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ÖNSÖZ 

örtü altı yetiştiriciliği ( seracılık) önceleri toprakta 

açılan küçük çukurların üst kısımlarının mika levhaları ile 

kapatılmasıyla oluşturulan yerlere yapılmışt ır. Ondördüncü 

yüzyılda örtü materyali olarak cam kullanılmaya başlanmış, 

bugünkü seralar ın prototiplerini oluşturan yapılar 

belirmi şt ir . Serac ılık uz un süre Avrupa' ya getirilen baz ı 

egzot meyvelerin ve tıbbi bitkilerin korunup yetiştirilmesine 

hizmet etmiştir. Bugün ise, Kuzey Avrupa ülkeleri kış 

şartlarına rağmen , devamlı uygun bir k l ima sağlayarak ürün 

miktarını en yüksek nok t aya ulaştırmayı başarmış lard ı r. Faka t 

ülkemizde sera ile ugraşan çiftçilerin tekn i k bilgileri 

yetersiz o lduğu için maksimum ürün elde edi lememek ted i r. Yine 

genellikle küçük aile işletmeleri şeklinde görülen sera 

tarımı son yıllarda oldukça büyük işle tme lere dönüşmeye 

başlamıştır. Günümüzde 10-30 dekar arasında örtülü alana 

sahip pekçok üretici me vcuttur. 

Bu çalışmamızda örtü altı yetiştiriciliği adı ver ilen t üm 

kapalı üretimler tek tek ele alınacak ve konular oldu kça 

kapsamlı incelenecektir. Sadece mevcut üretimi konu almakla 

ve tasvir etmekle yet inilmeyecektir. Buna en 

olarak daha çok çeşitli ve kali teli 

yetiştirilebili r ? İşte bunun üzerinde 

öneml i ilave 

ürün nas ı l 

de i tinayla 

duru lmuştur . Ayrıca anlatı l an konuların objektif olması için 

grafikler geniş yer tutacaktır . Mümkün olduğu kadar en son 

istatistikleri vermeye özen gösterilmiştir. 

Konumuz sera yetiştiriciliğinde ön sırada yer alan 

"Antalya Anamur arasındaki seracı l ık faa li yet leri" olduğuna 

göre; bölgenin seracılık yönüyle ülkeye olan ka t kısıda 

kayıslamalarl a göz l er önüne serilecektir. Ayrıca son yıllarda 

üzerinde hassasiyetle durulan "kış sera ye t iştiriciliği " 

konuya ayrı bir derinlik kazandıracaktır. 



Türkiye ' de seracılık faaliyetlerine yer verilmesi 

bölgenin ülke içindeki önemini kavramaya katkıda 

bulunacaktır. Ayrıca seracılık faaliyeti gösteren iller 

istatistik açıdan karşılaştırıldığı zaman, bölgemiz 

seracılığının tartışılmaz üstünlüğü rahatlıkla anlaşılabilir. 

Ahmet KARDIÇ 

İstanbul Nisan 1993 
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GİRİŞ 

Seracılık diğer tarım kollarına nazaran yüksek tesis ve 

işletme giderleri gerektiren, teknik bilgi ve çok uğraşı 

isteyen entansif bir işletme tarzıdır. Fakat buna karşılık 

tarla zi raatına nazaran üçdört kat daha fazla ürün ve sekiz

dokuz kat daha fazla gelir getiren bir özelliğe sah i pt ir . 

Olumsuz çevre koşullarının hüküm sürdüğü mevsimlerde de, 

bitkilere yeterli havayı, yani ışık, ısı, nem ve co2 

aktörlerini kontrol altında t utan ve daha nitelikli ürünler 

yetişmesine imkan sağlayan kazançlı bir uğraşı biçimidir . 

Dünya'da 18 . yy ' ın sonlarında kuzey ü l kelerinde başlayan 

(enerji temininin güç ve daha pahalı o lması nedeniyle, 

tamamen güneş enerjisinden yararlanmak suretiyle yapılan) 

seracılık , güney ülkeler inde de yaygınlaşmaya başlamıştır . 

1989 istatistiklerine göre, toprakları çok sınırlı olan 

Japonya 2 10 . 000 dekar sera alanı ile Dünya 'da en üst sırayı 

almış, İtalya 170.000 dekar alan i le ikinci, İspanya 121.500 

dekar alan ile üçüncü, n ihayet Türkiye 117.400 dekar alan ile 

dördüncü sırayı almışlardır. Akdenize komşu olan ülkeler 

arasında bir değerlendirme söz konusu olunca, Türkiye üçüncü 

gelmekte , örtü alanı bakımından ise !spanya'dan sonra ikinci 

sırayı almaktadır. (FAO Yearbook, 1989 Roma) 

ülkemizde örtü altında sebze tarımı 1940'lı yıllarda 

Antalya'da yapılan seralarda başlamıştır . örtü altı tarımı 

1940-1960 yılları arasında oldukça yavaş gelişmiş, 1970 ' li 

yıllarda plas tiğin örtü materyali olarak devreye girmesiyle 

değişik biçimlerde ve hızla büyüme eğilimi kazanmıştır . 

Elimizdeki veriler Türkiye' deki örtülü tarım arazisinin şu 

anda 125 . 000 dekar alan'ı geçtiğini göstermektedir. 

Türkiye ' de seracılık esas itibariyle Akdeniz, Ege ve 

Marmara bölgelerinin kıyı şeridinde dağılma ve gelişme 

göstermiştir . Böylece ekolojik avantajlardan yararlanarak 



belirli üretim merkezleri oluşmuştur. Ekolojiden yararlanan 

seracılık, bilhassa kış aylarının ortalama sıcaklıklarının en 

yüksek olduğu mikroklimalara yerleşmiş ve bu yönü ile 

Türkiye ' de seracılık Ekolojiyi en iyi kullanan ve turfanda 

yapılan bir üretim şekline dönüşmüştür. 

Tarımsal yapı ve üretime ilişkin resmi istatistiklerde 

yer verilen yüz dokuz bitkinin otuz iki adedi sebze türüne 

aittir. Her bir türün çeşit yönünden zenginliği de gözönünde 

tutulursa sayının daha çok artacağı açıktır. Tür ve çeşit 

tümüyle 

sınırlı 

düzeyinde 

bölgesel 

yönünden oldukça zengin olan sebzecilik konusunda, 

incelenme olanağı bulunmadığından araştırmalar 

kalmıştır. Sebze üreten işletmelerin tüm ülke 

dağınık ve sayısının fazla olması neder:iyle 

sınırlamaya gidilmiş Marmara-Ege tarım bölgelerine giren 

iller aç ı kta sebzecilik, Akdeniz bölgesine giren iller ise 

örtü altı sebze yetiştiriciliğinde araştırma alanı olarak 

seçilmiştir. 

