° 21' N - 31° 25' E 1002  11.9 61 7 

 
Bu çalışmada daha çok topraksız tarım uygulayan modern seralar ve problemleri incelenecektir 
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3. SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER 
 
Seralarda bitki gelişimine etki eden faktörlerin (ışınım, sıcaklık, oransal nem, CO2) uygun düzeylerde 
tutulması için alınabilecek başlıca önlemler ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, oransal nem 
kontrolü ve CO2 gübrelemesidir. Sera iklimi bitki gelişimi kadar hastalık ve zararlıların gelişimini de 
etkilediğinden, seralarda çevre dostu üretim tekniklerinin kullanımında özel bir öneme sahiptir. 
Ülkemizde ileri teknoloji kullanan modern seralarda iklim kontrolü yapılırken, küçük işletmelerde 
sadece don zararından korunmaya amacıyla önlemler (çatı yağmurlama, basit ısıtıcılar, vb) 
alınmaktadır. İklim koşullarına bağlı olarak seralarda alınması gereken iklim kontrol önlemleri şöyle 
özetlenebilir: 
 
 
3.1. Güneşlenme 
 
Fotosentez ya da ışıl bireşim, klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin 
üretilmesi olayıdır. Üç Bacaklı bir sandalye benzetmesi uygundur. Bu bacaklardan birinin eksik olması 
kimyasal dengeyi olumsuz etkilemektedir.  
 

1. Işığın farklı renklerdeki dağılımı 
2. Işık yoğunluğu 
3. Günlük ışıklanma süresi 
4. Gelişme boyunca toplam ışıklanma süresi etkilidir. 

 
 Bu önemli 3 öğe 
 

 Işık 

 Karbondioksit 

 Su, Mineraller 
 

 
 

Şekil 2. a)Fotosentez anlatımı b) Türkiye Güneşlenme Haritası. 
 
Salihli Bölgesinde bulunan BostanTarım AŞ’ye ait 140da seralarda yıllık üretim ve güneşlenme eğrileri 
incelendiğinde (Şekil 3) Üretim ile güneşlenme arasında 2 aylık bir fark gözlemlenmektedir. Bu süre 
salkımın çiçeklenmeden hasata kadar bitki üzerinde geçirdiği süreden kaynaklanmaktadır. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Klorofil
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Organik
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Şekil 3. a)Salihli Güneşlenme Eğrisi b) Bostan Tarım 3 yıllık üretim bilgileri. 
 
Güneşlenme eğrisi veya toplam üretim eğrisi 2 ay ötelendiğinde Üretim müdürü tahmini, teorik ve 
alınan tonaj eğrileri paralellik göstermektedir. 
 
Teorik eğriler ile Üretim Müdürü tahmini değerleri arasında davranış olarak ciddi bir fark 
gözlemlenebilir. Bu farklılığın nedenleri diğer başlıklar altında incelenecektir. Burada en önemli nokta 
alınan üretim değerinin hem teorik hem de tahminlerden  düşük olmasıdır. 
 
Domates fidesini diktikten 70 gün sonra 9 aylık bir süre boyunca her hafta hasat edilir. Üretimin 6. 
ayından itibaren haftalık tır sayısı 6 ile 7 ye çıkar. 
 
Hollanda’da bulunan cam seralarda dikim Aralık ayında yapılır ve bir sonraki Aralık ayına kadar devam 
eder. Seralar en son teknolojiye sahiptir ve ışıklanma saati olarak ülkemizden daha avantajlı olan 
yerlere sahiplerdir. Böylece 1 dönüm serada yaklaşık 60 – 70 ton salkım domates üretirler. 
 
