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Rapor Hakkında  

 

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) KKTC’nin Dipkarpaz bölgesinde 

üniversiteye tahsis edilmiş olan bir  arazi üzerinde bir Eğitim ve Araştırma Serası 

kurulması için Su Politikaları Derneğine (SPD) başvurmuş ve Derneğin  bu 

alandaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediğini belirtmiştir. 

Sözkonusu talep SPD tarafından kabul edilmiş ve raporun SPD’nin Hidropolitik 

Akademi Merkezi ve Proje ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanarak 

KAÜ’ne sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu rapor KAÜ’nün sözkonusu talebi üzerine SPD Proje ve Danışmanlık Merkezi 

ve Hidropolitik Akademi Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Raporun  Kıbrıs 

Amerikan Üniversitesinin bu alanda başlattığı çalışmalara ve KKTC’nin tarımın 

gelişmesine katkıda bulunacağını umut ediyoruz. 24 Nisan 2018 Ankara 

 

Saygılarımızla 

 

Dursun Yıldız  

Başkan  
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Raporla İlgili Ön Çalışmalar 

 

Raporun Hazırlanmasından Önce Yapılan Araştırma  

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Serası  Raporu hazırlanırken Hidropolitik 

Akademi’nin (HPA) uzmanlarının yanısıra Türkiye’de Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kırşehir 

Ahi Evran Üniversitesinde kurulan iki ayrı eğitim ve araştırma serası ile ilgilenen Bilim 

insanları ile de görüşülmüştür. Bunun yanısıra Afyon Sandıklı’daki bir topraksız tarım serasına 

teknik inceleme gezisi yapılmış ve yetkililerden bilgi alınmıştır. 
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Bu ön çalışmalar  kapsamda görüşülen bilim insanlarından olan Ahi  Evran Üniversitesinden 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. 

“Kırşehir koşullarında topraksız tarım tekniğini kullanarak dekardan 50 ton domates 

alınabiliyor. Biz bu oranları 60 tonun üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Açık arazilerde veya 

toprakta yetiştiricilik yapılan seralarda böyle bir verim alınabilmesi mümkün değil. Kullanılan 

yetiştirme sistemi ile bitkiler su ve besin elementi stresi yaşamadan büyüdükleri için verim ve 

kaliteleri de yüksek olmaktadır. Ayrıca bu sistemler sağladığı su ve gübre tasarrufundan dolayı 

doğal kaynaklar ve çevrenin korunması üzerinde de etkili olmaktadır. Uygulama ve araştırma 

serasında farklı topraksız tarım tekniklerini uyguladıklarını anlatan Başak, katı ortam kültürleri 

ile su kültürlerini serada kullandıklarını söylemiştir. 

Yeni planlanan serada  farklı topraksız tarım tekniklerini uygulayacaklarını anlatan Yrd Doç 

Dr. Başak, bu serada  katı ortam kültürleri ile su kültürlerini birarada kullanacaklarını 

belirtmiştir.  

Farklı dikim ve farklı budama teknikleri, mikrobiyal gübreleme uygulamaları, su ve gübre 

tasarrufu sağlamak amacıyla su tutucu polimer uygulamaları gibi farklı konularda da 

araştırmalar planlandığını açıklayan Yrd Doç. Dr. Başak bu alandaki amacımız yerli malzeme 

ile ilk yatırım ve üretim maliyetlerimizi aşağı çekmek demiştir. 

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Serası  Raporu hazırlanırken HPA’nın 

uzmanlarının yanısıra Türkiye’de Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesinde kurulan iki ayrı eğitim ve araştırma serası ile ilgilenen bilim insanları ile de 

görüşülmüştür. 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Serası  

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Ziraat Fakültesi tarafından  gerçekleştirilen topraksız tarım 

serasında şimdilik 240 m2 lik bir alanda Gotik Tip bir sera ile başlangıç yapıldığı belirtilmiştir. 

Üniversitede topraksız tarım araştırmalarını yürüten Yrd. Doç. Dr.  Hakan Başak  2800 m2 lik 

yeni bir AR-GE  serasının planlandığını ve yakında uygulamaya geçirileceğini ifade ederek bu 

konunun gerek bölge gerekse Türkiye için çok önemli olduğunu  belirtmiştir. 

Yeni planlanan serada  farklı topraksız tarım tekniklerini uygulayacaklarını aktaran Yrd Doç 

Dr. Başak, bu serada da  katı ortam kültürleri ile su kültürlerini birarada kullanacaklarını 

belirtti  

Farklı dikim ve farklı budama teknikleri, mikrobiyal gübreleme uygulamaları, su ve gübre 

tasarrufu sağlamak amacıyla su tutucu polimer uygulamaları gibi farklı konularda da 

araştırmalar planlandığını açıklayan Yrd.. Doç. Dr. Hakan Başak öğrencilerin seranın kurulum 

aşamasından itibaren şu ana kadarki tüm safhalarda aktif görev aldığını belirtti. 

Seralarda farklı tekniklerin de uygulandığını ve kendilerinin de bu sistemler üzerinde 

çalıştıklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak, topraksız tarım seralarında üretilen 

ürünlerin toprakta yetişen ürünlere göre çok daha sağlıklı olduğuna değindi. Başak, “Daha az 

ilaç, daha az gübre, daha az su ile üretim yapıyoruz. Topraksız tarım işletmelerinin çoğu hiç 

ilaçlama yapmadan bir sezonu tamamlıyor. Organik üretim değil ama şu an piyasada yenecek en 

sağlıklı ürünler topraksız tarım seralarında üretiliyor.” dedi. 

Topraksız tarımın seracılıkta yakın gelecekte bir tercih değil zorunluluk olacağını söyleyen Yrd. 

Doç. Dr. Başak, sistemin gerisinde kalmadan özellikle üniversitelerin bu alana yoğunlaşarak 

yeni teknikler geliştirmesi gerektiğini ifade etmiştir.   

Yıldız Teknik Üniversitesiyle de bağlantı kurulmuştur. Yetkililer tarafından  burada   

oluşturulan  topraksız tarım serasında durgun su kültürü kullanıldığı ve çalışmaların sürdüğü 

açıklanmıştır.  



 

9 
 

 

Afyon-Sandıklı Topraksız Tarım Serası  
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1.TOPRAKSIZ TARIM ÜRETİMİ 

Üç alt bölümden oluşan bu bölümde topraksız tarımın tarihi hakkında bilgi verilerek Dünya’da ve 

Türkiye’deki topraksız tarımın durumundan değinilecek ve son olarak topraksız tarımın amacı ve 

nedenleri belirtilecekti.  

 1.1.Topraksız Tarımın Tarihçesi  

 Topraksız tarımla ilgili ilk denemelerin 1600’lu yıllarda başladığı bilinmektedir. Fakat topraksız 

tarımın bu tarihten çok önce yapıldığına, Babil ‘in asma bahçeleri ile Anzekler ve Çinliler’in yüzen 

bahçelerinin topraksız yetiştiriciliğe örnek olduğuna dikkat çekilmektedir. Mısırlılar’ın milattan birkaç 

yüzyıl öncesine ait kayıtları suda bitki yetiştiriciliğini anlatmaktadır (Gül, 2008, 8).  

1800 ‘lü yılların ikinci yarısında bitkilerin gelişmeleri için gerekli mineralleri içeren bir çözelti ile 

sulanan bir ortamda yetiştirilebileceği ispatlanmıştır (Gül,2008,9).     1925 yılında, Amerika’da 

seracıların toprak kökenli sorunlara karşı bu tekniği kullanmak istemeleri ile birlikte , 1925- 1935 

yılları arasında topraksız tarımda önemli gelişmeler kaydedilmistir. Laboratuar dışındaki ilk çalışma, 

Gericke tarafından 1930 ‘da Kaliforniya Üniversitesi’nde besin çözeltisi içinde domates yetiştirilerek 

gerçekleştirilmiş ve bu tekniğe Yunanca su (hydro) ve çalışma (ponos) anlamına gelen iki kelimeden 

oluşan hidroponik (hydroponics) adı verilmiştir (Gül,2008,9).  

 Topraksız tarımın büyük çapta ilk uygulaması ise, II. Dünya savaşı sırasında , Amerikan ordusu  

tarafında Pasifik Okyanusu’naki askerler için su ve çakılda sebze üretimi yapılmıştır.Ticari amaçlı 

uygulamalar ise 1970’li yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. (http://www.yesildunya.net,Erişim 

Tarihi:20.05.2014)  

  1.2.Dünya’da  Topraksız Tarım  

Topraksız bitki yetiştiriciliği, başta sebze ve kesme çiçek üretimi olmak üzere birçok ülkede uygulama 

alanı bulmuştur.  Dünyada toplam 31000 hektar topraksız tarım alanının bulunduğu bildirilmektedir. 

Toplam sera alanının 1.2 milyon hektar olduğu dikkate alındığında, topraksız tarımın sınırlı (% 3) bir 

kullanımı olduğu söylenebilir. Ancak Hollanda, İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Japonya, 

Güney Kore, ABD, Kolombiya, Meksika ve Çin gibi birçok ülkede topraksız üretim modeli yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Özellikle Hollanda’da serada sebze yetiştiriciliğinin %80-90’ı topraksız tarım 

ile gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda diğer ülkelerde de topraksız ortamda bitki yetiştiriciliğine ciddi 

bir yöneliş olduğu gözlenmektedir  (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2008,7)    
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2.SERACILIK  

Sera işletmeciliği, elverişsiz dış koşulların etkin olduğu dönemlerde pazara karlı ve 
kaliteli ürün gönderebilmek ve üreticiye yüksek kar sağlamak amacıyla yapılır. Bu nedenle bir 
sera işletmesinde bulunan yapıların bu amacı gerçekleştirebilecek biçimde planlanmaları 

gerekir. Sera işletmelerinin planlanmasında ve geliştirilmesinde en önemli ölçüt yatırım 
masrafları olduğundan, konuya ilişkin projelerin seçimi belli bir sistem yaklaşımı dâhilinde 
yapılmalıdır. Bir sera işletmesinden beklenen faydanın gerçekleşebilmesi ve yatırımdan dolayı 
doğabilecek risklerin en az düzeye indirilebilmesi, yatırım masraflarının önceden gerçeğe 
yakın oranda belirlenmesine bağlıdır. 