Seracılıkta en hızlı gelişmeler Muğla, Antalya ve İçel 

illerimizde meydana gelmiştir. Antalya ilinde 197 5 yılında 

yaklaşık 18.000 dekar olan cam ve plastik sera varlığı 1980 

yılında 28 . 000 dekara, 1985 yılında ise 41 . 000 dekara 

yükselmiştir. Türkiye toplam sera varlığının yaklaşık % 45 ' i 

Antalya ilinde bulunmaktadır. Bu ilimizdeki toplam sera 

varlığının %22' si cam, %78 ' i ise plastik seralardan 

oluşmakta ayrıca Türkiye cam-sera varlığının %85' i Antalya 

ilinde toplanmaktadır. (Ölez , 1986). 

TarımJa önemli olan, belli bir arazi üzerindek i verimin 

azamiye çıkarılmasıdır. Bu gerçekleştirmenin yollarında~ 

birisi entansi f tarım uygulamasına geçilmesidir. Bir diğe:::

ifade ile tarımda ileri teknolojinin derinlemesine 

kullanılmasıdır. İşte "örtü altı yetiştiriciliği" olarak da 

adlandırılan seracılık ileri teknoloji uygulamasının tipik 

bir örneğini teşkil eder. 
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TÜRKİYE'DE SERACILIK FAALİYETİ VE GELİŞİMİ 

TUrkiye ' nin farklı iklim ve toprak yapısına sahip olması 

çok sayıda bitki tür ve çeşidinin ekonomik anlamda 

üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Türkiye' de örtü altı tarımı oldukça 

sahip olup son yıllarda hızla gelişmeye 

yılında yaklaşık 35.000 dekar olan cam 

varlığımız 1980 yılında 50.000 dekara , 

yakın bir geçmişe 

başlamıştır. 1975 

ve plastik sera 

1985 yılında ise 

91. 000 dekara yükselmiştir. Toplam sera varlığımızın 

seralardan yaklaşık %12'si cam, %88'i ise plastik 

oluşmaktadır. (Ölez, 1986) 

Türkiye'de örtü altı yetiştir ic iliği Marmara, Ege ve 

Akdeniz k ıyı şeridinde dağılma ve gel işme göstermiştir. Bu 

dağılım içerisinde ise belirli üretim merkezleri doğmuştur. 

En kuzeyde Yalova çevresinde görülen seracılık, batıda İzmi r

Muğla illeri ve çevrelerinde, güneyde ise Antalya-İçel 

illerini kapsamakta ve Samandağ'ında son bulmaktadır . 

Türkiye' de sera tarımının yapısını incelediğimizde, 

ürünler itibariyle belirli üretim merkezlerinin oluştuğu 

görülmektedir. Güney illerimizde, özellikle Muğla, Antalya ve 

İçel' de daha çok sebze yetiştiriciliği, İzmir ve İstanbul 

civarında ise daha çok süs bitkileri yetiştiriciliği 

yaygınlaşmaktadır. 

Serada sebze yetiştiriciliğinde ürün dağıl ımı, bir önceki 

yılın piyasa fiyatları ve pazarlama imkanlarına bağlı olarak 

değişmektedir. Bununla beraber, belirl i üretim 

merkezlerindeki ihtisaslaşma dikkati çekmektedir . Mesela İçel 

ilinin Erdemli ilçes inde domates, Anamur ve Gülnar 

i lçelerinde hıyar, kazanlı kasabasında biber, Muğla ile 

Fethiye ilçesinde domates, Antalya ilinde ise çeşit l i 

sebzeler yetiştirilmektedir. 
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Türkiye 36- 42 enlem dereceleri arasında, genellikle 

seracılık bakımından sıcak-ılıman iklim kuşağında yer alan 

diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı b i r durumdadır. 

Samandağ ' dan !zmir'e kadar olan sahil şeridinde çok az ısıtma 

ve soğutma ile ve hatta bazı mikroklimalarda hiçbir ilave 

önleme ihtiyaç duyulmaksızın başarı ile yapılabilmektedir . Bu 

bakımdan seracılığın son yıllarda sür'atle mikroklimalarda 

geliştiğini görmekteyiz. 

Türkiye ' de sera tarımı1 benzer ekolojik şartlara sahip 

Akeniz ülkeleri ile karşılaştığı takdirde güvenilir bazı 

değerlendirmeler yapmak mümkün olabilmektedir. Ancak bu 

ülkelerde cam ve plastik sera varlığı ile elde edilen 

verimler konusunda yeterli bilgi mevcut değildir . 

İspanya'da 15 .000 h .a. 

!srail'de 7.000 h.a. 

Yunanistan'da 5.000 h.a. 

Fas'ta 1. 000 h.a. 

Kanarya Adaları'nda 500 h . a. 

sera mevcuttur. 

Sera alanı itibariyle Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında 

İspanya' dan sonra ikinci gelmektedir. Cam ve plastik sera 

varlığı itibariyle İspanya ve Türkiye'yi 

karşılaştırdığımızda: 

İspanya (1983) Cam Sera 1.219 h . a. 

Plastik Seral 5.000 h.a. 

Türkiye (1985) Cam sera 1.100 h.a . 

Plastik Sera 8.036 h.a. 

4 



olarak görülmektedir. (özel, 1986) 

Sera varlığı, çeşitleri, yetiştirilen ürün ve verimleri 

itibariyle İspanya ile Türkiye'nin büyük benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. 

Türkiye'de sera teknolojisi ve sera yetiştiriciliği 

konusunda önemli bir eğitim eksikliği vardır. Bu bakımdan 

gerek özel, gerek kamu kesimi tarafından yapılacak işler 

mevcuttur. 

Türkiye seracılığın yapısı gözlendiği zaman iki önemli 

olgunun varlığı dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki 

yetiştirilen ürünlerin çeşitlerinin belirlenmesinde "mahalli 

tecrübe 11 nin ön plana çıkmasıdır. Söz gelimi, aynı iklim 

koşullarına sahip Fethiye ile Antalya veya Alanya'da tamamıyla, 

yöresel tecrübelere göre ürün çeşitlemesi yapılmakta; Fethiyede 

geleneksel olarak domates yetiştirilmekte, diğer ürün 

çeşitlerine gidilmemektedir. Buna karşılık Antalya veya 

Alanya' da diğer sebzeler de üretilmektedir. Bu durum Türkiye 

seracılığının bir özelliğini teşkil etmektedir. Türkiye 

seracılığının diğer bir özelliği, üretimin belirli merkezlerde 

yapılmasıdır. Bir diğer ifade ile "üretim odakları" ortaya 

çıkmıştır. Aynı ekolojik koşullara sahip olmalarına rağmen bir 

bölgede gelişmiş bir serac.ılığa rastlanırken, bir diğerinde 

seracılık hiç görülmemektedir. Bunun bir sonucu olarak, örneğin 

Antalya'nın sağına ve soluna doğru gidildikçe bilgi birikiminin 

azaldığı görülmekte, buna bağlı olarak seracılık da 

azalmaktadır . Yine aynı yapının doğal sonucu olarak bölgeler 

arasında teknolojik olarak büyük ve önemli farklılıklar göze 

çarpmaktadır. (Macit, 1985} 

Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye'deki seraların, benzer 

ekolojik sistem içinde yer alsa dahi yerel tecrübelere dayalı 

olarak üretim yaptığı ve yapılan üretimin (Tablo I 

görüleceği gibi) belirli merkezlerde gerçekleştiği 

edilebilir. 
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TÜRKİYE TOPLAM ÖRTÜLÜ ALAN VARLIĞI iLE BÜYÜKLÜK VE ÖRTÜ TİPİ 
ÇEŞİDİNE GöRE DAĞILIMI 