Türkiye’de ise durum biraz farklıdır Antalya bölgesi için dikim Ağustos ayında yapılır Haziran ayında 
sona erer ve 1 dönümden yaklaşık 27 ile 35 ton arasında salkım domates elde edilir. Yine ülkemizde 
Jeotermal bölgelerde yapılan seralarda 1 dönümden elde edilen salkım domates 20 ile 40 ton 
civarında sera özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
 
Tahmin/Üretim farkının ana nedeni dikim periyodundan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bir çok bölgede 
uygulanan 15 ağustos dikim, 15 temmuz söküm prosedürü, güneşlenme eğrisi açısından özellikle 
kasım, aralık aylarında dezavantajlıdır. Ağustos ayında 2500j/cm2.gün olan ışınım kasım ayı içinde 
500 j/cm

2
.gün değerlerine inmektedir. Kasım ayına gelindiğinde üzerinde 6-8 döl (salkım) olan bitki 

biranda güneşlenmenin de azalması ile strese girmekte ve bu kayıp 2 ay sonra ocak-şubat dönemi 
toplam üretimine etkilemektedir. 
 
Çözüm olarak benzer bölgede çift dikim uygulaması yaygınlaşmaktadır. Urganlı seralarında uygulanan 
1 Ağustos Dikim, 1 Aralık Söküm ve 15 aralık dikim 15 Temmuz Söküm birim üretim değerlerinde 3-5 
kg arttırmaktadır. Bu etki ikinci dönemde ekilen fidenin Hollanda da olduğu gibi uzayan güne, artan 
güneşlenmeye göre gelişmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Kış aylarında normal bir seracılık için 2000h/yıllık bir ışıklanma periyodu gereklidir. 
 

 Güney bölgelerde   3000-3200 h/yıl 

 Ege bölgesinde   2800-3000 h/yıl 

 Marmara bölgesinde   2500-2800 h/yıl 

 İç Anadolu bölgesinde   2600-2800 h/yıl 

 Kuzey Anadolu bölgesinde  2000-2200 h/yıl 

 Kuzeydoğu bölgelerde   1700-1900 h/yıl 
 
Güneşlenme sorunu yurtdışında yapay aydınlatma ile çözülmektedir. Yapay aydınlatma 3000-4000 lüx 
ışık gücüne sahip 60-200 W/m2 ışıklandırma yoğunluğu sağlayarak yapılır. Seralarda bazı bitkilerin 
yetiştirilmesinde kısa gün etkisini ortaya çıkartmak için karartma uygulanır. Kısa günde çiçeklenen 
kışlık süs bitkilerine, yaz aylarında kısa gün uygulaması yapılarak mevsim dışı çiçeklenmeleri sağlanır. 
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3.2. Isıtma 
 
Seracılıkta yeterli verim ve kalite ancak yetiştiriciliği yapılan bitkinin istediği çevre koşullarının homojen 
olarak sağlanması ile mümkündür. Bu çevre koşullarından en önemlisi de sıcaklıktır. Seralarda 
yetiştirilen bitkiler genelde yazlık bitkiler olduğu için sıcaklık istekleri yüksektir, minimum sıcaklık 
istekleri 10°C civarındadır. Bu sıcaklığın 3 önemli nedeni vardır. 
 

 Bitki fizyolojisi 

 Ortam Nemi  

 Bombus arıları ve Döllenme 
 
Tablo 3. Seralarda yetiştirilen bazı sebze ve kesme çiçeklerin optimal sıcaklık istekleri [2]. 
 

Sebze Gündüz (°C) Gece (°C)  Kesme Çiçek Gündüz (°C) Gece (°C) 