Türkiye’de  sera sebzeciliği başlangıcı son 30-35 yıl kadar öncesine dayanır. Sera işletmelerinin 
kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde başlamıştır. Aslında 
serada bitki yetiştiriciliği ülkemizin her tarafında yapılsa da, bitkiler için uygun çevre 
koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi etkenler sera işletmeciliğini 
kısıtlar veya geliştirir. Bu arada düşünülmesi gereken diğer bir noktada serada bitki 
yetiştirilmesine daha az uygun olan fakat büyük tüketim merkezlerine yakın olan yerlerde, 
seranın ısıtılması için harcama artarken, taşıma masraflarının da azalması sera yapımında 
etkili rol oynayabilir. Bu alanlar, güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma giderlerinin 
azaltılması gibi teknik önlemler yanında, doğada bulunan sıcak su, kaynar su ve buhar gibi 
jeotermal kaynakların da aynı amaca uygun olarak kullanılması ile ülkemiz sera işletmelerinin 
alanlarının büyümesinde önemli katkısı olabilecektir. 

Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun 
sıcaklığı sağlamada kullanılan yakıt ile ısıtma sistemi bakım giderleridir. Bu nedenle 
Türkiye’de sera işletmeciliği kurulabilecek bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz 
Bölgeleri ile uygun mikro kliması olan yörelerdir. 

Seracılıkta ürünün çeşidine göre, kurulumdan sonra 2-6 ay içerisinde ürün almaya başlanmaktadır. 
Sürekli tüketimin gerçekleştiği bir sektör olduğu için seracılıkta üretilen ürünler seri bir şekilde 
tüketimin olduğu bölgelere aktarılır. 

Seracılıkta Pazar hedefleri önemlidir. Ürün potansiyeline göre ihracat yapılabilir ya da iç pazarda 
dağıtımı yapılabilir. 

2.1.Dünyada Seracılık 
 

Dünyanın farklı iklim bölgelerinde farklı yöntemler kullanılarak seracılık faaliyetleri 

yürütülmektedir. Dünya genelinde veriler farklılık arz etmekle birlikte toplam 330.000 hektar 

ile 1,2 milyon hektar arası alanda seracılık faaliyeti sürdürülmektedir. (Hickman, 2010)  

Seraların dünyadaki geniş yayılma alanı üzerinde farklı çevresel etmenler ve sera 
teknolojisinin oldukça farklı olduğu görülmektedir. Bu ülkeleri, farklı enlem dereceleri ve 
farklı sera teknolojileri göz önüne alınarak şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

2.2.Seracılıkta Talebi Etkileyen Unsurlar 

Birçok ticari sektörde olduğu gibi seracılıkta da talebi etkileyen en büyük unsur gelirlerin 
yanında yer alan giderlerdir. Seracılık sektöründe üretim harcamaları içinde ısıtmanın payı % 
60’lara kadar yükseldiğinden, seracılıktaki başarı bu oranın düşürülmesine bağlıdır. Seracılıkta 
talebi etkileyen diğer unsurlar, Işık, Sıcaklık, Nem, Hava ve Karbondioksit, Ekonomik ve diğer 
etmenler olarak sıralanabilir. 



 

12 
 

Ayrıca seranın kurulacağı arazide ayrı bir maliyet ve önem arz eder. Arazinin uygun eğimlerde 
olmaması durumunda yapılacak kazı ve dolgu  çalışmalarında ekstra maliyetler doğuracaktır. 

Seracılıkta talebi etkileyen unsurları incelersek;  

Seracılıkta en önemli gider ısıtma gideridir. 1 dekar seranın Ekim ayından Nisan ayına kadar 7 

ay süreyle 15°C de tutulması için yapılacak ısıtmalarda; KKTC’de 19 ton Antalya'da 22 ton 

Fuel- Oil, Yalova'da 46 ton Fuel Oil, Ankara'da 86 ton Fuel Oil  gerekmektedir. 

Buna göre Ankara koşullarında bir seranın ısıtılabilmesi için Antalya koşullarına göre yaklaşık 

4 kat fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Seracılıkta ısıtmada kullanılan yakıt tipleri aşağıda 

verilmiştir. 

1) Doğalgaz 

Yapılan fizibilitelerde yakıt olarak doğalgaz kullanıldığında, Antalya koşullarında bile doğalgaz 
ile ısıtmanın karlı olmadığı ve işletmenin zarar edeceği çıkabilmektedir. 
 

2) Kömür 

Antalya koşullarında uygun fiyatlı kömür ile ısıtma karlı olabilmekle beraber seranın genelde 
en büyük gider kalemini oluşturur. Ancak işletme, Antalya’ dan kuzeye gittikçe kömür ile 
ısıtma da karlı olmaktan çıkmaktadır. Ankara koşullarında kömür ile ısıtma da işletmeyi zarar 
ettirecektir. 
 

        3) Jeotermal 

Jeotermal kaynakları kullanarak ısıtma, tüm olasılıklar içerisinde hem en karlı üretimi yapmayı 
sağlayan, hem de en temiz ısıtma şeklidir. Ancak burada bile sıcaklığın -10 C altına düşebildiği 
dönemlerde özellikle 4 metre ve üzeri yüksek seralarda ısıtma ile ilgili sorunlar 
yaşanabilmektedir. Bu amaçla ısı dağılımına dair hesaplamalar daha kuruluş aşamasındayken 
kötü ihtimal hesabına göre yapılmalıdır. 
 

Sera ısıtmasında kullanılacak jeotermal kaynağın genel olarak en az 100 0C çıkış sıcaklığında 
olması istenir. Ancak araştırmalarımıza göre 50- 60 0C sıcaklığındaki suyu da etkin olarak 
kullanabilen sistemler oluşturabilen kuruluşlar da vardır. 
 

Yine Afyon Sandıklı bölgesinde jeotermal ile ısıtılan seraların teknik inceleme gezisinde 

aldığımız bilgilere göre, jeotermal kaynak ile sera arasında uzaklık 10 km kadar olduğunda 

bile sıcak su sera ısıtma amacı ile borularla etkin olarak taşınabilmektedir. Uzaklığın 10 km’ 

yi geçtiği durumlarda sorunlar çıkabilmedir. 

        4.Güneş Enerjisi  

Son dönemde Fotovoltaik Güneş panellerinin maliyetinde yaşanan düşüşler  güneş 

enerjisinin ısı enerjisine çevrilerek Sera ısıtmasında kullanılmasına imkan tanımıştır. 

Sera ısıtması için KKTC’de kullanılacak en uygun ısıtma yönetiminin bu yöntem olduğu 

görünmektedir. 
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   3.TOPRAKSIZ TARIMIN AMACI VE NEDENLERİ  

 Topraksız tarım, tarımsal üretimin toprak dışındaki bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş katı veya 

sıvı yetişme ortamlarında gerçekleşmesidir. Topraksız tarım örtü altı yetiştiriciliğinde 

uygulanan fakat son zamanlarda açıkta da uygulanmaya başlayan bir yetiştiricilik yöntemidir.  

Amacı ise, bitkilerin gelişmesini besin selüsyonu ile sağlamak bitkilerin besin ve su 

gereksinimlerini besin eriyikleriyle zenginleştirilmiş su veya katı ortamda ekonomik şekilde 

sağlamaktır.  

Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama 

gibi faktörlere gerek duyulmayan topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere 

hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık 

seviyesi minimum düzeylere indiriliyor. 

Topraksız tarımın en yoğun olarak kullanıldığı ülkelerin başında Hollanda ve Belçika geliyor. 

Bu iki ülkenin seralarının toplam yüzde 95’inde topraksız tarım yapılıyor. 

3.1.Hızlı Nüfus Artışı  

 Hayat standartlarının geçmişe oranla artmasıyla yaşam süresi uzamış ve sağlık problemlerinin 

giderilmesiyle de bebek ölüm oranları azalmaktadır ve  dünya nüfusuna bir günde ortalama 

120.000 bebek katılmaktadır. Her gün giderek artan dünya nüfusuna yetebilecek kadar tarım 

üretiminin yapılması sınırlı kalmaktadır.  

  3.2.Toprak Alanlarının Kaybı  

Hızlı nüfus artışı ve bu nüfusun besin ihtiyacının karşılanması için tarım yapılacak toprakların 

yetersiz kalma ihtimali vardır. Çünkü normal tarım topraklarının bulunmadığı çöllerin hakim 

olduğu ülkelerde özellikle ülkemizin Akdeniz sahillerindeki meyilli-taşlı arazilerde teraslama 

yaparak taşıma toprakla tarım yapılmaya çalışılan yerlerde; erozyon, çoraklaşma ve tarım 

topraklarının yerleşim ve turizm alanlarına ayrılan alanlarda bu durumla karşılaşılmaktadır. 

Toprak kayıplarının yaşanmasıyla birim başında elde edilen ürün miktarı azalmaktadır (MEB, 

2008, 5).  

 3.3.Toprak Yoğunluğu 

  Tarlalarda aynı ürünün arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna neden 

olmakta bu ise verimliliği düşürmektedir. Toprak yorgunluğuna önlemek için, toprak değişimi 

ve yetiştirilecek üründe değişiklik yapmak (ekim nöbeti) gibi yöntemler kullanılmaktadır. Fakat 

bu tür uygulamalar üreticiler için fazla pratik olmadığı gibi fazla ekonomik de değildir. Üstelik 

modern tarımda alınan tüm önlemlere rağmen, verim ve kalitede istenilen boyutlarda artışlar 

kaydedilememektedir.  

 3.4. Hastalıklı ve Yabancı Ot Sorunu  

 Sürekli aynı tarım ürünün yetiştirildiği yerlerde bağışıklık kazanan ve üretimde önemli 

sorunlara neden olan hastalıklar, zararlı ve yabancı otları önlemede tarımda ilaçlı mücadele 

yapılarak ilerlemeler kaydetmiş olmasına karşın tam bir kontrol sağlanamadığı gibi, sağlığa 

zararlı ilaç kullanımı özellikle dışa ürün satımında sorunlara neden olmaktadır.        

 3.5. Aşırı Gübre ve Su Tüketimi  

Geleneksel tarım yapılan alanlarda ve özellikle seralarda  üretimi arttırma yöntemlerinde  birisi 

bitkilerden daha çok verim ve kalite elde etmek için gübre kullanılmasıdır. Bu durum ileride 

toprak ile çevre kirliliğine neden olmaktadır.     Geleneksel tarım yapılan alanlarda, verilen suyun 
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bitkilerce kullanılan miktarın ayarlanmasındaki zorluklar (toprağın derinliklerine sızması ile 

toprak ve bitkiden buharlaşma ile kaybolması sonucu) nedeniyle bitkileri sulamak için kullanılan 

su tüketimi topraksız tarımda kullanılanın 4-5 katı olabilmektedir.  