BÜYÜKLÜĞÜNE GöRE DAĞILIMI 

Ser a 0-100 m2 100-250 Da 250-500 m2 500-1000 m2 l 000-2000 m2 2000-3000 3000 m2 

Tipi Adet Da Adet Da Adet Da Adet Da Adet Da Adet Da Adet 

Cam 21 2.6 377 160.2 6851 3274.9 6593 4714.8 612 696.3 52 146.5 23 

Flastik 54 11.4 855 648.3 20292 9734.3 17170 3089.3 6670 9343 .7 256 490 26 

Alçak 1146470 28709 2127 379.8 577 3938.5 1313 1259.6 2430 4380.5 609 1772.5 595 

Tünel 

Yüksek 85526 8572.6 982 157.8 1309 390.9 813 501.9 3 3.6 3 6 

Tünel 

TOPLAM 1232071 7493.6 4341 1346.1 29029 17338.6 25889 9565.6 9715 14424.1 920 2415 644 
-

Yukardaki Şekilde de göıüldüğü gibi alçak plastik tüneller diğer örtü tiplerine göre daha geniş alana yayılmıştır. 

Kuşkusuz bunun sebebi hem ucuz olması, hem de daha engebeli alanlara yapılabilmesidir. 

Da 

73 

107.5 

974 

11545 

TOPLAM 

Adet Da 

14.529 9068.5 

45323 3424.6 

1E+06 4161 1.9 

88654 9632.5 

1E+06 93737 



TABLO I 

Türkiye'nin Sera Varlığı (1975) 

CAM PE CAM-PE 

Bölgeler Adet Alan (dk) Adet Alan (dk) Alan (dk) 

Antalya 16.000 8.000 19.000 15.000 23.000 

İçel 150 1. 58 4.000 5.000 5.158 

İzmir 160 230 440 440 670 

İstanbul 200 60 250 100 160 

Muğla 150 104 400 200 304 

Diğerleri 708 

Toplam 30.000 

Antalya ve İçel illerinin Türkiye' deki toplam "örtülü 

alanlar"da ki payı (1982-83'te) %73,3'tür. (Muğla %7.8, 

İzmir %0.5) ; 19 84 ' de tüm cam seraların %91. 7'si ve tüm 

naylon örtülü seraların %83 . 8' i Türkiyenin güney kıyısında 

bulunmaktadır. 

Tür kiye'de seracılık 1940 'l ı yılların sonuna doğru ısıtma 

masra flarının en az olduğu Antalya ilinden başlayarak ilin 

doğu ve bat ı yön ünde hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 

1960 yılında 15. 250 da olan örtülü a lan, 1970 yılında 

35.800 da'a çıkarak% 134'lük bir gelişme hızı sağlanmıştır. 

Ancak, bu gelişme günümüze kadar aynı oranlarda devam etmeyip 

zaman zaman düşme göstermiştir. 

Sera alanları 1989'da 85.331 da'a yükselirken, tüm örtülü 

alan miktarı ise aynı yıl 295.935 da olmuştur (Tablo 2). 
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TABLO 2 

Türkiye'de örtüaltı alanları ve ( %) gelişme hızları 

Yıllar örtülü Gelişme 

Alanı (da) Hızı ( % ) 

1960 15.250 ---
1970 35.8 00 134 

1975 68. 150 90 

1980 81.455 19 

1985 200.000 145 

1986 217.392 8 

1987 217.647 0 .1 

1988 264 . 182 13 

1989 295.935 20 

Türkiye'de top l am örtüaltı alanları içinde cam ve plastik 

seraların gelişimi incelendiğinde; ilk yıllarda cam sera 

lehine görülen alansal büyüme, zamanla plastik sera lehine 

artarak dönmüştür. 1960 yılında 5 .2 50 da olan cam sera 

varlığı 1989 yılında 15.830 da'a çıkarken, 4.780 da ol a n 

plastik seralar 69 . 501 da olmuştur (Tablo 3). 

TABLO 3 

Türkiye'de yıl lara göre sera varlığı 

Yıllar Cam sera (dk) Plastik Sera (dk) Top l am Sera (dk ) 

1960 5.250 4.78 0 1 0 . 020 

1970 9.760 15.72 0 25 . 480 

1975 6.134 29 . 438 35 . 572 

1980 9.252 40.717 49.969 

1985 11.011 80.365 9 1 .3 76 

1989 15.830 69.501 85 .33 1 

Türkiye'de mevcut ve plastik seralar örtü 

materyallerine göre incelendiğinde son yıl l arda plastiğin 

daha yaygınlık kazandığı görülmektedir. Toplam 85.331 da'lık 
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sera alanlarının %18.7 sini cam seralar, %8 1 .3 ünü plastik 

seralar teşkil etmektedir (Tablo 4). 

TABLO 4 

Türkiye'de seraların örtü materyallarine göre dağılımı (%) 

YILLAR 

örtü Tipi 1960 1970 1975 1980 1985 1989 

Cam 52. 3 38.3 17.0 15.5 12 .0 18.7 

Plastik 47.7 61. 7 83.0 81. 5 88 . 0 81. 3 

Türkiye'de seralarda yetiştirilen ürünler incelendi ğinde 

%95 ile sebze ağırlık kazanmakta , bunu %4 ile süs bitkileri 

ve %1 oranında da meyve takip etmektedir. Sebze üretimi 

Antalya, İçel ve Muğla illerinde yoğunluk kazanırken Yalova 

yöresindeki üretim tamamen çiçekçiliğe yöneliktir. 

Türkiye'de seralarda toplam 750.000 tonluk sebze üretimi 

yapılmaktadır. Türler baz ında ince lendiğinde üretimin 

%57' sini domates, %27' sini hıyar , %8 ' ini biber , %5' ini 

patlıcan ve %3 1 ünü kabak teşkil etmektedir. 

Tü rkiye genelinde sebze ihracat ı ise 1989 yılında 328.067 

ton olmuş ve 65. 785.000 $ döviz e l de edilmiştir (Karataş, 

1987) . 