Domates 
Patlıcan 
Biber 
Hıyar 
Kavun 
Fasulye 

19-24 
25-30 
21-27 
22-24 
20-25 
22-26 

14-18 
18-19 
15-19 
16-18 
16-18 
12-16 

Karanfil 
Lilium 
Gladiol 
Krizantem 
Gerbera 
Gül 

12-15 
18-20 
16-20 
18-21 
20-22 
21-23 

7-10 
13-15 
10-12 
12-13 
10-12 
15-16 

 
Çevre koşullarını oluşturan diğer unsurların da uygun olması koşulu ve yetiştirilen bitki için izin 
verilecek en yüksek sıcaklığı aşmamak kaydıyla, sera içi sıcaklık derecesinde her 10°C’lik artışın bitki 
gelişimini 2 kat artırdığı belirlenmiştir [1] 
Belli bir değerin üzerindeki sıcaklık da bitkiler için zararlıdır çünkü sıcaklık arttıkça havanın nem tutma 
kapasitesi artar, bu da bitkilerde terlemeyi azaltır, sıvı ortam sebebiyle fungal hastalıklara sebep olur 
ve polen tozu dağılımını zorlaştırır. Dolayısıyla sıcaklık kontrolüyle aslında nem kontrolü de yapılmış 
olur. 
 
Sera içi sıcaklığı > 18-20ºC ise    ; Havalandırma, Nem Atma. 
Ortalama maksimum dış sıcaklık > 27ºC ise ; Sıcak iklimlerde ve multispan seralarda çatı 
havalandırması, kuru iklimlerde evaporatif soğutma. 
Ortalama maksimum dış sıcaklık > 35ºC ise ; Dış nem yeterince düşükse evaporatif soğutma 
Dışarıdaki nisbi nem < 55-60 % ise  ; Sisleme veya evaporatif soğutma ile sera içini nemini 
arttırma. 
Minimum dış sıcaklık < 10ºC ise   ; Kış aylarında ısıtma.Kış aylarında seralarda yapılan 
bitkisel üretimi etkileyen en önemli iklimlendirme olayı ısıtmadır. Isıtma konusunda yeni gelişmeleri ve 
yönelimleri yakın gelecekte, enerji maliyetleri ve CO2 sınırlamaları belirleyecektir. 
 
Sera içi ısıtma sistemi bitki sıra aralarında Q51 mm çapında demir borulardan ibarettir. Boruların 
içindeki suyu ısıtabilmek için kömür, doğalgaz veya eşanjör sistemi vasıtasıyla jeotermal enerji 
kullanılmaktadır. Boruların bir diğer görevi de üzerinde işçi arabalarının kolaylıkla hareket ettirebilmesi 
için ray görevi görmesidir. Böylece işçiler boruların üzerinde kültürel işlem arabalarıyla bitkilerin yaprak 
budaması, ipe sarılması, hasat edilmesi gibi görevleri rahatlıkla yapmaktadır. 
 

   
 

Şekil 4. a)Isı merkezi ve b) Sera içi grow pipe boruları c)Sera içi ısıtma ray boruları 
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Isıtmanın yeterli olmaması durumunda öncelikle çiçekler açılmamaktadır bu sebeple döllenme 
olmamakta veya eksik olmaktadır. 10

o
C nin altında Bombus arılarının da çalışması yavaşlamakta ve 

döllenme oranı aynı şekilde azalmaktadır. Modern seralarda 14
 o

C altında sıcaklıklar kabul 
edilmemektedir. Kışın nem oranının yüksek olması ve nem atma işlemi sırasında enfiltrasyon kaybı 
artmakta ve seraya ek ısıtma yükü getirmektedir. 
 
Isıtma sistemlerindeki en önemli problemlerden biri ısıtma boru yüzeylerinin yetersiz olmasıdır. 
Bölgesel olarak Jeotermal akışkanın sıcaklığı boru ısıl verimini etkilemektedir. Düşük sıcaklıklarda Ray 
borularına ek olarak bitki besleme (Grow pipe), Gutter altı, ve yan duvar boruları kullanılması 
gerekmektedir. Boru yüzey alanının yeterli olmadığı uygulamalarda çift perde uygulaması sera 
hacmini küçültmesi ve sera üst yüzeyinde izolasyon görevi görerek ısı kayıplarını minimize etmektedir. 
Jeotermal seraların yatırım aşamasında maalesef kaynağın kullanımı ve reenjeksiyonu konularına 
dikkat edilmemektedir. Kaynağın işletme maliyelerindeki izafi ucuzluğu, yatırım aşamasında da ucuz 
kuyu, ucuz kuyubaşı, ucuz boru hatları ve ucuz ısı merkezi ile önemli risk noktası olmaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. a) Kuyubaşı filtre ve seperatör sisemleri ve b) Sera Isı Merkezi (BM Agro SÖKE) 
 