 

 3.6.Enerji ve İşgücü Tasarrufu  

  Geleneksel tarımdaki bütün kültürel uygulamalar için işgücü gerekli olmaktadır. Toprağın 

işlenmesi, ekim-dikime hazırlanması, çapalanması, sulamaya elverişli hale getirilmesi, bitkilerin 

gübrelenmesi, yabancı ot kontrolü gibi işlemler nedeniyle işgücü gereksinimi çok fazladır. Başta 

traktör ve bağlantı ekipmanlar olmak üzere bir çok alet ve ekipmanın çalıştırılması için bir hayli 

enerjiye de gereksinim duyulmaktadır.  

 

4..TOPRAKSIZ TARIMIN OLUMLU, OLUMSUZ,  SOSYALve ÇEVRESEL ETKİLERİ  

        4.1. Topraksız Tarımın Yararları  

✓ Verimli topraklar gerektirmediği için verimsiz topraklar değerlendirilmiş olur 

(Carruthers, 2001).  

✓ Ürünlerin besin değeri ve PH dengesi kolaylıkla sağlanabilir. Besin solüsyonu 

uygulamalarının kontrollü bir şekilde yapılmasıyla, optimum düzeyde makro ve mikro 

elementlerinin dengelenmesi sağlanmaktadır.  

✓ Kontrollü yetiştiricilik imkanı sağlanabilmektedir. Steril edilen substratların tekrar 

kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Böylece ürün rotasyonuna gerek kalmamaktadır. 

Kök sisteminin iyi havalanmasını sağlamaktadır. Böylece daha az kök hastalıklarına 

maruz kalınabilmektedir.  

✓ Topraklı tarıma göre daha az alan ve su gerektirmektedir.  

  

Çizelge 16. Su Kullanımı- Topraksız ile Geleneksel Yöntemin Karşılaştırılması   

 Ürün                                        Topraksız Üretim                                      Topraklı Üretim  

  

 Domates                                     1.5 ML                                     7.5 ML( salma sulama )  

                                                                                                    2.0 ML ( damlama sulama)                             

Kaynak: James,1993  

Kapalı sistem ile suyun tekrar kullanımı mümkün olabilmektedir. Böylece daha az  su ve 

gübrekullanımı sağlanırken, çevre kirliliği de önlenmiş olmaktadır.  

✓ Enerji ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır.  

✓ Daha iyi meyve kalitesi sağlanmaktadır ve görüntüsüyle  de ürün tüketicileri 

cezbetmektedir. Topraksız üründe böcek izlerinin olmaması da güvenilir kılmaktadır. 

Yüksek ticari ürün kalitesi sağlamaktadır. (irilik, homojenite, sertlik, renk, parlaklık ve 

temiz meyve eldesi (Yüksek iç kalite sağlamaktadır (şeker, vitamin, mineral, kuru madde 

içeriği).  

✓ Yüksek üretim/gelir elde edilmektedir. Birim alana dikilen bitki sayısı artmakta ve 

dolayısıyla birim alandan elde edilen verim de artmaktadır. Uzun yetiştiricilik dönemi 

ile yıl boyu üretimi mümkün kılmaktadır. Kontrollü yetiştiricilik olması dolayısıyla, 

erkencilik sağlamaktadır  
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✓ Daha fazla satılma imkanı yanı satın alanı yüksektir.  

✓ Endüstirilerin gelişmesini sağlar .  

✓ Tarımsal ilaçların kullanımı daha azdır.  

✓ Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir  

✓  Çiçeklenme kontrol edilebilir.  

✓ Birim alanda bitki sıklığı fazladır.  

✓ Sulama kolaylaşır bitki su stresi yaşamaz.  

✓ Ekim nöbetine gerek kalmaz.  

✓ Önceki ürün hasadı ile sonraki ürün hasadı arasındaki süre kısalır.  

✓ Erkencilik sağlanır.  

4.2.Topraksız Tarımın Olumsuzlukları  

✓ İlk tesis, yoğun sermaye ve başlangıç masraflarının (sera,sulama, bilgisayar işletimi vb.) 

yüksek olmasıdır.   

✓ Kalifiye eleman bulunamamasıdır  

✓ Yeni ve yabancı teknolojinin bilinmezliği. Üreticiler için yeni bir teknoloji risk taşır ve 

hata yapma ihtimali yüksektir  

✓ Hassas ve zaman alıcı bir üretim sistemidir. Sistemin sürekli izlenmesi gerekir. İzlemeye 

ara verilmesi hata yapma riskini arttırır (Carruthers, 2001).  

✓ Tüketicide kötü mal algısı yaratabilir. Bazı kimyasalların kullanımı tüketicin üretilen 

mala ön yargılı bakmasına sebep olabilir.  

✓ Yüksek maliyetli enerji kullanımı. Seraların ısıtılması için jeotermal enerjinin olmadığı 

yerlerde maliyeti yüksek enerjiler kullanılır.  

✓ Topraksız Yetiştiricilik bütün bitkilerin üretimi için uygun değildir. Birçok bitki 

yetiştirilebilmesine rağmen patates ve havuç gibi kök bitkiler için uygun değildir.  

4.3. Topraksız Tarımın Sosyal Etkileri  

 Bu kısımda üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve yapılan bu tarım  yönteminin göç 

olayları üzerindeki etkileri ele alınmıştır.  

4.3.1. Üretici ve Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi  

Topraksız tarım son yıllarda gelişme gösteren bir üretim şeklidir. Bu sebeple dünyadaki birçok 

üreticinin ve tüketicinin hala bu üretim şeklinden haberi bile yoktur.Özellikle toprak 

kullanımının sınırlı olduğu yerlerdeki çiftçilerin bu yetişme sistemi ile ilgili bilgi verilmelidir. 

Böylece bu sistem daha fazla yaygınlaştırılarak birçok alanda tarım yapılması sağlanmış olur. 

Sadece üreticilere bilgi verilmesi yeterli değildir. Bu yetiştiriciliğin farkında olan ama nasıl 

olduğunu bilmeyen tüketiciler ise bu yetiştiricilikle üretilen ürünlerin sağlıklı olmadığı 

düşüncesiyle bu ürünleri tüketmek istememektedirler. Bu sebeple Pazar alanının 

genişletilebilmesi için üreticilerinde bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

4.3.2.Göç Olaylarına Etkisi     

Topraksız tarımda yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulmasına rağmen işçilik düşüktür. Geleneksek 

tarıma oranla işçiliğin düşük olması kırsal bölgelerde yaşayan kesimin işsiz kalmasına neden 

olabilmekte ve asıl sanayinin olduğu bölgelere göç etmelerine sebep olmaktadır.   

4.4.Topraksız Tarımın Çevresel Etkileri  

Topraksız tarımın çevreye yararları ve topraksız tarımın çevreye zararları olmak üzere iki alt 

başlıktan oluşmaktadır.  

4.4.1.Topraksız Tarımın Çevreye Yararları  
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Tarımsal alanlarda çalışan üreticilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları yanlış uygulamalar 

çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Zirai ilaç ve gübre uygulamaları  sulama, toprak 

işletilmesi ve bitkisel hormon uygulamalarındaki yanlışlıklar topraksız tarımda kısmı olarak 

ortadan kalkar.   

4.4.1.1.Zirai İlaç Kullanımını Azaltır  

 

Geleneksel tarımda bitkilerde ve toprakta bulunan hastalıkları yok etmek için sürekli bir zirai 

ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşırı zirai ilaç kullanımı ise bitkilerdeki hastalığı yok 

etmekle kalmayıp topraklardaki minareleri de öldürmektedir.Belirli bir süreden sonra ise zirai 

ilaçlara bağlı olarak başka hastalıklar meydana gelmekte ve bunu yok etmek için başka ilaçlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kısır döngü sonucu oluşan ilaç kullanımı ise hem bitkinin besin 

değerini düşürmekte hem de toprağın giderek verimsiz hala getirmektedir.   

 

Topraksız yetiştiricilikte ise kök hastalıkları meydana gelmediği için zirai ilaç kullanımı daha az 

olmaktadır. Böylece ne ürünün kalitesi düşerek tadı değişmekte  ne de torağa ve sularımıza zarar 

verilmektedir. Ayrıca üretici açısından zirai ilaç maliyeleri daha az olmaktadır.  

 

 4.4.1.2.Su İsrafını Önler  

Tarımsal üretimin birim alandan elde edilen verimi arttırmada en önemli faktörlerden başında 

sulama gelmektedir. Kentlerin kanalizasyon sistemlerinden ve atık su sistemlerinden gelen pis 

sularla tarımsal üretim yapılması birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu pis 

sularda kolay ayrışabilen organik maddelerin yanı sıra çeşitli tuzlar ve ağır metaller ve deterjan 

kalıntıları içermektedir. Bu pis atıklarda dolayı toprağa bir çok zararlı madde geçmekte ve 

toprağın doğal yapısı bozulmaktadır. Ayrıca bu maddeler bitkilerin de yapısını ve verimini 

etkilemektedir. Sudaki virüsler bitkilere geçerek oradan da bulaşıcı hastalıklara sebep 

olabilmektedir. Ayrıca aşırı derecede sulama yapılması toprağın tuzlanmasına  veya 

çoraklaşmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra su israfına da sebebiyet vermektedir. 

Topraksız yetiştiricilikte ise bitkilere verilen sular kontrol altında olduğu için besin kalitesinde 

düşüklük yaşanmamakta ayrıca çevreye zararı olmamaktadır. Suyun dengeli verilmesi su israfını 

önlemektedir. Daha az suyla daha fazla ürün yetiştirilebilmesine olanak tanımaktadır. Aynı 

alanda toprakta 5250LT, hidrofonikte 2000LT, aerofonikte 1000LT su kullanılmaktadır (Özkan, 

Özçelik,2013).  

 

 4. 4.1.3Toprağın İşlenmesi ve Verimsiz Toprakların Kullanılmasını Sağlar  

 

 Geleneksel tarımda toprak işleme tam olarak çevre kirliliğinin etmenleri arasında sayılmasa bile 

toprağa zarar vermektedir. Arazin yapısı ve iklim şartları dikkate alınmada yapılan yanlış toprak 

işleme yöntemleri toprağın erozyonla taşınmasına neden olmaktadır. Bu durum toprakların 

verimsizleşmesine neden olduğu gibi  barajların toprakla dolarak suların da  kirlenmesine neden 

olmaktadır.  