TABLO 5 

TÜRKİYE SERA VARLIĞINDAKİ GELİŞMELER 

A. CAM SERALAR (Deka~) 

İLLER 1975 1 98 0 1984 1985 

Antalya 5.540 8.330 8.925 9.345 

İçel 137 262 349 401 

İstanbul 112 134 157 172 

İzmir 241 280 295 296 

Muğla 104 246 693 797 

TOPLAM 6.044 9.252 1 0 .419 11.011 
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TABLO 6 

TÜRKİYE SERF-. VARLIĞINDAKİ GELİŞMELER 

B. PLASTİK SERALAR (Dekar ) 

İLLER 1975 198 0 1985 1989 

Antalya 12.927 19.438 31.8 64 31.982 

!çel 14.751 17.301 35.059 39.500 

İstanbul 207 337 642 487 

İzmir 598 803 960 1. 062 

Muğla 955 2.838 6.215 7.334 

TOPLA.ı."1 29.438 40.717 73.876 80.365 

Türkiye genelinde il k aşamada cam serala r da (Tab l o S, 6) 

daha sonra plastik sera leh ine dönmüştür . Cam seralar 1975-85 

yılları a ras ında iki kaz artış gös t erirken, aynı yıll arda 

plastik seralar üç kat a rtış göstermiştir. Bu da plas tik 

seral arın yöre halkının ekonomik 

göstermektedir . Cam seralar ise 

masraflı gelmektedir. 

10 
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ANTALYA VE DOĞU KESİMİNDE SERAC ILIK FAALİYET İ VE 

SERACILIĞIN GELİŞİMİ 

Antalya ' da seracılğın 50 yıl l ık 

Başlangıçta kuzeyi duvar l ı cam seralar 

seralarla başlayan seracılık zaman la 

bir geçmişi vardır . 

ve ahşap yapı 1 ı cam 

b l ok l u cam s e ra l ara 

dönüşmüş 60 ' lı yılların sonundan i t ibaren de plas t ik seralar 

devreye girmeye başlamıştır. Pl as ti k seralarında b u yı llarda 

yapının ahşap olduğunu görmekteyiz . 

Bunun yerini ileriki yıllarda boru yap ımı a lmışt ı r . 

Türkiye genelinde ki cam seralar ın % 83' ü i l e plast i k 

seraların % 50 ' sinin Antalya i linde bulunduğu aşağ ı da k i 

tablo l ar ın incel e nmes i nden an l aşı lmaktadır (Tablo 7 , 8 ) . 

TABLO 7 

1 975- 1 9 8 9 Yıl larında çeşitli ille r in cam s era varlıkları (da ) 

İLLER 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Antalya 5 .540 8 . 330 8 .925 9.345 11. 140 11 . 906 12 . 789 13 .176 

!çel 137 262 349 401 672 695 705 1. 608 

İstanbul 112 134 157 172 117 117 117 117 

İzmir 241 280 295 296 296 293 293 293 

Muğla 104 246 693 797 853 1 . 082 1 . 027 1.057 

Diğer -- -- -- -- -- -- - - 126 

İ ller 

TOPLAM 6 . 134 9 . 252 10 . 41 9 11.011 13 . 078 14 . 093 14. 931 15 . 830 
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TABLO 8 

1975-1989 Yıllarında çeşitli illerin plastik sera varlıkları (da ) 

İLLER 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Antalya 12.927 19.438 31. 864 31. 982 26.146 30.457 38.785 38.018 

!çel 14.751 7.301 35. 059 39.500 35.628 23.429 23.561 18.871 

İstanbul 207 337 642 487 665 665 665 665 

!z...mr 598 803 960 1.062 1.129 1.129 1.811 1.827 

Muğla 995 2.838 6.215 7.334 9. 767 12.463 13.880 8.592 

Diğer -- -- -- -- -- -- -- --

!ller 

TOPLAM: 29.438 40.717 73.876 80.365 73.335 68.323 78.702 69.501 

Antalya'da serac ı lığı n gelişmeye başladığı i l k yı lla r da 

büyük oranlarda domates üret im hakimdi ve kull an ı lan çeş itle r 

s t andart çeşi t ti . 1970'li yıllardan itibaren biber hariç 

diğer türlerde hibrit çeşitler üretime girmeye başladı . Bugün 

ise s erada üretimi yapılan bütün sebze l erde (biber çok az) 

hibrit çeş i tler kullanılmaktadır . 

İlin 1989-1990 dönemi itibarıyla domates üretimi 20 1 .179 

ton olmuş, bunu 172.151 ton ile hıyar takip etmiştir. Aynı 

döneme ait toplam sera üretimi ise 505.286 ton'dur. (Karataş, 

1987) 

Antalya ilinde, mevcu t seraların yaklaşık %4 0 ' ında tek 

mahsul %60'ında ise çift mahsul sebze üre timi yapılmaktadır. 

Çift ürün yetiştiriciliğinde sonbaha rda doma t es, hıyar; 

ilk baharda domates, hıyar, biber, patlıcan, ta ze fasulye, 

kavun yet i ştirildiği gözlenmektedir. Alçak plastik tünellerde 

ilkbahar yetiştiriciliğinde çoğunlukla patlıcan ve sa k ız 

kabağı ye t iştir i lmektedir. 

Seralarda, Antalya ilindeki yetiştirme mevsimleri ve 

fenoloj ik tarihleri incelendiğinde, sebze turfandacılığının 

sonbaharda en erken Ekim ayının son haftasında, ilk baharda 
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ve şubat ayının ikinci yarısında ürün hasadına başlanabildiği 

görülmektedir . 

Seracılık yönünden ikinci önemli merkez olan !çel ' de, 

ekolojik koşullar uygun olmasına rağmen bilgi biri kimi ve 

teknoloji Antalya' ya göre biraz daha azdır. Burada üretimi 

yapılan sebze türleri: Domates, Hıyar, Biber, patı ıcan ve 

kabak 't ır . 

Fakat bölgede yaptığımız incelemelerde değişik türler 

değişik örtü tiplerinde yan yana ve içiçe bulunmaktadır. Sera 

tiplerinin yoğunlaştığı bir bölge yoktur . Bunu bir harita 

üzerinde göstermek mümkün değildir. 

Seralarımızda yıllardır yetiştirilegelmekte olan 

geleneksel ürünlere ilaveten kavun ve başmarul gibi yeni bazı 

ürünlerin de yeralmaya başladığını görüyoruz . Ayrıca , 

seralarda karışık dikim yapmak suretiyle üretimin karlılık 

oranını arttırmak mümkün olabilmektedir. Antalya sebzecilik 

yapılan bir çalışmada sonbahar 

domates bitkileri altına dikilen 

Araştırma Enst itüsli'nde 

domates yetiştiriciliğinde 

bu tip salata bitkileri ile 6 ton domatese ilaveten 4 ton baş 

marul elde edilmiştir. 