Kuyulardan suyun üretilmesi artezyen, dik milli pompa, sıcak dalgıç pompa veya air lifting ile 
yapılmaktadır. 
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Şekil 6. Jeotermal Kuyu Testi  (Bostan Tarım Sandıklı 120da) 
 
Jeotermal sistemlerin kayıt edilmesi ve analizi rezervuarın performansının bilinmesi açısından 
önemlidir. Ekte 3 yıl içinde seviyelerin 70m düştüğü ve pompaların 150m lere indirildiği bir uygulamaya 
ait debi düşüm ve pompa testi grafikleri verilmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. Jeotermal Kuyu Testi (Bostan Tarım Salihli 140da) 
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Şekil 8. Jeotermal Dalgıç pompa testleri  (Bircan Tarım Afyon.) 
 
Jeotermal Dalgıç pompalar 80C altı uygulamalar için kullanılabilmektedir. Motor sarımı özel bir kablo 
ile yapılan Jeotermal dalgıç pompalar bir çok sera uygulaması için uygundur. 
 
Kış sezonu içinde 100 da sera içinde yaklaşık 3.000.000€ değerinde domates fidesi vardır. Sadece 1 
döl (Salkım) kaybı bile 270.000€ dolaylarındadır. Bu nedenle jeotermal akışkanın elde edilmesi, 
Kullanımı ve rezervuara geri gönderilerek doğal kazan sistemini korunması yatırımın sürdürülebilirliği 
açısından çok önemlidir. 
 
Türkiye’de jeotermal ısıtma yapan bir çok serada yetersiz ısıtma, kontrolsüz kuyu başları, rastgele 
seçilmiş pompa grupları, reenjeksiyon yapılmayan sahalar, takip edilmeyen jeotermal rezervuarlar 
(Şekil 8) sektörün geleceği açısından kötü örnekler olmaktadır. 
 
 
3.3. Sulama, Drenaj ve Yetiştirme Ortamı 
 
Sulama sistemi bitki için gerekli besin maddelerinin bitkiye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Genel olarak 
sulama merkezinde (Şekil 9) hazırlanan çözelti toprak altına gömülen PVC borular ile sera sulama 
bölgelerine gönderilir. Sulama merkezinde günlük depolardan alınan ham su, karışım tanklarında 
hazırlanan gübreler ile karıştırılır. Daha sonra pompa ve filtre gruplarından geçtikten sonra sera 
dağıtım sistemine pompalanır. (Şekil 10) 
 

 
 

Şekil 9. Sulama Merkezi P&ID’si 
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Sera içinde seranın büyüklüğüne göre seçilen gruplar sulama bilgisayarı tarafından kontrol edilir.  
 

 
Şekil 10. Sera Sulama Sistemi Grup kontrol izometrisi 

 

  
 

Şekil 11. Sera Sulama Sistemi Dripler bağlantısı 
 
Besin çözeltisinin uygulanışına göre, topraksız tarım açık ve kapalı sistemler olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Açık sistemde ortamdan drene olan fazla çözelti atılmakta, kapalı sistemde ise kök 
bölgesinden drene olan çözelti toplanarak tekrar bitkilere uygulanmaktadır.  
 