Geleneksel yönteme ait olan bu yöntem ise topraksız da tam tersini teşkil etmektedir. Toprakların 

kirliliği yada erozyonla oluşan verimsizliği nedeniyle kullanılamayan toprakların kullanılması 

sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bataklıklar kurutularak kullanılabilir hale 

getirilmektedir.Böylece bataklıklar sebebiyle oluşabilecek hastalıklarda engellenmektedir. 

Zaten topraksız tarımın asıl amacı da budur. Kullanılamayan toprakların  kullanılmasını 

sağlamaktır.  

 

4.4.1.4.Bitki Atıklarının Yakılmasını Azaltır  
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 Ürün atıklarının yakılması denince akla ilk gelen anız yakılmasıdır. Anız yakılmasının en 

önemli sebeplerinden biri ikinci ürün yetiştirme döneminin yakın olduğu zaman tarlayı kısa 

sürede temizleme çabasıdır. Toprağı çabuk  temizleme yönü gibi görülse de anız yakma asıl 

kirliliği toprağın içerisine vermektedir (Sayılı, Akman,1994, 28). Böylece anız yakmayla 

topraktaki minareler ölmekte ve toprak verimsizliğine yol açmaktadır. Bütün bunların yanı sıra 

kontrolsüz yakma orman yangınlarına da sebebiyet verebilmekte ve orman alanlarımız da yok 

olabilme tehlikesi içerisine girmektedir.  

Topraksız tarımda geçerli olmayan bu yöntem ile hem topraklarımızın verimli olan kısımları 

korunabilmekte hem de ormanlarımız zarar görmemektedir.  

 

4.4.1.5.Hayvansal Atıkların Kullanımını Azaltır  

 

Toprak dengesini sağlama ve bitkisel üretime destek amacıyla gübre ve idrar kullanımının belli 

ölçüleri aşması sonucunda bitkisel üretim miktarı, ürün niteliği, toprak yapısı, toprak altı ve üstü 

sularını olumsuz yönde etkilemeye başlamaktadır. Ayrıca atıklar yoluyla bitkilere ve oradan da 

insana gecen bakteriler hastalıklara sebep olabilmektedir.Topraksız da ise hayvan atıklarının 

kullanılmaması hem çevreye zararı hem de insan sağlığın verilen zararı önlemektedir.  

 

4.4.1.6. Topraksız Tarımın Çevreye Zararları  

Topraksız tarım tekniklerinde oluşan çevre kirliliği kullanılan tekniğe bağlı olarak 

değişmektedir.Örneğin su kültüründe atık substrat sorunu oluşmamaktadır. Ayrıca substratlar 

arasında da geri dönüşüm açısından farklılıklar bulunmaktadır (Gül, 2008,131).  

✓ Kullanılan Katı Ortamlar Çevreye Kirlilik Yaratabilir  

✓ Kullanılan Besin Çözeltilerinin ve Plastiklerin Çevreye Zarar Verir  

✓ Hastalık Etmenleri Hızlı Yayılır  
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5.TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ  

  

Şekil 2. Topraksız Tarım Türleri  

  

 Kaynak:www.bahçebitkileri.org  

  

5.1.Su Kültürü  

Bitkilerin herhangi katı ortam içermeyen yapılarda özel besinlerin belirli aralıklarla bitki 

köklerine verilmesiyle oluşturulur.  

5.1.1.Durgun Su Kültürü  

 En eski topraksız tarım uygulamasıdır. Günümüzde sadece bitki beslemeye dayalı çalışmalarda 

ve evlerde kullanılır. Ticari bir amaç taşımaz. Havalandırmalı ve  havalandırmasız olmak üzere 

iki türü vardır.  

  

Foto 3. Durgun Su Kültürü  
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 Bitkilerin belirli bir derinlikte teknelere konularak besin eriyiklerinin sadece köklerden alınması 

sağlanması ve bu besin eriyiklerinin belirli aralıklarda değiştirilmesine dayanan sistemdir.  

5.1.2.Akan Su Kültürü  

 Bitki köklerine besin eriyiklerinin devamlı veya aralıklı olarak, kapalı sistemle akıtıldığı 

kanallarda bitkilerin yetiştirilmesidir. Besleyici film tekniği (NFT) ve Derin su kültürü olmak 

üzere iki şekilde uygulanır.  

  

Foto 4. Akan Su Kültürü  

  

  

Besleyici film tekniği : Bu sistemde, bitkilerin su,  besin maddesi ve oksijen gereksinimini 

karşılamak üzere besin eriyikleri, kök uçları boyunca birkaç mm derinliğinde ve yüzeysel bir 

akış halinde uygulanır. Bitki köklerinin geliştiği ve besin çözeltisinin aktığı kanallara, besin 

eriyikleri ile bunu sisteme veren ve tekrar toplayan borulara ve tanklara ihtiyaç vardır.  Besin 

eriyikleri devamlı veya aralıklarla verilebilir. Besin eriyiğini uygulamak ve içeriğinin devamlı 

kontrolü için sistemin otomasyonu sağlanmalıdır (Seymour,1993). Elektrik kesilmesi gibi su ve 

besin maddesi akışını etkileyen olumsuzluklar bitkiyi hemen etkiler. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

yaygındır. İlk yatırım maliyeti daha yüksektir.  

Derin su kültürü:  Bu sistemde bitkilerin kökleri kanalın dibinde değil, akan derin solüsyona 

kök uçları değecek şekilde yerleştirilir. Kökler uzadıkça solüsyonun derinliği azaltılır (Donan, 

1998).   

5.2.Aeroponik Kültür  

Bitkilerin köklerine besin eriyiklerinin sürekli veya aralıklı bir şekilde sis veya buhar halinde 

püskürtülmesi şeklinde uygulanan bir topraksız kültür yöntemidir. Ticari olarak üretimde 

nadiren uygulanmaktadır (Seymour,1993).  
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Şekil 3.  Aeroponik Kültür  

 Diğer sistemlere göre su ve gübre tasarrufu sağlayan bu sistemde besin çözeltisini atmaya 

yarayan başlıklar ve sistemi basınçlı bir şekilde çalıştıran motor düzeneği bulunmaktadır. Bu 

teknik 20 yıldır çeşitli şekillerde denenmiştir (Donan,1998).  

 

 

5.3.Substrat Kültürü  

 Ticari olarak tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan topraksız tarım yöntemidir. 

Bu sistemde kökler tampon ve destek görevi yapan bir yetiştirme ortamı içinde gelişmektedir. 

Yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyaller organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. 

Organik materyaller genellikle doğal  (torf, kompost vd.) olarak kullanılırlar. İnorganik 

materyallerin ise doğal (kum, tüf, pomza vd.) ve işlendikten (perlit, kaya yünü vd.) sonra 

kullanılanları vardır. Katı ortam kültüründe organik ve inorganik yetiştirme ortamları, tek 

başlarına olduğu gibi birbirlerinin özelliklerini tamamlayarak, uygun bir yetiştirme ortamı 
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sağlayacak şekilde değişik oranlarda  (perlit-torf, pomza-torf vb.) karıştırılarak kullanılabilir 

(Eltez, Tüzel, 2007).  

 Ancak yetiştirme ortamı olarak seçilecek materyallerin aşağıdaki özelliklere sahip olması 

gereklidir:  

✓ Ucuz ve yerel olmalıdır.  

✓ İyi bir drenaj ve havalanma sağlamalıdır.  

✓ Sterilize edildikten sonra biyolojik ve kimyasal olarak bitkiye zarar verecek şekilde  

bozulmamalıdır.  

✓ Suda eriyebilen tuz içeriği düşük olmalıdır.  

✓ PH değeri uygun olmalıdır.  

✓ Fiziksel ve kimyasal olarak homojen olmalı, ortamda kullanılması sonucu çabuk  

bozulmamalıdır.  

✓ Bitkiye yeterli miktarda su ve besin maddesi tutma özelliğine sahip olmalıdır.  

✓ Hafif olmalıdır.  

  Ayrıca ortamların organik madde, besin maddesi ve ağır metal içerikleri, ayrışma dereceleri, 

tanecik büyüklüğü, hacim ağırlıkları, kolay alınabilir su kapasitesi gibi fiziksel ve kimyasal 

özellikleri de belirlenmeli ve uygun bir yetiştirme ortamı olup olmadığına karar verilmelidir.  

5.3.1.Organik Substratlar  

 Bu bölümde topraksız tarımda kullanılan organik substratlardan beş tanesi tanıtılacak ve  

topraksız tarımda kullanılan diğer atıkların isimleri verilecektir.  

5.3.1.1.Torf  

Bataklıklarda yetişen bitkilerin bıraktıkları artıklarının havasız koşullarda yığınlar halinde 

birikmesinden elde edilir. Genellikle turbo yataklarında oluşur. Torf, su altında ve bataklıklarda 

hızla gelişen turba bitkilerinden oluşan atıkların havasız ve havalı koşullarda parçalanıp yığınlar 

halinde birikmesinden meydana gelir. Torfun kalitesini; iklim, bitkinin cinsi, ayrışma derecesi 

gibi faktörler belirlemektedir. Rengi koyulaştıkça ayrışma derecesi artar.  Dünya’da torf 

yatakları genellikle soğuk kuzey ülkeleri ile çok yüksek yağış ve nemin olduğu tropik bölgelerde 

bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan torf yataklarının  (Bolu, Denizli, Van, K.Maraş, Kayseri, 

Kars ve Erzurum) özellikleri, iklim ve bitki çeşidi farklılıkları nedeniyle diğer ülkelere göre 

değişiklik göstermektedir.  

  

Foto 5. Bitki Torfu  
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Topraksız ortamda en fazla kullanılan ortamlardan birisidir. Bir çok firma tarafından değişik 

boyutlardaki paketlerde ticareti yapılmaktadır. Su tutma kabiliyeti en yüksek ortamlardan birisi 

olduğu gibi içerdiği besin maddeleri bakımından da dikkat çeker.  

5.3.1.2.Hindistan Cevizi Torfu  

Hindistan cevizi liflerinden üretilir. Hindistan cevizi kabuklarının doğrudan kullanımının 

yanında işlenip, sıkıştırıldıktan sonra farklı boyutlarda bloklar halinde kullanımı da söz 

konusudur. Torf gibi çok yüksek su tutma kapasitesi sayesinde bitki köklerinin beslenmesinde 

ve havalanmasında önemli katkı sağlar. İthal ürün olması nedeniyle fiyatı yüksektir.  