Sera tarımının gelişmesi ıçın karışık dikimler ve yeni 

ürünler çok önemli unsurlar olacaktır. 

Merkez ilçede meyve ve sebze bahçeler inin, toplam tarım 

arazisinin (50851 hektar) içindeki payının %21,13 olması 

bunun bir göstergesidi r . İlçedeki sebze ekilen alanların 

%20, lS ' i , süs bitkileri ekili-dikili alanların ı ise %85,94 ' ü 

örtü altı tarım alanlarıdır . 

!lçedeki örtü altı sebze ekilişlerinde ilk sırayı %75 . 54 

gibi yüksek bir oranla domates alırken, bunu hıyar (%17.70), 

sivri biber (%4,38), patlıcan (%2,23), kavun (%0 . 12) ve 

taze fasulye (%0.03) izlemektedir . 
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Merkez ilçedeki toplam örtü altı sebze ekilişlerinin 

%74.83 ' ü cam seralarda; %25.17 ' si plastik seralarda 

gerçekleştirilmektedir . (Macit , 1985) 

Ekilişlerin %40 ' ı sonbahar , %4 0 ' ı ilkbahar , %20'si ise 

tek mahsul döneminde (bütün bir yıl) yapılmaktadır. 
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AKDENİZ BÖLGESİNDE SERACILIĞIN YAYGINLAŞMA SÜRECİ 

Seracılık faaliyeti ilk defa 40' lı yıllarda Antalya' nın 

doğu kesiminde görülmüştür. Bu bölgede üretim kışın 

yapılmakta ve yaygın olmadığı için ancak yakın illere 

gönderilmektedir. Hava sıcaklığı bakımından avantajlı olan bu 

bölgede üretim zamanla yaygınlaşmıştır. Bu faaliyet Tarım 

Bakanlı.ğı' ncada desteklenmiş ve yöre halkı. bu konuda 

bilgelindirilmiştir . 1950'ye kadar cam sera ortaya çı.kmış, 

büyük sermaye gerektirdiği için ancak 1960 'da yaygınlaşmaya 

başlamıştır. 

Pahalı cam sera her zaman çok mahdut bir sahada kalmış, 

sayısıda buna paralel olarak düşük bir düzeyde bulunurken, 

plastik örtü altında yetiştirme denilen teknik bir yenilik, 

turfanda sebzeciliğin geniş düzeylere yayılmasına yol 

açmıştır. (Şekill,2) Her ne kadar ilk plastik seralar 1960 'da 

Kırcamide (Antalyanın doğusu) kullanılıyorsa da, seracılığa 

tahsis edilen alanların süratle genişlemesi ancak 1965 ' de 

başlamıştır. Bu gelişme, 1963lde Tarım Bakanlığı'na Aksu 'da 

kurulmuş olan Sebze Araştırma Enstitüsü' nün teşvikiyle 

başlamıştır. Bu Enstitünün görevi seracılık şartlarını 

araştırmak ve çiftçilere danışmanlık yapmaktı. Sadece daha 

basit yetiştirme tekniklerinin ve daha ucuz sera yapılarının 

kış sebzeciliğini teşvik edebileceği çok çabuk anlaşılmıştır. 

Halbuki cam sera inşası kredilerle desteklenmekte ve neticede 

sadece çok varlıklı toprak sahipleri seracılık 

yapabiliyorlardı. Çok daha az masraflı plastik seraların 

kullanılmaya başlanmasıyla, küçük çiftçide kış sebzeciliği 

yapacak duruma geldi. Bu sebeplerden dolayı plastik seraların 

yaygınlaşması cam seralarınkinden çok daha çabuk gerçekleşti. 

Cam seracılığın 30 yılda ulaşabildiği sahaya eşit duruma naylon 

örtü kullanan seracılık 10 yılda ulaşmışt ır. 1964 'de naylon 

örtü kullanılan seracılık yeniliğinin merkezinde buradan çok 

uzakta bulunan Aydıncık' ta (Gülpınar ilçesi) naylon örtülü 

seralar kullanılmaya başlanmıştır (Struck, 1985). 
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197 O' de naylon örtülü sera alanı 412 hektarı bulmuş ve 

hemen hemen cam sera alanına ( 43 0 hektar ) ulaşmıştır . 

1970'den beri naylon örtülü seracılık içinde verilmekte olan 

ziraat bankası kredileri yardımıyla, bu tür seraların 

kapladığı alan daha fazla artış göstermiştir . 

1965'den beri, cam ve naylon örtülü seraların yanı sıra 

örtü askılıkları ve alçak tünel tesisleride tarım alanlarında 

geçici bir süre için örtülmesi amacıyla kullanılmaktadır . 

Bunlar , seralarda alan olarak sınırlandırılmış olan kış 

sebzeleri üretim alanlarının pazar durumuna göre 

genişlemesine sebep oluyorlar. Bu tekniğin kullanımı gerek 

zaman, gerekse alanın genişliği bakımından çok büyük 

istikrarsızlık gösterir. Bu tekniğin örtülü alandaki payı 

hakkında ancak kaba bir tahminde bulunmak mümkündür ; bu pay 

1970 (92 hektar) ve 1983'de yaklaşık %22 ' ye (105) hektar) 

ulaşmıştır. 

Seracılıkta gelecek için son derece önemli bir başka 

teknik yenileşmenin çıkış merkezi Antalya bölgesi dışında, 

daha doğuda, Tarsus yakınlarında bulunuyordu. Burada ilk defa 

1963' de Adanalıoğlu da (Mersin Merkez ilçesi) yüksek tüneller 

kullanılmaya başlanmıştır . Bu tekniğin avantajı onun 

hareketliliğidir. Böylece kış sebzeciliği, toprağın özel 

olarak işlenip hazırlanmasına gerek kalmadan, tarla üzerinde 

değişik yerlerde yapılabilir. Bu nedenle yüksek tüneller 

büyük bir kısmı tarla ziraatı yapan toprak sahipleri 

tarafından da tercih edilerek kullanılmaktadır. Bu yenilikde 

sıçramalar halinde Türkiye'nin güney kıyısı boyunca yayı lmış; 

naylon örtülü tüneller önce Mersin civarındaki köylerde 

kullanılmaya başlanmış, daha sonra bunlar 70 ' l i yıllar 

başlangıcında Gazipaşa ile Manavgat arasında münferiden 

görülmeye başlanmıştır . Buna karşılık bu tünellerin, 

Türkiye'nin güney kıyılarının batı kesiminde kullanılmaya 

başlaması ise, ancak 80'li yıllarda olmuştur. 
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TABLO 9 

Antalya ve İçel İllerinde Seracılığın Gelişmesi 

Alan Hektar Olarak 

ANTALYA İÇEL 

Cam Naylon Toplam Cam Naylon Toplam 

örtülü örtülü örtülü örtülü örtülü örtülü 

Sera Sera Alan Sera Sera Alan 

1970 480 320 892 ? ? ? 