Tablo 4. 100da sera için birim alan bitki sayısına göre Yaz /Kış sulama değerleri 
 

Dikim türü kök/m2 2,43 adet 

Bitki Adedi Adet 244.944 adet 

Yaz Tüketim l/gün 2,5 612,36 m3 

Kış Tüketim l/gün 0,5 122,47 m3 

 
Sulama sistemlerindeki en büyük problem hidrolik dengesizlik ve sulama altyapı borularında tıkanma, 
patlama ve kontrol vanalarının çalışmamasıdır. Her ne kadar basınç kontrollü dripler kullanılsa da 
uygulamada uç bölgeler ile yakın bölgeler arasında sulama farkı yaşanabilmektedir. 
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Topraksız tarım yöntemiyle bitkisel üretim yapmak öncelikle toprak yerine farklı bir ortam kullanmakla 
başlar. Bu ortamlardan bazıları kaya yünü, cam yünü, hindistan cevizi kabuğu (cocopeat), perlit ya da 
pomzadır. Dünya üzerinde en çok kullanılan cocopeat olarak isimlendirilen hindistan cevizi kabuğunun 
preslenerek oluşturulduğu steril ortamdır. 
 

 
 

Şekil 12. Yetiştirme ortamı (Perlit, Rockwool, Cocopit) 
 
Bitkinin ihtiyacı olan besin elementlerini ihtiyacı olduğu kadar ve ihtiyacı olduğu zamanda doğru bir 
şekilde verebilmek, ayrıca modern seralarda bitkinin ihtiyacı olan sıcaklık, nem ve ışıklanma gibi diğer 
faktörleri bitkiye istediği ölçüde sağlamak ürün kalitesini ve verimini toprağa göre en az 3 kat 
arttırmaktadır. 
 
 
3.4. Havalandırma, Nem atma ve Nemlendirme 
 
Kapalı bir ortam olarak tasarlanan sera sistemlerinin havalandırma açıklığının bulunmaması 
hastalıkların çıkışını-gelişimini artırdığından, pestisit kullanımının artmasına neden olmaktadır. 
Seracılıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak seraların yapısal özelliklerinin 
iyileştirilmesinde serada yeterli havalandırma açıklığının bırakılması gerekmektedir. Havalandırma 
açıklığının sera taban alanına oranı %30’dan az olmamalıdır. Seralarda havalandırma açıklığı %50’ye 
kadar artırılabilmiştir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Multispan havalandırma sistemi 
 
Havalandırma sisteminin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bölgenin hakim rüzgar yönü tespit 
edilmelidir. Sera yerleşimi güneşlenme açısının yanı sıra hakim rüzgar yönüne de bağlıdır 
 
Akdeniz havzasında 1980’li yıllarda kurulmaya başlayan çok çatılı (blok) plastik seralardan sonra, 
1990’lı yıllarda çatı havalandırmalı yüksek seralar kurulmaya başlanmıştır. Oluk altı yüksekliği 4-5m 
olan bu seralarda, sadece çatıda havalandırma açıklığı bırakılmaktadır. Seralarda aşırı pestisit 
kullanımına alternatif olarak, sera içerisine zararlı böceklerin girmesini engellemek üzere 
havalandırma açıklıkları 50 mesh’lik böcek neti (insect net) ile örtülmektedir. Böcek neti, havalandırma 
etkinliğini azaltacağından bu seralarda yeterli havalandırma açıklığının bırakılmasına özel önem 
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verilmelidir.Seraya hastalık ve zararlı bulaşmasını engellemek için girişe kabin yapılmaktadır. Giriş 
kabini yerine giriş koridoru da kullanılabilmektedir. 
 
Tablo 5. Aydın ili  Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1970 - 2011) 
 

 
 

 
Havalandırma ayrıca sera içinde aşırı nemin atılması için kullanılmaktadır. Yüksek nem sulama 
beslenme rejimini etkilediği gibi sera içinde hastalık oluşumunu arttırmaktadır. 
 
Nemin düşük olduğu durumlarda misteleme/fog sistemleri ile sera içinde istenen nem sağlanmaktadır. 
Bu proses sıcak bölgelerde evaporatif  soğutma olarak da kullanılmaktadır. 
 