  

  

Foto 6.Hindistan Cevizi Torfu  

 

   

5.3.1.3.Ağaç Kabuğu  

Çam, kayın, meşe gibi ağaçların kabuklarından oluşur. Organik ortam kültürlerinde özellikle 

işlenmiş halde kullanılması durumunda hastalık ve zararlı yönünden de avantajlıdır. Sahip 

oldukları hava boşlukları ile su tutma kabiliyetleri iyidir.  

  

Foto 7. Ağaç Kabuğu    

 

5.3.1.4. Talaş  

Değişik ağaçlardan elde edilen talaş, ince veya kaba yapılı olabilir. Nem tutma yönünden 

oldukça iyidir. Belirli bir süre kullanıldıktan sonra değiştirilmesi gerekebilir.  
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                                Foto 8. Talaş  

 

 

 

5.3.1.5.Çeltik Kavuzu  

Pirinç yetiştirilen bölgelerden düşük maliyetle sağlanabilen, kaba yapıya sahip bir materyaldir. 

Birkaç mm çapında parçalara ayrılıp, 18-24 aylık bir işlemle, kompost haline getirildikten sonra 

kullanımı uygundur. Çok hafif, çürümeye dayanıklı bir materyaldir.  

  

    

Foto 9. Çeltik Kavuzu  
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5.3.1.6.Diğer Organik Atıklar  

  

• Farklı bitkisel atıklar ( yer fıstığı kabuğu, fındık zurufu vb.)  

• Şeker fabrikası atıklar,  

• Şarap fabrikası atıkları,  

• Zeytinyağı endüstrisi atıklar,  

• Pamuk çırçır fabrikası atıkları,  

• Mantarhane atıkları,  

• Sebze atıkları,  

• Deniz ürünleri atıkları  

• Meyve suyu endüstrisi atıkları  

Bu ortamlar arasında çeltik kavuzu, yerfıstığı kabuğu, fındık zurufu tek başlarına da topraksız 

yetiştirme ortamında kullanılabilecek özelliktedir. Diğer atıklar topraksız yetiştirme ortamına 

karıştırılarak kullanılmaktadır.  

 5.3.2.İnorganik Substratlar  

Topraksız tarımda kullanılan inorganik substratlardan burada sekiz tanesi  tanıtılmıştır.  

5.3.2.1.Kum ve Çakıl  

  Çeşitli kayaçların iklim olayları ile parçalanması oluşan, substratlar içinde en ucuz olan katı 

ortamdır. Topraksız tarıma en uygun kum tane iriliği 0.5-2 mm arasındadır. Daha küçük irilikteki 

kumlar, havalanmayı önleyebilir. Tekrar yıkanıp, sterilize edilerek kullanılabilen uzun ömürlü 

bir ortamdır (Akıncı, 2013).  

 

 

 
 

Foto 10. Kum - Çakıl  

 

 Çakıl, iriliği 2-20 mm arasında ve kumdan iri kayaçlardır. Küçük, yuvarlak ve benzer irilikte 

olmaları istenir. Kum gibi yıkanıp, sterilize edilerek kullanılabilir.  
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5.3.2.2.Perlit  

 Perlit volkanik kayaçların öğütülüp, 900-1000°C’de yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile 

elde edilir. Bünyesinde çok küçük hava kabarcıkları bulunduğu için bitki köklerinin havalanması 

ve nem tutması açısından çok uygundur (Akıncı, 2013).  

     

Foto 11.Perlit  

 

5.3.2.3.Pomza  

 Kraterlerden çıkan köpük halindeki mağmanın soğuması ve poroziteli halde katılaşması ile 

oluşur. Asidik olanları beyaz veya kirli beyaz renkte, bazik olanların rengi ise kahverengi veya 

siyahtır.Doğal halde bulunur ve sterildir.Dünya pomza rezervinin 1/7 si Türkiye’dedir.Orta 

Anadolu’da Nevşehir ve Kayseri, Akdeniz’de Isparta, Ege’de Söke, Doğu Anadolu’da Bitlis , 

Van, Ağrı ve Kars zengin pomza yatakları bulunmaktadır (Özkan, Özçelik, 2013).  

   

  
  

Foto 12.Pomza  

 

5.3.2.4.Genleştirilmiş Kil  
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 Kilin belirli bir ısıda ısıtılarak genleştirilmesi yoluyla elde edilir. Başlangıçta steril olan bu 

materyal gerektiğinde sterilize edilerek uzun süre kullanılabilmektedir. Atık sorunu yoktur.  

  

 

  
 Foto 13. Genleştirilmiş Kil  

 

 

5.3.2.5.Vermikulit  

 Volkanik mağma kaynaklarından elde edilen bir mineraldir ve yüksek ısı ile işlenerek hacmi 

genişler, geçirgenliği artar ve hacim ağırlığı belirgin bir şekilde düşerek şekil değiştirir. Elde 

edilen ürün çok hafif ve sterildir. Bitki besleme için verilen gübreleri hızla alma ve bitkiye yavaş 

bir şekilde verme özelliğine sahiptir. Bitkinin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerisinde 

tutabilir. Oldukça uzun ömürlü bir materyaldir. Kokusuz ve temizdir, hastalık, patojen vs. ihtiva 

etmez. Suda çözünmez ve kimyasallarla reaksiyona girmez. Ortam Ph’ının düzenlenmesine 

yardımcı olur.  

 

Hafif olma özelliğinden dolayı, bitki dikimi yapılacak karışım harçlarında kullanıldığında kök 

bölgesinde daha iyi bir havalanma ve fazla sayıda küçük hava boşluklarının oluşmasını sağlar. 

Bu da bitkideki kök gelişiminin daha iyi olmasını sağlar (Batem,2013).  

  

 

  
Foto 14. Vemikülit  
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5.3.2.6. Zeolit  

 Milyonlarca yıl evvel, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz 

suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuşlardır. Zeolitler alkali ve toprak alkali 

elementlerin kristal yapıya sahip , sulu alüminyum silikatları olarak tarif edilebilmektedir. 

Doğada 30 ‘dan fazla zeolit mineralinin bulunduğu bilinmektedir.Zeolitler kirlilik kontrolünde, 

enerji depolama uygulamalarında kullanılmaktadır (Batem,2013).  

  

  

  

  

Foto 15. Zeolit  

5.3.2.7. Kaya Yünü  

  % 60 diabase, % 20 kireç, % 20 kömür tozu karışımının 1500-2000 0C sıcaklıktaki fırınlarda 

eritildikten sonra 0.5 mm’lik tabakalar halinde çıkarılarak preslenmesi sonucu elde edilir. Hızla 

dönen çubukların içine dökülerek çok ince ipliklere ayrılır. Soğuma sırasında sıcaklık yaklaşık 

2000C’a düştüğünde, su çekme özelliği kazandırılmak için reçine ilavesi yapılır, sıkıştırılarak 

şekillendirilir. Kaya yününün gözenek oranı % 96’dır ve başlangıçta steril bir yapıya sahiptir.Su 

tutma kapasitesi yüksektir.Besin eriyiklerini emer ve eşit dağılır. Isı yalıtımı için üretilen kaya 

yünleri, fenolojik bileşikler içerdikleri için, tarımda kullanıma uygun değildir. O nedenle tarımda 

kullanılanlar öncelikle fenolik bileşiklerden arındırılır. Özellikle İskandinav ülkelerinde 

topraksız tarımda geniş çapta kullanılan kaya yününün ilk bulunduğu ülke Danimarka’dır ve bu 

ülkedeki ticari adı Grodan’dır. Yine aynı ülkede topraksız tarımda ilk defa 1969 yılında 

kullanılmıştır (Akıncı, 2013)  
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Foto 16. Kaya Yünü 

 

5.3.2.8. Styrofoam (Strafor)  

 

 Plastik köpük olarak bilinen diğer bir maddedir. Besin içermez ve ortamı etkilemez. Endüstriyel 

olarak üretilir, kolay ve ucuza temin edilebilir. Hava boşlukları çok fazla olduğu için köklerin 

havalanması da yararlıdır. Su tutma gücü azdır.   

  
 

Foto 17. Plastik Köpük  

  

  5.3.3. Substrat Kültürü Teknikleri  

 

 Bitkilerin, köklerinin gelişip yayılabilmesi için besin eriyikleriyle zenginleştirilmiş, destek 

sağlayan, besin ve su kaybı az olan, iyi havalanabilir, kolay bulunabilen ve ucuz olan katı ortam 

doldurulmuş saksı- paket, torba, yatak ve hazır blok yapılan üretim şeklidir. 
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5.3.3.1. Yatak Kültürü  

 Yatak kültürü 15-20 cm derinlik, 30-120 cm genişlik ve sera boyuna göre değişen uzunluklarda; 

yere yatay veya tavana asılı olarak dikey olarak yerleştirilmiş yapılardır.   

   

  

  Foto 18. Yatak Kültürü  

Kaynak: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü,2013  

Yataklar, sera toprağında derince açılmış oyukların plastikle kaplanması ile oluşturulabileceği 

gibi beton, tahta veya metal kontrüksiyon yapı üzerine yerleştirilmiş ve değişik (en fazla plastik) 

malzemeler kullanılarak oluşturulabilir. Bitkiler bu yapılar içerisine doldurulmuş katı ortamların 

kullanılması, damla sulama ile su ve gübre verilmesi ile üretilirler.  
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5.3.3.2.Saksı Torba veya Paket Kültürü  

Bitkilerin besin maddesi destekli veya besin maddesiz, eksik besin maddelerinin besin eriyiği ile 

verilebildiği, başta damla sulama olmak üzere değişik şekillerde sulanan, herhangi bir katı 

ortamla doldurulmuş saksı, torba, paket veya benzeri kaplarda yetiştirilmesi şeklinde 

üretilmesidir.  

  

  

Foto 19. Torba- Paket- Saksı Kültürü  

        Kaynak: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü,2013  

5.3.3.3.Hazır Blok Kültürü  

En çok kaya yününün kullanıldığı bu sistemde bitkilerin yetiştiriciliği, tabana yerleştirilen büyük 

kaya yünü blokları içerisine, ortasındaki çukura tohum ekimi yapıldıktan sonra daha büyük fide 

blokları veya doğrudan hazır fide yetiştirmeye uygun kaya yünü blokları yerleştirilerek yapılır. 

Bitkilerin beslenmesi ve sulamasında damla sulama yöntemi ile yapılır.  