1975 850 626 2.117 14 1.475* 1.489 

1980 766+ 1.618+ 3.851 26 1.730* 1 .7 56 

1984 893 2.012 4.079 35 3.506 6.099 

+ Veriler 1982 için 

* Tüneller de dahil 

Tarım ve Onnar. Bakanlığı ' nın yayınlanmış verilerinden faydalanılmıştır. (!çel 

ve Antalya) 

Kış mevsiminde sebze yetiştiriciliğindeki yenilik, farklı 

sera teknikleriyle başlamıştır. Bu tekniklerin her birinin 

başlatılması başka bölgelerde olmuştur. Seracılığın 

yaygınlaiması, bugün herbirinde bir başka sera tipinin 

kuvve tli bir biçimde egemen olduğu tarım alanları doğurmuştur 

{Tablo 10). Antalya-Serik, Alanya-Gazipaşa ve Gülnar 

yetişt irme bölgelerinde büyük ölçüde cam seralar yaygındır 

(Struck, 1985). 

TABLO 10 

Ant alya-Anamur arasındaki ilçelere göre, sera tiplerinin gelişimi 

Artış Oranı 1975-1985 Yüzde Olarak {%) 

Cain Naylon Yüksek Hakim Sera Tipi 

Sera örtülü Sera Tünel {1975) 

Antalya + 113 + 446 * Cam sera 

Serik + 507 + 152 * Cam sera 

Manavgat + 440 + 586 * Naylon Örtülü Sera 

Alanya + 249 + 204 + 608 Naylon örtülü Sera 

Gazipaşa + 580 43 ** Cam Sera 

Anamur + 593 35 ** Naylon örtülü Sera 

Kaynak: (Dr. E. Struck, 1985). 
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Cam seralardaki yüksek artış oranına rağmen bu masraflı 

yapılara gittikçe daha az rastlanılacaktır. 1970' de Antalya 

ilinde cam seraların örtülü alandaki payı %53.8 iken 1984'de 

bu pay %21.9'a düşmüştür. (İçel %0.6). Görüllüyor k i , 

Bölgelerde sera tipleri karışmaya devam edecek ve yakın bir 

gelecekte, bütün sera tiplerinin yanyana bulundu~u bir sera 

bölgesi meydana gelecektir. (Tablo 10). 

Ilıman kuşak, teknolojik üstünlüğü sayesinde örtü 

malzemesi , gübre, kimyasal madde, tohum vb. gibi seracılığın 

can damarı konularında devaml ı deneyimler yapmakta ve 

ilerlemeler katetmektedir . Akdeniz iklim bölgesinde ise sera 

üretimi başarılı olmakla beraber metod ve teknik gelişmeleri 

daha yavaştır. Yenilikleri ılıman kuşağın ileri 

teknolojisinde durmadan ithal etmek zorundadır. Bunun 

yanısıra büyük pazarların Akdeniz bölgesinden sebze istekleri 

adeta ısmarla~a durumuna gelmiştir . Bu nedenle üret imin 

herhangi bir evresinde yapılan zamanlama hatası, ürünün elde 

kalmasına neden olmakta ve bütün emekleri suya düşürmektedir . 

Bunun için çeşitli gübre, ilaç ve hormonlar kullanılarak, 

bitkilerin birlikte çimlenmesi, meyveye yatması ve topluca 

hasat edilmesi sağlanmıştır. Bitki, yerine yenisinin ekilmesi 

için, en kısa zamanda yetişerek seri terketmeye 

zorlanmaktadır (Erel, 1984). 
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BÖLGE SERACILIĞIN ÖNEMİ VE SEBZE ÜRETİMİNİN GELİŞMESİ VE 

BÖLGENİN KIŞ SEBZE ÜRETİMİNDEKİ YERİ 

Seralar iklim şartlarının elverişli olmadığı dönemlerde 

açıkta ve örtü altında yetiştirilemeyen kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesini sağlayan cam ve plastik yapılandır . Bu 

yapılar ülkemizde kış ayları sıcaklığının yüksek olduğu Ege , 

Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yayılmışlar ve turfanda 

üretim şekline dönüşmüşlerdir. Seracılık miras yoluyla 

bölünen toprağı değerlendirmesi, istihdam olanağı sağlaması 

ve yetiştirme dönemi dışında entansif ve rantabl üretim ile 

tüketici talebini karşılaması açısından önemlidir. 

Sebze üretimimiz , 1983'de 12.6 milyon ton, 1984 ' de 13 . 4 

milyon ton, 1985'de 15 milyon ton'dur. Bu üretimin ne 

kadarının seracılıktan sağlandığı bilinmemekle birlikte, 

üretilen domatesin %50'sinin, hıyarın %30'unun seralarda 

yetiştirildiği tahmin edilmektedir. örneğin; 1985 yılında 

üreti len 4 . 900.000 ton domatesin 2.450.000 tonu, 780 . 000 ton 

hıyarın 234.000 tonu serada yetişmiş kabul edebiliriz . örtü 

al tı tarımında önem sırasına göre domates, hıyar, biber , 

patlıcan yetiştirilmektedir. Son zamanlarda bunlara ek 

olarak, kavun, çilek, marul, fasulye, kabak da gündeme 

gelmişlerdir. Seralarımızın %60-70 inde domates, %20' sinde 

hıyar, %15'inde biber ve %5'inde diğer ürünler yer 

almaktadır . Ayrıca iç ve dış talebe göre karışık dikim ve 

yeni türler üzerinde durulmalıdır. 1976 yılında sebze 

üretimiyle 1 76. 670 kişi uğraşmakta iken günümüzde bu sayı 

yarım milyon dolayındadır. (Bir ailenin ortalama 5 kişiden 

oluştuğunu kabul edersek, ( 500. 000/ 5 = 100. 000) ı 00 . 000 aile 

başlıca geçim kaynağı olarak sebze üretimiyle ilgi lidi r 

(Arıkan, 1987). 

Kişi başına sebze tüketimimiz ise yılda 80-120 kg 

dolayında olduğu ve ileride daha artacağı beklenmektedir . 