 
 

Şekil 14. Mistleme / Fog, havalandırma sistemi ve evaporatif soğutma 
 
Afyon bölgesinde yüksek basınçlı mistleme sistemleri 250 CC/m

3
 su ile %40 nemdeki serayı 32

o
C’den 

27C (%70 Bağıl nem) lere kadar soğutabilmektedir. Efektif ve homojen soğutma için yüksek basınçlı 
100bar, 1 micron nozullu spreyler ile kurulan misteleme sistemleri daha etkindir. Pülverize halde 
salınan su hızlı bir şekilde buharlaşabilmekte ve bitki üzerinde kalıntı, su izi bırakmamaktadır 
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Havalandırma sistemini etkileyen bir parametre de CO2 gübrelemesidir. Seraya yeterli miktarda CO2 

enjeksiyonunun üretimi %10~%30 arasında arttırdığı gözlemlenmiştir. Burada önemli olan 
havalandırma esnasında kaçan CO2 miktarının optimizasyonudur. CO2 satıcı firmalardan tedarik 
edilebileceği gibi doğalgazın yakılmasından da elde edilebilir. Genel uygulamada CO2 fiyatlarına bağlı 
olarak 600ppm düşük, 900ppm orta ve 1200ppm yüksek CO2 gübrelemesi yapılmaktadır.  
 
Hollanda da bu amaçla kurulan kojenerasyon sistemlerinde seranın ısı ihtiyacı bir buffer tank ile , 
elektrik ihtiyacı bir gaz motoru ile ve CO2 gazı emisyon gazlarından üretilmektedir. 
 
Örnek bir çalışma Konya bölgesindeki bir sera yatırımı için hesaplanmıştır. Peaking kazanı olarak 
planlanan ısıtma kazınından elde edilecek CO2 sera içinde kullanılacaktır. 
 
Tablo 6. Konya ili  Peaking Kazanı ile üretilen CO2’nin kullanılması 
 
CO2 TÜKETİMİ 

1m3 doğalgaz  0,717 kg/m3                   70.000     m3/yıl  
      

  

1m3 CO2 1,98 kg/m3                   20.000     €/yıl               

CH4 + 2 O2 + 8 N2 ===> CO2 + 2 H2O + 8 N2 + 

enerji                      0,29     €/m3         
 

    

1m3 Doğalgazdan 1 m3 CO2 çıkar ise                          0,69     TL/m3               

Toplan Gaz Tüketimi                       50.190     kg/yıl.Dgaz               

Toplam CO2 Üretimi                       70.000     m3.CO2.yıl               

Toplam CO2 Üretimi                     138.600     kg.CO2.yıl               

Birim Alan  CO2 Tüketimi                         5.544     ton/da               

KONYA Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)  3,1 4,4 6 7 8,4 10,3 11,2 11 9,4 7,1 5,1 3,1 

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı /Ay  9,2 8,7 8,5 10,2 10,6 6,5 2,5 1,7 3 6,5 6,8 9,3 

Gün sayısı /Ay  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

                          

                          

Işıklı Gün 21,8 19,3 22,5 19,8 20,4 23,5 28,5 29,3 27 24,5 23,2 21,7 

Aktif Güneşlenme Süresi-Konya 97,6 122,4 183,0 206,4           196,1 140,6 89,2 

                          

Düşük CO2 Doz Uygulaması 600 ppm 125,47 kg-h/da 129,90 ton/yıl 5,20 ton/da 2,509 gr/m2   kg/gün 

Ortalama CO2 Doz Uygulaması 900 ppm 276,03 kg-h/da 285,78 ton/yıl 11,43 ton/da 5,521 gr/m2   kg/gün 

Yüksek  CO2 Doz Uygulaması 1200 ppm 426,59 kg-h/da 441,66 ton/yıl 17,67 ton/da 8,532 gr/m2   kg/gün 