5.4. Su ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması  

Ticari amaçlı bitki yetiştiriciliğinde substrat kültürü daha fazla kullanılmaktadır. Özellikle 

meyvesi tüketilen sebze türlerinin yetiştiriciliğinde substrat kültürü tercih edilmektedir. Su 

kültürü ise yetişme süresi kısa olan sebzelerde önemlidir.  
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Tablo   4. Su ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması  

  

             Su Kültürü                       Substrat Kültürü  

                                         Avantajlar  
   

- Bitki kökleri su ve besin maddelerinden daha 
iyi  faydalanır.  

  

- Bitkilerin su gereksinimlerinin karşılanması 

gerekli değildir.  
  

- Atık substrat sorunu yoktur.  
  

- Bir üretim bittikten sonra diğer üretime hızlı bir 

şekilde geçilebilir.  
  

- Bitkinin yetiştirilmesi daha iyi kontrol edilebilir.  
  

- Herhangi bir arıza nedeniyle besin 
eriyiklerinin verilememesi durumunda 
bitkilerin dayanımı daha yüksektir.  

  

- Substratlarda normal kök gelişimi için yeterli 
oksijen mevcuttur.  

  

- Bitkilerin ayakta durması kolaydır.  
  

  

  

  

                                         Dezavantajları  
  

- Besin çözeltisinin havalandırılması güçtür.  
  

- Sıcak bölgelerde yaz aylarında sıcaklığın         
artması hastalık elementlerinin çözeltide          
çoğalmasına yol açar.  

  

- Herhangi bir arıza nedeniyle besin çözeltisinin 
verilememesi durumunda bitkiler kısa sürede 
ölmeye başlar.  

  

- Ayrıntılı bir teknik donanım gerektirmektedir.  
 

- Seranın üretime hazırlığı zor ve zaman 
alıcıdır.  

  

- Üretim sonrası atılan substratlar çevre 

kirliliğine yol açabilir.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Kaynak: Gül, 2008,73  

Farklı üretim tekniklerinin uygulanması sonucu substrat ve su kültürünün karşılaştırması 

sonucunda substrat kültürünün sera koşullarına daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Su 

kültüründe ortaya çıkabilecek bir aksilik ya da hata sonucunda bu sistemin başarısız olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ülkemizde substrat kültürüyle topraksız yetiştiricilik 

yapılması daha uygun olduğu düşünülmektedir.  
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Foto 20. Sandıklı’da Topraksız Tarım Serası. Şubat 2018  

 

 

  5.5.Topraksız Tarımda Yetiştirilen  Ürünler  

 

• Kesme Çiçek( gül , karanfil, lale,krizantem, orkide lilium, gerbera, frezya, 

glayör, gipsofila)  

• Biber                                              Karpuz  

• Patlıcan                                           Marul  

• Kavun                                             Ispanak  

• Kabak                                           Maydanoz  

• Fasulye                                         Tere, Roka     

• Domates  
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6. AKDENİZ BÖLGESİ’NDE DOMATES ÜRETİMİ  

Bu bölümde domates üretiminin tarihi ve domates üretim teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. 

 

Foto 2. Sandıklı’da Topraksız Tarım Serası.  Şubat 2018  

6.1. Domates Üretiminin Tarihi  

Domatesin ana vatanı Amerika kıtasıdır. Amerika keşfedildikten sonra zehirli olduğu 

düşünülerek tüketilmemiştir.1500lü yıllara gelindiğinde ise zehirsiz olduğu anlaşılmış ve 

pişirilerek tüketilmiş ve tadı beğenilmemiştir. Fransa’da ve İngiltere’de süs bitkisi olarak 

saksılarda yetiştirilmiş İtalya’da ise ilaç olarak vücuda sürülmüştür. 1700lerde ise çiğ olarak 

tüketilmeye başlanmış ve bu tarihten sonra domates tüketimi giderek artmıştır.1847 de ise 

üretimine başlanmıştır. Domates aslında bir meyve olmasına rağmen 1893 yılından itibaren 

Amerikan mahkemesi domatesi sebzelerle birlikte yenildiği için onu da sebze sınıfına 

almıştır.1960 yılının sonundan itibaren  ise makineyle üretim başlamış ve domates sanayi 

gelişmiştir (Batem,2013).  

Türkiye’de  domates yetiştiriciliği 1900’lü yıllarda Adana’da başlamıştır. Yıllara göre 

değişmekle beraber bugün toplam sera üretimimizin %48-52’sini oluşturmaktadır. Sera domates 

alanında ve üretiminde en büyük paya Antalya sahiptir. Antalya’ daki örtü altı alanlarının %44.3’ 

ünü domates kaplamaktadır. Ülkemizde örtü altı tarımın da yaygın olarak yetiştirilen en önemli 

sebze türlerinde biri olan domates, gerek iç tüketimde, gerekse ihracatta şansı yüksek bir 

üründür. Yıllara göre değişmekle birlikte ihracatımızda son yıllarda önemli payı olan ülkeler; 

Rusya, Romanya, Yugoslavya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Almanya’dır. 

6.2. Domates Üretim Teknikleri  

Burada, domates üretiminin yapıldığı geleneksel yöntem ve topraksız yöntem hakkında bilgi 

verilmektedir.  

6.2.1.Geleneksel Yöntemle  Domates Yetiştiriciliği  

Domates sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. Yetiştirme dönemlerinde ısı sıfırın altına (-2,-3 ºC’ye) 

düştüğünde bitki tamamen ölür. Fidelerin tarlaya dikilmesinde ilkbahar geç donlarının bitmesi 

gerekir. Domateslerde genellikle gece ve gündüz arasında 6 ºC ile 8ºC’lik bir farkın bulunması 

istenir. Gündüz sıcaklığının 19-26 ºC, gece sıcaklığının 14-18 ºC olduğunda gelişim iyi olur.   
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Domates derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, humus ve besin maddelerince zengin tınlı 

toprakları sever. Erkencilik istendiği zaman kumlu tınlı topraklar uygundur ve tuzsuz-az tuzlu  

olan topraklarda iyi yetişir.   

  

Foto 22.. Açıkta Domates  Tarlası 

6.2.2.Örtü Altı Yetiştiriciliği (Topraksız Tarım)  

Türkiye’de örtü altı sebze yetiştiriciliği 1950 li yıllarda başlanmış olup 1990 yıllara kadar yavaş 

bir büyüme seyir etmiş, 1990 yıllardan sonra hızlı bir artış meydana gelmiştir. Örtü altı sebze 

yetiştiriciliğinde türler karşılaştırıldığında en büyük payı domates almaktadır (Ata,2012,Broşür).   

   

 

Foto 23. Topraksız Tarım serasındaki arı kovanı 

 

6.2.3.Kurulacak Yerin Hazırlanması ve Sera Kurulumu  
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Topraksız domates yetiştiriciliğinde de çilek yetiştiriciliğinde olduğu gibi verimi kısıt olan 

topraklar ya da bataklık ve taşlık alanlar kullanılır. Bu kullanılacak olan yerin hazırlanma süreci 

ise hem zaman almakta hem de maliyetleri arttırmaktadır.  

 Sistemin kurulumu için öncelikli olarak bataklık alan kurutulur. Yetiştiriciliğinin yapılacağı 

seranın tabanına % 0,5-% 1 eğim verilir. Uzunluğu 60 metre olan bir serada başı ile sonu arasında 

60 cm yükseklik farkı olmalıdır. Bu eğim, bitki kök bölgesindeki fazla suyun uzaklaştırılması 

yani drenaj için gereklidir ( Batem,2013).  

Seranın gübrelenmesi ve sulanmasında kullanılacak olan depo için eğimin düşük olduğu tarafa 

seranın bir köşesine çukur kazılır. Çukurun boyutları seranın büyüklüğüne ve kullanılacak 

deponun kapasitesine göre değişir. 1 dekarlık bir serada günlük su ihtiyacını karşılamak için 5-

6 tonluk depo gerekir (Milli Eğitim Bakanlığı,2008,9).                 

 Drenaj borularının geçeceği yerler, döşenecek boruların çapı kadar kazılır. Seranın tabanına 

toprakla olan temasın kesilmesi için taban örtüsü serilir. Taban örtüsü olarak sağlam, dokunmuş 

plastik malzemelerden yapılmış örtüler tercih edilmelidir. Yapılan bu sürecin bize maliyeti ise 

2012-2013 ülkemiz şartlarında  dekar başına 5000TL ile 10000 TL arasında değişmektedir. 

Daha sonra ekimin yerden kesilmesi için düzenekler oluşturulur ve bu düzenekler üzerine 

kokopitle poşetler halinde yerleştirilir. Damla sulama boruları yerleştirilir ve bağlantıları yapılır. 

Damla sulama boruları su ihtiyacına bağlı olarak tek ya da iki sıra halinde döşenir. Topraksız 

tarımda topraklı tarımdan farklı olarak gün içinde az miktarda fakat çok kere sulamaya ihtiyaç 

vardır. Bunun için sulama sisteminin otomatik olmasında fayda vardır.  

Domates ekimi için de birçok malzeme kullanılabilir fakat üreticilerden alınan bilgilere göre  

maliyet hesaplamalar yine kokopit üzerinden yapılacaktır. Seranın hazırlanmasının ardından  

ekim için kullanılacak malzemeler seranın içerisine yerleştirilir.1dekarlık alan için 625 paket 

kokopit kullanılmaktadır. Bunun bize maliyeti ise 1600 TL civarında olmaktadır.  

Domates yetiştiriciliği  için sera kurulum maliyetleri çilek yetiştiricilik için kurulan sera 

maliyetlerinden farklıdır. Her ne kadar toprak örtüsünün kapatılması gibi işlemler aynı olsa da 

ekim yapılacak şekil farklı olduğu için seranın içi çilekten farklı olarak hazırlanır. Bunun içinde 

1 dekar için yaklaşık 100 000-120 000 TL bir bütçeye gerek vardır.  

 6.2.4.Fide Ekimi ve  Besin Eriyiklerinin  Maliyeti  

Domates ekimi için kullanılmak üzere hazırlanan 625 paketlik kokopit için ise 2500 tane fideye 

ihtiyaç vardır. Bu fide maliyetleri ise 2018 döneminde tanesini 0.80 TL den hesapladığımız 

zaman 2 000 TL’lık fide maliyeti ortaya çıkmaktadır 
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Foto 24 .Topraksız Domates Yetiştiriciliği İçin Fide Dikimi   

Topraksız yetiştiricilik her ne kadar toprak hastalıklarından kaçınmak için de yapılsa  zirai 

ilaçların ve  ürüne verilecek besin eriyiklerinin  yeri önemlidir. Bu sebeple zirai ilaçlar fazla 

kullanılmada dahi besin eriyiklerinin tutarı 7000TL ile 9000 TL arasında değişiklik 

göstermektedir (Gümüş, 2014).  