Türkiye 'de sebze ihtiyacı, özellikle şehir nüfusunda 
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büyük artışla beraber sürekli fazlalaşmıştır. 1967 'de kişi 

başına düşen sebze tüketimi yılda 84 kg iken 1983'de bu sayı 

132 kg.a ulaşmıştır. Yaş sebze tüketimi 1970'lerin ortasından 

beri daha da çok yükselmekte, 1975'de 179 kg (kişi başına 

(yılda) olan miktar, 1982'de 233 kg. yükselerek %29.7'lik 

bir artış kaydetmiştir-. A..."ltalya ve İçel illeri bu hızlı 

gelişime ayak uydurup, sebze üretimini belirgin ölçüde 

arttırabilmişlerdir. önce domates ve kabak yetiştiriciliği 

yaygınlaşmıştır. 70'li yılların ikinci yar ı sında bu illerdeki 

domates ve kabak üretimi, Türkiye'nin toplam üretimine oranla 

çok yüksek artış göstermiştir. 80' li yıllar ı n başlangıcında 

ise hıyar üretimine agırlık verilmiştir (Tab l o 11). 

TABLO 11 

Türkiye genelinde ve Antalya ile !çel illerinde sebze 

üretimindeki ge l işme 

üretim 1976 1980 1984 Artış % Artış % 

(1000 ton olarak) 1976-1980 1980- 1984 

Sebze Türkiye 6.1 05 7.540 8.561 + 23.5 + 13. 5 

Toplam Antalya-İçel 872 1.094 1. 157 + 25.5 + 5.8 

Domates Türkiye 2.750 3.550 4.000 + 29.1 + 12.7 

Antalya-İçel 469 637 689 + 35.8 + 8.2 

Kabak Türkiye 265 300 355 + 13.2 + 18.3 

Antalya-!çel 46 57 67 + 23.9 + 17.5 

Hıyar Türkiye 425 500 675 + 17.6 + 35.0 

Antalya-İçel 60 67 109 + 11. 7 + 62.7 

Kaynak: Tarımsal Yapı ve Üretim 1976, 1980. 

+ 1984 yılı için yayınlanmarruş rakarr~ar. 

Bilgiler, T.C. Baş. Dev. İstatistik Enst. Ankara'dan alınmıştır. 

Sebzeciligin büyük ölçüde yaygınlaşmasına rağmen, Antalya 

ve !çel illeri, 

rol oynamazlar. 

düzeyde kalan 

Türkiye'nin toplam sebze üretiminde büyük bir 

Bu illerin toplam üretim içinde hep aynı 

yaklaşık %13'lük bir payı vardır. Buna 

karşılık, Akdeniz bölgesi seracılıkta uzmanlaşmasıyla, kış 

sebzeleri alanında en büyük üretici durumuna gelmiştir. Bugün 
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Türkiye' nin toplam kışlı k sebzesinin %90' ı bu bölgede 

yetiştirilmektedir . Buna rağmen bu yapı değişiminin toplam 

üretim miktarına çok az etkisi olmuştur. Bunun nedeni, bir 

çok çiftçinin seracılığa geçişte, açık arazideki sebze 

yetiştiriciliğini ihmal etmeleridir. Bu sebeple, 1985'de 

araştırma bölgesinin tümünde sera altındaki yüzey, sebze 

ekimi yapılan tüm yüzeyin %20 sini oluştururken , araştırma 

yapı lan 113 köyde sera al tındaki alan, ortalamanın üzer inde 

bir nispetle sebze ekimi yapılan toplam sahanın %44 ' ünü 

oluşturmaktaydı. özellikle bölgenin batısındaki kıyı 

oluşlarında açık arazi sebzeciliğinde büyük bir gerileme 

görülmüş ve hatta bazı yerlerde tamamen bırakıldığıda 

olmuştur. Kış sebzeciliğinin sağladığı fazla gelir o kadar 

yüksektir ki artık bir çok çiftçinin gözünde, açık arazide 

sebze yetiştirmek emeğe değmez görülmektedir : 1984'de Antalya 

ilinde 15.169 hektar saha kaplayan açık arazide sebze 

yetiştirilmesinden ancak 7.994 milyar TL elde edilirken, çok 

daha az olan ve ancak 3. 806 hektar yer kaplayan seralardan 

21 . 244 milyor TL gelir e l de edilmiştir. Bu durumda açık araz i 

ile sera arazisi arasındaki verimlilik oranı 1/11 olmaktadır . 

Sebze türlerinin her birinden elde edilen gelirler arasında 

da büyük fark vardır. Domatesten, açık arazide hektar başına 

0.99 milyon TL, serada ise hektar başına 6.54 milyon TL gelir 

elde edilmektedir . Donı.ates ziraatının yaygınlaşt ırılması 

yanında son yıllarda hıyar yetiştiriciliği de özellikle 

geliştirilmiştir. Bilhassa ! çel ilinde görülen bu büyük artış 

(1980-84 + % 121 ) kış sebzesi olarak yetiştirilen bu ürünün 

daha yüksek fiyatla satılabilrnesiyle açıklanabilir. Burada, 

hıyar yetiştiriciliğinde açık arazide hektar başına 0.43 

milyon TL gelir elde edilirken, seralarda bu miktar hektar 

başına 10.23 milyon TL .' na yükselmektedir. 

Bu sebeple 

faaliyetleri kış 

Akdeniz bölgesinde bütün sebzecilik 

üretimine kaydırılmıştır. Antalya ilinde, 

dört önemli sebze türü olan domates, 

biberin herbirinden ayrı ayrı elde 
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%70'inden çoğu seracılıktan 

seralardaki domates, hıyar 

arazidekinden daha yüksektir. 

sağlanmaktadır. ( Tablo 

ve kabak ü retimi , 

TABLO 12 

Antalya İli Sebze üretimi ve Geliri (1983/1984) 

12) ; 

açık 

Açık Tarla Gelir örtül Altı Gelir Tü.rn Gelirde 
Ton Ton Milyon TL örtü Altı 

Domates 

Kabak 

Hıyar 

Bib-:r 

Patlıcan 

138.731 

12.159 

19.920 

17.572 

71. 2 30 

2.775 

365 

598 

615 

793 

Topl a m 
Sebze 
Türleri 

291.330 7.994 

Kaynak: RAPOR, S. 9-10. 