                          

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Düşük CO2 Doz Uygulaması 12,2 15,4 23,0 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 17,6 11,2 

                          

Ortamama CO2 Doz Uygulaması 26,9 33,8 50,5 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 38,8 24,6 

                          

Yüksek  CO2 Doz Uygulaması 41,6 52,2 78,1 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 60,0 38,1 

 
 

3.5. Zirai ve Biyolojik Materyeller 
 
Meyvesi tüketilen sebze türlerinde çiçeğin meyveye dönüşümü döllenme sonucunda veya serada 
yetiştirilen hıyar çeşitlerinde olduğu gibi partenokarpi ile gerçekleşir. Serada hava hareketinin azlığı ve 
oransal nemin yüksek olması, ayrıca böcek faaliyetinin olmayışı nedeniyle; döllenme sonucu meyve 
bağlayabilen domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinde çiçek tozlarının dişicik tepesi üzerine 
taşınmasına (tozlanma) yardımcı olunması gerekmektedir. Bu amaçla seraya arı (Bombus terrestris) 
kovanı yerleştirilir. 
 
Doğada tozlanmada oldukça etkili bir şekilde rol oynayan bal arıları, Hollanda’da 40 yıl kadar çilek, 
hıyar, kavun, domates, biber seralarında kullanılmalarına karşın çeşitli olumsuzluklarından dolayı 
günümüzde önemini yitirmiş ve yerini Bombus arılarına bırakmıştır. Özellikle Bombus terrestris 
türünün kitlesel üretiminin başarılması ve örtü altı yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırıcı etkilerinin 
belirlenmesinden sonra, 1987 yılından bu yana suni kovan üretimi başlamış ve Bombus arıları 
dünyanın birçok ülkesinde, seralarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır, Türkiye’deki kullanımı 
1997-1998 üretim dönemine dayanmaktadır. Bombus arıları iri yapıları, uzun-kabarık tüyleri, siyah-sarı 
renkte halkaları, uzun dilleri ve kendilerine has sesleriyle diğer türlerden ayrılırlar. 
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Şekil 15. Seralarda Kullanılan Bombus Arıları 
 
Üreticiye sertleştirilmiş karton izolasyonlu, 24*30*20 cm boyutlarındaki kovanlarla pazarlanmaktadır. 
Standart kovanların aktif ömrü 6-8 hafta olup, 800 m2’nin üstündeki kapalı alanlar için kullanılır. 
Domates yetiştiriciliğinde 1-3 dekar, biber yetiştiriciliğinde 5 dekara 1 adet standart kovan 
konulmalıdır. Kovanda 1 kraliçe arı, 50-60 işçi arı ve aynı sayıda larva bulunur. Bir uçuşta, bir işçi arı 
400 çiçeğe konarak ve 1 dakikada 8-20 çiçeği ziyaret ederek çiçek tozlarını taşır. 
 
Kovanlar çiçeklenme başlangıcında, ısıtıcılardan en az 3-5 m uzaklıkta; serin, gölge, sakin ve 
doğrudan güneş almayan 50-60 cm yükseklikte bir yere yerleştirilmelidir. Bu yöntemin başarısı 
özellikle sera sıcaklığına bağlıdır. Serada, yeterli çiçek tozu üretimi için gerekli sıcaklık derecelerinin 
sağlanması gereklidir. Aktif ömrü biten kovanlar yenileri ile değiştirilmelidir. 
 
Arı kullanılan seralarda pestisit kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bu açıdan pestisitler; kullanımında 
sakınca bulunmayanlar, koşullu olarak kullanılanlar, kullanılması sakıncalı olanlar olmak üzere üç 
gruba ayrılmaktadır. Arıların temin edildiği firmadan pestisit kullanımı ile ilgili bilgi talep edilmelidir. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Alternatif enerjinin kullanımının önemli bir alanı olan sera yatırımlarında her ne kadar Jeotermal 
enerjinin işletme maliyetlerine olumlu etkisi inkar edilemese de seralar bir çok disiplinin kontrolünü 
içeren ve bu bileşenlerin birbirleriyle ilişkide olduğu yatırımlardır.  
 