 

 

  

Giderler                  Miktar   Birim Fiyatı(TL)  
 Dekar Başına 

Maliyet(TL)  

 Fide    2.500   ad   0.80   2 000  

 Yetiştirme Ortamı   625   ad   5.12   1 600  

 Yer Örtüsü   1.125     M 2   1.00   375  

 İp Askısı(yıllık)   25   kg   6.50   162.50  

 Plastik Askı  
Kancası   2.500   ad   0.55   458.33  

 Gübreleme Bedeli  
          7 000  

 Zirai İlaç Bedeli            2 000  

 Elektrik Gideri            3 000  

 Isıtma  
Giderleri(ithal 

kömür)   20   ton   450   9 000  

 İşçi   330   gün   30   9 900  

 Danışmanlık  
Giderleri            1 250  

 TOPLAM            26 585,83  

 Beklenmeyen  
Giderler            3 581,58  

 Genel Toplam            30 165,41  
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Kalifiye işçi  

Topraksız Tarım, geleneksel yetiştiricilikten daha fazla organizasyona ve daha fazla kontrole 

ihtiyaç duyulur. Bu sebeple topraksız tarım için kalifiye işçi bütün üretim sürecinde yer 

almaktadır. Bu süreçte ise  dekar başına 0,7 işçi düşmektedir.   

  

Tablo 6.Topraksız Domates Üretimi Maliyetleri  

Kaynak :Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü,2013  

  

Tablo 7.Topraksız Domates Maliyet- Kar Analizi  

 Verim   27 ton  

 Üretim Maliyeti(TL/ 

kg)   1.15  

 Üretim Maliyeti(TL/ 

da)   30165,41  

 Satış Fiyatı(TL/kg)   2.00  

 G.S.Üretim Değeri   54 000  

 Fark (TL)   23 835  

Kaynak : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü,2013  
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7. KAÜ İÇİN  2000 m2 Alanda TAM OTOMASYONLU MODERN SERA MODELİ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERA MODELİ 

Sera Tipi : Gothic arch Olukaltı 

Yüksekliği : 4,50 m 

Tünel genişliği : 9,60 m 

Kolonlar arası mesafe : 5,00 m 

Makas arası mesafe : 2,50 m 

Mahya yüksekliği : 6,80 m 

Havalandırma : Üstten çift 

SERA ÖLÇÜLERİ 

En : 9,60 m x 4 tünel = 38,4 m 

Boy : 55 m 

Sera alanı : 192 m x 105 m = 2.112 m² 

 

MALZEME BİLGİLERİ 

Sıcak daldırma galvanizli çelikten imal sera kolonları kullanılacaktır. Kolon ebatları 

80x80mm 

et kalınlığı 2,00mm’dir 

Her 2,5 m mesafede çatı yayı kullanılacaktır. Havalandırma üstten çift 

(butterfly) olup her 2,5 m mesafede bir 125 cm kremayer ile açılıp kapanacaktır. Her 

havalandırmanın kendinden swichli motor edüktörü bulunacaktır. 
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Üstten çift havalandırma sıcak havalarda sera içerisindeki olumsuz koşulları elimine 

edecektir. Sera neminin de uzaklaştırılmasını temin ederek iklim kontrol otomasyonuna tabi 

olacaktır 

SERA KAPLAMASI 
 

200 mic. Kalınlığında UV – AD – EVA – IR katkılı polietilen film. Maksimum ışık ve 

diffuzyon oranı. 

ISI VE GÖLGE PERDESİ 
 

%50 ısı tasarrufu sağlayan sera ısı ve gölge perdesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖCEK TÜLÜ ( INSECTNET) 
 

Dışarıdan seraya zararlı girişini önleyen, tüm havalandırmaları kaplayan tül. 
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SERA SULAMA SİSTEMİ 
 

Topraksız tarım sistemine uygun 2 l/h kapasiteli emitör-spagetti-damlatıcı kazık sistemli, 

tam otomatik EC ve pH kontrollü fertigasyon ünitesi, filtreler, pompalar, bağlantı parçaları 

ile komple sistemdir. 

SİSLEME SİSTEMİ 

Sera içi nemi temin etmek için 70-100 bar basınçla çalışan, yüksek basınçlı sisleme sistemi, 

bağlantı parçaları, pompaları ile komple sistemdir. 

İKLİM KONTROL SİSTEMİ 
 

Sera iklimini otomatize eden, havalandırma, sisleme, sulama, ısı perdesi, fanlar gibi tüm 

sera donanımlarını kontrol ve komuta eden komple sistemdir. 

TOPRAKSIZ TARIM YATAĞI 
 

Topraksız tarım üretim ortamlarına taşıyıcılık ve drenaj toplama görevi yapan sac oluklar ve 

bağlantıları. 

FAN SİSTEMİ 
 

Sera içinde her tünelde birer adet sirkülasyon fanı ile hava döngüsü temin edilecektir. 

ELEKTRİK SİSTEMİ 
 

Sera ve sera içi sistemlerin pano ve kabloları ile komple sera içi elektrik Sistemidir. 

ISITMA SİSTEMİ 
 

Tichelman metodu ile dizayn edilmiş ısıtma ana boruları ve lateral borular, 300.000 kcal/h 

ısıl kapasiteli doğalgaz yakıtlı kazan ile komple ısıtma sistemi. 

SU DEPOSU 

50 m³ hacimli galvanizli sacdan imal depo 
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                                                   Topraksız Tarım Domates Serası  
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SERA  YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER 

Sera Yeri Seçimi 
 

 Sera yeri kaliteli toprağa sahip olmalıdır. 

 Arazi %0,3-1 meyilli olmalıdır. Ancak meyil daha fazla ise teraslar ile tesviye edilmiş 

olmalıdır.  

 Sera yerine su başta olmak üzere devamlı enerji sağlanabilmelidir. 

 Sera yeri endüstri bölgelerinin dışında olmalıdır. 

 Sera yeri belirlenirken rüzgâr olmayan yerler olmalıdır.  

 Rüzgârlı yerlerde sera kurma mecburiyeti varsa rüzgâr kıranla tesis edilmelidir. 

 Yağış seraları değişik şekilde etkiler. Fazla yağış az meyilli seralarda birikerek çatıya 

baskı yaparak bozar bu nedenle karlı bölgelerde seralar ayrı ayrı kurulmalıdır. 
 

Toprak ve Topografya 
 

Yoğun (intensiv) tarımın yapıldığı yerler olması nedeniyle sera alanları toprağının kaliteli 

olması gerekir. Yer seçimi yaparken diğer faktörlerin yanında toprağında bitki yetiştirme 

yönünden fazla bir sınırlama yaratmaması arzu edilir. Sera toprakları için tınlı-humuslu, besin 
maddelerince zengin, su tutma yeteneği iyi, drenaj, taşlılık, sığ olma sorunu olmayan topraklar 

iyi topraklardır. 
 

Şayet bitkiler tabla, saksılar veya özel yetiştirme ortamlarında yetiştirilecekse toprak, sera yeri 

seçiminde önemli bir faktör olmamaktadır. 
 

Toprak alt tabakaları geçirgen olmayan yerlerde sulama ve yağış sularıyla taban suyu 

yükselebilir. Bu gibi yerlerde sera yapılması zorunluluğu varsa drenaj sorunları giderilmeli ve 

sera toprağı askıya alınmalıdır. Sera kurulacak yerde taban suyu seviyesi en az 1 m. derinlikte 

olmalıdır. Taban suyu seviyesinin yükselmesi toprağın soğumasına, havasız kalmasına, 

köklerin hastalanmasına neden olacaktır. 
 

Sera yapılacak arazilerin toprak yapısı sera inşaatı bakımından da önemlidir. Gevşek yapılı 
topraklar üzerinde sera inşaatı daha pahalıya gerçekleştirilecektir. Zira gevşek zeminlerde 
temel derinliği ve temel için kullanılan malzemeler daha fazla olacaktır. Sera toprağının taşıma 
kapasitesi en az 2-2,5 kg/cm2 olmalıdır. 
 

Sera toprağı yanında arazi topografyası da sera yerinin seçiminde etkilidir. Sera kurulacak 

alanların çok eğimli olması sera yapımı, sulama ve toprak çalışması yönünden güçlükler 
yaratacaktır. Yağış sularının tahliye edilemeyeceği yağışlı, çok düz alanlarda fazla suyun 

akıtılamaması nedeniyle sera alanının bu gibi yerlerde seçilmemesi gerekir. Düz yerlerde sera 

kurulma zorunluluğu varsa sera içi eğiminin yeterli olması arzu edilir. Sera yerinin eğimli 
arazilerde kurulması durumunda teras yapılma zorunluluğu vardır. Bu durumda arazinin üst 

toprağı bir kenarda bırakılarak teras yapılmalıdır. Aksi halde bitki için uygun olamayan alt 

toprak üzerinde yetiştirme yapma zorunluluğu ortaya çıkar. 
 

Plastik seraların ağırlıkları cam seralara göre daha hafif olduğundan daha eğimli alanlarda 

kurulma olanakları vardır. Ancak eğimi çok fazla olan yerde sera kurulacaksa teraslama yapı 
İması gerekir. Karık sulama yöntemiyle sulama yapılması tasarlanan seralar için en uygun arazi 

eğimi %0.5-1 arasıdır. 
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Çevre Etmenleri 
 

1.derece çevre etmenleri: Işık, sıcaklık, nem ve havalandırma 

2.derece çevre etmenleri: Havanın içerdiği Co2 miktarı, toprak suyu, drenaj, toprak bitki besin 

maddeleri ve hastalık etmenleri. 
 

1) Işık 
 

Işık, bitkilerin fotosentezde kullandığı en gerekli temel etmendir. Bitkilerin gelişmesinde ışık 

rengi, yoğunluğu, günlük ışıklanma periyodu ve gelişme süresince toplam ışıklanma süresi 

önemlidir. 
 

Seraların ışık kaynağı güneştir ve güneşten gelen ışınların dalga boyları ve ışık renkleri farklı 

farklıdır. 
 

Görülebilir ışık ışınları: 
 

 Mavi ışık bitkilerin fazla boylanarak gelişmesini sağlar. 

 Kırmızı ışık olmazsa tohumların çimlenmesi ve gelişmesi yavaşlar ve çiçeklenme 

hızlanır. 

 Yeşil ışık; bitki büyümesini olumsuz olarak etkiler. 

 Kızılötesi ışınlar: Güneş ışığıyla gelen ışınların yaklaşık % 50 sidir. Bu ışınlar, ısı 

oluştururlar. 

Sera içindeki bitkilerin dengeli büyüme ve gelişmeleri için seraların ve sera içindeki bitki 

sıralarının yönlendirilmesi gerekir . Bitki sıralarının kuzey- güney doğrultusunda 

düzenlenmesi ile dengeli bir şekilde ışıktan yararlanması için seranın doğu-batı yönünde 

yerleştirilmesi gerekir. 
 

Daha iyi ışıklanma için; 
 

 Münferit olarak yapılan seralar özellikle kışın doğu - batı doğrultusunda yerleştirilmeli.  

 Blok seralar ise kuzey güney doğrultusunda yönlendirilmeli, 

 Bireysel seralar birbirini gölgelememelidir. 

 Serayı oluşturan kiriş ve kolon gibi yapı elemanlarının kesit yüzeyli mümkün olduğu 

kadar ince yapılmalı,  

 Daha iyi bitki gelişimi için ışığın yetmediği yerlerde yapay ışıklandırma yoluna 

gidilebilir.  

2) Sıcaklık  

Bitkiler için en uygun sıcaklık, sera içerisinde soğuk günlerde en az 15 C, güneşli ve sıcak 
günlerde ise en çok 30 C olmalıdır. Sera toprak sıcaklığının da belirli bir sınır altına düşmesi 

bitki gelişmesini durdurur. Sera içi sıcaklığının en yüksek sıcaklığı aşmasıyla , bitkilerde 

özümleme durmaktadır. 
 

Isıtma için, güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanacak sera tipinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Seralar soğuk mevsimlerde ısıtılmalı, sıcak mevsimlerde ise soğutulmalıdır. 

Soğuk günlerde sera dışındaki toprak sıcaklığının daha düşük olması seranın dış duvarlarına 

en yakın bitki sıralarının soğuktan zarar görmesine neden olabilir. Bu durum seranın dış drenaj 

sisteminin yapılması ile engellenebilir. 
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3) Nem 

Sera toprağının, bitkilerin ihtiyaçlarına göre sulanması gerekir Sulamayla sera içindeki havanın 

nem oranı artar. Havalandırma ile de sera içindeki havanın nem oranı düşer. Bu nem çeşitli 

önlemlerle tekrar normal düzeyine yükseltilmelidir. 
 

Seradaki havanın nem oranının en uygun sınırları, yetiştirilen bitki türüne, seranın sıcaklığına, 

ışıklandırma yoğunluğuna ve özümleme hızına bağlı olarak değişir. Oransal nemin çok düşük 

olması bitki büyümesi ve gelişmesini geriletmesi yanında, çok yüksek nem oranı da sera 
örtüsünün iç yüzeyinde yoğunlaşır. Yoğunlaşan nemin bitkiler üzerine damlaması bitkilerin 

hastalanmasına da neden olur. 
 

Ayrıca yüksek hava nemi, bitkiler için zararlı mikroorganizmaların gelişmesi için uygun ortam 

oluşturur ve mantar hastalıklarının çıkmasına neden olur. 
 

4) Hava ve Karbondioksit 
 

Oksijen bitkilerin solunumu için; karbondioksit ise bitkilerin özümleme yapmaları için 

gereklidir. Seralarda havalandırma yapılmazsa sera içinde gece Co2 artar ve gündüz azalır. 

Serada CO2 oranını yapay yollarla artırmak CO2 gübrelemesiyle olabilir. CO2 gübrelemesi en 

kolay olarak sera içinde organik gübre kullanılmakla olur. Organik gübrenin sera toprağında 

parçalanması ile ortaya çıkan CO2 sera havasının CO2 oranını yükseltir. CO2 gübrelemesinin 

başarısı, sera içi sıcaklık derecesi ve seranın ışıklanma yoğunluğuna bağlıdır. 

Sera içinde gece CO2 artar. Fakat sabahları güneş ışıkları ile bitkilerde başlayan özümleme 
sonucunda, sera içinde CO2 normal havadakinin altına düşer. CO2 oranının azalması 

özümlemenin de yavaşlamasına neden olur. Bunun için ya serada havalandırma ile serada CO2 

oranı yükseltilmeli, ya da CO2 gübrelemesi yapılmalıdır. 
 

5) Diğer Etmenler 

Enerji: Seranın kurulacağı yerde, sürekli ve ucuz olarak kullanılabilecek bir enerji kaynağı 

olmalıdır. Bu enerji kaynağı seranın ısıtılmasında kullanılabileceği gibi, serada çalıştırılacak 

araç ve gereçler için de gereklidir. 
 

Ulaşım: Seralar, yola ve büyük tüketim merkezlerine ve ulaşım yollarına yakın olmalı. 

Pazar: Seralar, büyük tüketim merkezlerine yakın olmalıdır. 

İşçi: Serada yapacak işlerden anlayan işçilerin yakın civarda bulunması
 gerekir. 

Su: Sera kurulan yerde su bulunması gerekir. 

Gübre: Seralarda çiftlik gübresine fazlaca ihtiyaç vardır. Çiftlik gübresinin sağlanacağı yerler 

daha önceden belirlenmelidir. 

Rüzgar: Sera kurulacak yerlerde ortalama rüzgar hızının ve yönünün bilinmesi gerekir. Rüzgar 

hızına göre, seraya gelen yükün bilinmesi ve rüzgarla kaybolacak ısının hesaba katılması 

gerekir. 
 

Toprak: Serada sera toprağın tuzlu besin maddesi yüksek, su tutma kapasitesi yüksek ve  

drenaj olanaklarının iyi olması gerekir. 

Sera olarak kurulacak yerin eğimi az olmalıdır. Plastik sera malzemelerinden imal edilen 

seralar eğimli arazilerde de kurulabilirler. 
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Sera kurulacak toprağın taban suyu düzeyi en az toprak yüzeyinden 1 m. aşağıda olmalıdır. 

Endüstri Bölgeleri: Hava kirliliği seraların kirlenmesini hızlandırdığı için endüstri bölgelerine 

uzakta kurulmalıdır 

HAMMADDE VE DİĞER GİRDİLERİN  PLANLAMASI 

Organik Madde Miktarı 
 

Sera toprağındaki mikroorganizma faaliyeti, sıcaklık ve nem nedeniyle açık tarla 

koşullarına göre çok fazladır. Bu nedenle, sera toprağına organik madde çok ve çabuk 

tüketildiği için fazla verilmelidir. Topraktaki yüksek organik madde düzeyinin bitkilerde 

hastalığa dayanıklılığı arttırdığı da bir gerçektir. 
 

Sera toprağında organik madde miktarının % 610 olması çok uygundur. Bu oranı 

korumak için her kültürden önce dönüme 810 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Toprağın organik 

maddesi % 5 ise sera bitkileri % 0,2'lik tuz konsantrasyonuna dayanırlar. Organik madde düzeyi 

yükseldikçe, örneğin % 10 olduğunda bitkiler % 0,3'lük tuz konsantrasyonuna dayanırlar. 

Yeşil Gübreleme ve Toprak İşlemesi 
 

Çiftlik gübresi, toprağın organik madde düzeyini ve toprağın bitki besleme gücünün yükselmesi 

için en uygun materyaldir. Ancak çiftlik gübresi fiyatlarının son yıllardaki artışları kullanımı 

sınırlandırmaktadır. Sera toprağının organik madde düzeyinin bu materyalle yükseltilmesi 

pahalı bir yoldur. Yapılan araştırmalar ve pratikteki uygulamalar, organik madde düzeyinin 

yükseltilmesinde yeşil gübrelemenin yeterli olduğunu göstermektedir. Mısır bitkisinin 

kullanıldığı yeşil gübreleme toprağın organik madde düzeyini % 35 artırmaktadır. Bu amaç 

için, sera ürünü son bulunca toprak bolca sulanır. Sürüm tavına gelince dönüme 50 kg. 

Amonyum sülfat ve 50 kg. süper fosfat verilerek sürülür. Dönüme 30 kg. mısır tohumu isabet 

edecek şekilde sıkça serpilerek çapa ile tohumlar kapatılır. Mısırın gelişme devresinde 45 defa 

bolca sulanmalıdır. Mısırlar püskül göstermeye başladığında ufak parçalar halinde biçilerek 

birkaç gün pörsümeye bırakılır. Daha sonra sürülerek toprağa kapatılır ve çürümesi sağlanır. 
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8.SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bir yandan kaynakların kötü kullanılması, diğer yandan artan dünya nüfusu gıdadaki arz talep 

dengesini uzun yıllardır olumsuz etkilemektedir.Talebi karşılayamayan arz nedeniyle özellikle 

gıdadaki araştırmalar daha çok verimlilik üzerine odaklanmış bulunmaktadır. Topraksız tarım 

teknikleri araştırmaları dünyada son 20 yıldır sürmekte olup  Türkiye’deki üniversitelerde de 

hızla yaygınlaşmaktadır. Modern tarım kavramı içinde yer alan seracılık, son yıllarda tarımsal 

üretim için yatırım alanında da büyük ilgi görmektedir. 

Topraksız tarım, topraklı tarıma oranla 5 kata kadar daha verimli bir üretim şekli 

olabilmektedir. Üretim maliyeti de topraklı tarıma oranla yarı yarıya daha düşüktür.  Her türlü 

dış etkenin kontrol altına alınabildiği seracılık da, bu sebeplerden dolayı önem kazanmaya 

başlamıştır.Akdeniz Bölgesinde topraksız tarıma daha fazla masraf edildiği için daha fazla 

özen  gösterilirken topraklı tarımda bu kadar özen gösterilmemektedir. Bu sebeptendir ki 

topraksızda daha fazla ürün elde edilmektedir.   

KKTC’ seralarda tarımsal üretim için oldukça uygun bir ortam olarak değerlendirilebilir. Bu 

anlamda coğrafyanın verdiği bu avantajın faydaya dönüştürülmesi için üniversite endüstri 

işbirliği sağlanmalıdır.KKTC’deki üniversitelerde Türkiye’de de olduğu gibi topraksız tarımla 

üretilebilecek ürünler konusunda araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca en az maliyetle üretim 

yapabilmenin yöntemleri araştırılmalıdır.  
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