Ortalama 50€/m

2
 olarak öngörülen bir yatırımın 1€/kg ortalama domates fiyatı  ve yıllık 30kg/m

2
 ürün 

hasatı ile 10€/m
2
 kar beklentisi ile birçok yatırımcının dikkatini çekmektedir. Fakat tamamen bölgesel 

parametrelere bağlı olan sera yatırımlarında; Sera ısıtması, güneşlenme, nem kontrolü, sulama ve 
drenaj sistemleri, havalandırma, nem kontrolü, pazar hedefi, pazara ulaşılabilirlik ve değişken Pazar 
fiyatları  dikkatle ele alınması gereken konulardandır.   
 
Isıtmanın jeotermal enerji ile yapılması aşamasında sıcaklık farkının açılarak maksimum düzeyde 
jeotermal enerjiden faydalanılması istenirken sera içindeki ısıtma boru yüzey seçimlerine dikkat 
edilmelidir. Sera yatırımlarında gösterilen önem sera ısıtma sisteminin kalbi olan Jeotermal kuyular, 
kuyu başları ve ısı merkezleri için de gösterilmelidir. Jeotermal sistemin ana bileşenleri sera gibi 
gözlenmeli, kayıt altına alınmalı ve otomasyon sistemleri ile kontrol edilmelidir.  
 
Bölge seçimi aşamasında bölgenin iklim dataları analiz edilerek (Güneşlenme, Sıcaklık, Nem vb)  
teorik üretim tahminleri yapılabilmektedir. Daha sonra yapılacak ek yatırımlar ile eksik kalan kısım 
tamamlanarak maksimum üretim performansı  belirlenebilir. Hollanda da yapılan (<100€/m

2
) sera 

projelerinde üretim tecrübesinin yanında kullanılan ek teçhizatlar ile sera üretimi tamamen kontrollü bir 
yapıya dönüştürülebilir. 
 
Jeotermal Isıtma sera içindeki sıcaklığı, nemi, havalandırmayı, sulama rejimini, arıları, bitkinin 
fizyolojisini, domatesin rengini, hastalıkları ve hasat süresini etkileyen en önemli parametredir 
. 
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Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Enerji Bölümünde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 2000-2003 tarihleri arasında 
Balçova Jeotermal Enerji San. ve Tic Ltd. Şti.’nde proje müdürlüğü, 2004 yılında özel bir mühendislik 
şirketinde proje mühendisliği, 2005 yılında GC Jeotermal Müh. Ltd. Şti. kurucu ortağı olarak çalıştı. 
2006 yılında SFM&Hochtief FM şirketinde Proje Geliştirme ve Marketing Departman Müdürlüğü yaptı. 
Halen Nisan 2006’da kurduğu ve Asıl iş tanımlanaması Jeotermal Elektrik Santralleri, Bölge Isıtma 
Sistemleri tasarımı, Jeotermal Seralar, Termal Otel&SPA yatırımları ve Kurutma prosesleri olan Pozitif 
Enerji Müh. Ltd. Şti ile enerji sektörüne proje, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri vermektedir.  
 
2001 yılında Jeotermal enerjili seralar konusunda; Urganlı seralarının ardından Bostan Tarım AŞ’de 
projeler direktörlüğü, Sultan Serada danışmanlık, BM Agro Serada proje müellifi ve danışmanlık, Yiğit 
Serada 25da ısıtma sistemi proje ve uygulaması, Dodomates (Tuzlukçu) Sera fizibilitesi hazırlanması 
yanı sıra birçok sera uygulamasında kuyu testi, mBOP, proje ve dizaynı ve uygulamalarında yer 
almıştır. 
 
 
 