139.954 

18.872 

30 .995 

8. 643 

13 .411 

213.485 

Gelirinin 
Payı ( %) 

12.543 81. 9 

2 .33 5 8 6. 5 

2.949 83.1 

1.443 70 . 1 

1.801 69 . 4 

21.244 72.7 

Bu tarımsal ekonomi alanının gelişmesinde talep sahalarının 

büyük önemi vardır. Antalya ve !çel illeri, her şeyden önce iç 

pazara, özellikle iki büyük şehir olan İstanbul ve Ankara ' ya 

sebze sağlarlar . Fakat Antalya ile Mersin aynı zamanda ihraç 

mer%ezidir. Antalya ili, esas o l arak Batı Avrupa pazarlarına mal 

gönderir. (özellikle Federal Almanya' yal . Ama karnyon ve uçakla 

yap.lan ihracat, öteki Akdeniz ülkelerinin rekabeti nedeniyle AET 

içinde düşen sebze fiatları yüzünden tehlikeye girmiştir. Buna 

karşılık İçel ili, büyük miktarlarda satış yapılan Arap 

ülkeleriyle olan ticari ilişkilerden kazanç sağlar. 1384'de 

Mersin limanından sadece Kuveyt'e gemilerle 36.378 ton taze sebze 

ve meyve sevk edilmiş olup, bunun 17 .266 tonluk kısmı, 1 . 679 

milyon TL değerinde domates idi . 1979 ile 1984 tarihleri 

arasındaki artış oranları çok yüksektir; bu artış oranları Suudi 

Arabistan için + %24 45, kuveyt için +%1287 ve Irak için 

+%770'dir. Bu ülkelere yapılan ihraç, 2.817 tondan (1979) 37 . 769 

tona yükselmiştir (Arıkan, 1987) . 
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-r~•-.:~ .... 
C'omat'Ers-
Hıyar 

Patlıcan 

S.Biber 
T.Fasulye 

... $ .Kabak -l'.arpuz 
Kavun 
Çilek 
~ıuz 

Sos Bit. 
O.Biber 
~:arul 
'M:ııydsnoz 
Toplam 

Aşağıdaki Tablo'da Antalya'daki örtü altı yetiştiriciliği ayrınhlı bir şekilde gösterilmiştir. 
(Tarım Köy işi. Böl. Müd. ) ilçenin Ôrtüaltı Alanı (Dekar) _C __ a_m_S_e_r_a _______________ 1 ..... 7"""7-14 ____ D_e_k_--

iLi : ANTALYA 

iLÇESi : 

YILI : 1990-1991 

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ 
(SERACILIK) 

Plastik Sera 42891 Dek. 

Alçak Plastik Tünel 

Toplam Örtülü Alan 

12464 Dek. 

73089 Dek. 

SONBAHAR YETIŞTIRICILIGI iLKBAHAR YETIŞTIRICILJGl TEK MAHSUL YETIŞTIRICILIG ALÇAK PLASTiK TOPLAM 
TÜNEL 

CAM PLAS. CAM PLAS. CAM PLAS. CAM PLAS. CAM PLAS. CAM PLAS. CAM 
SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA SERA 

Ekil. Uret. Ekil. üret. Ekil. Uret Ekil. Uret. Ekil. Uret. Ekil. Uret. Ekil. 
(Da.) (Ton) (Da.) (Ton) (Da .) (Ton) (Da .) (Ton) (Da.) (Ton) (Da.) (Ton) (Da .) 
3848 32372 8213 52613 2373 23619 809 6472 4924 53445 15087 2E+05 37 
2045 15832 1137 6315 3702 40922 7606 89202 2403 42447 2826 41684 6 

44 196 89 444 36 180 1029 421 6 1924 14989 441 4 22396 3370 
378 906 803 3006 22 66 846 3381 1954 9489 7936 30943 10 

3 12 330 830 237 478 585 1297 55 165 
630 2220 220 900 108 447 7908 

1130 
20 100 76 314 10 50 40 160 

19 72 82 264 3 
50 194 

80 1018 
10 40 20 80 

57 171 17 43 50 150 
15 30 3 5 17 26 

6390 49519 11205 65433 6390 65365 11205 1E+05 11324 1E+05 31686 3E+05 12464 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi Antalya'da seralarda daha çok domates, Hıyar, Patlı can ve S. Biber 
üretimi yapılmaktadır. Ayrıca plastik sera üretimi cam sera üretimine oranla çok geniş bir alana yayılmıştır. 

PLAS. Ortüaltı Yetiştiriciliği ÜRETiM 
SERA (Dekar) 

Uret. Cam Plastik Alçak Pi. TOPLAM (TON) 
(Ton) Sera Sera Tünel 

259 11145 24109 37 35291 299347 
36 8150 11569 6 19725 236438 

12629 2004 5532 3370 10906 55050 
25 2354 9585 10 11949 47816 

240 970 1210 2782 
30694 958 7908 8866 34261 

3400 1130 1130 3400 
30 116 146 624 

9 19 82 3 104 345 
50 50 194 

80 1018 1098 
10 20 30 120 
57 67 124 364 
15 20 35 61 

47052 24104 54096 12464 90664 680802 



BÖLGE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Coğrafi özellikler, iklim öz. , Toprak öz . Sulama, 

Erezyon, Ekonomi , sosyal yapı, Tarımsal yapı ve üretim 

a- Coğrafi Özellikleri: 

Antalya- Anamur Türkiyenin güneyinde, Akdeniz bö l gesinde 

yer alır . Tarih boyunca b u bölgenin çok önemli bir yerleşim 

merkezi olma niteliği günümüzde de sürmektedir. 

Akdeniz sahilinde 200 km . uzunluğunda, dünyanın en güze l 

ve temiz kıyılarından bir~ne sahip olan bölgenin tarım, 

turizm ve ticaret bakımından önemli bir konumu vardı r. Bölge 

aynı zamanda ekolojik bir avantaja sahiptir . 

Bu ekolojik avantaj yakıt masraflarını ortadan kaldırdığı 

için kapalı alanlarda, daha yüksek sıcaklık sağlayan 

seralarda üretim kısa zamanda yapılabilmektedir. Sadece güneş 

enerjisinden yararlanılmaktadır. 

Bil indiği gibi enerji (mas rafs ız olması yönüyle bilakis 

güneş enerjisi), bir güç kaynağı olarak tanımlanır . Bu güç 

bütün üretim sisteminin (bundan en çok seracılık yararlanır) , 

dolayısıyle insan yaşamının temel ilkesidir. Daha geniş 

tanımlamak istendiğinde onun, ekolo jik sistemin o luşumunda, 

düzenli işleyişinde , başta gelen unsur olduğu söylenebilir 

(Sergün, 1984). 

Çevre koşulları deyince iklim ve toprak özellikleri akla 

gelir . İyi bir toprak , iyi bir iklim koşulu olmadıkça hiç bir 

işe yaramaz . Buna karşın iyi bir i klimden kötü toprakların 

bile çeşitli yollarla islah edilmesi ve kullanılması 

mümkündür. Bu bakımdan bulunduğumuz bölgenin iklim 

koşullarını iyi tanımak ve bitki seçimi yöntemini buna göre 

belirlemek gerekir. Fakat bu açıklama hiç bir zaman toprak 

dikkate alınmayacak anlamına gelmez. İyi bir iklimde, iyi bir 

toprakta sebze yetiştiriciliği en güzel şekilde yapılabilir. 
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b- İklim Özellikleri 

örtü altı yetiştir iciliğinde Akdeniz bölgesinin 

dolayısıyla , bu bölgede yer alan illerin iklimden kaynaklanan 

ı sı avantajına açıklık kazandırmak için sıcaklık verilerini 

örtü altı yeşittiriciliği yapılan diğer bölge verileriyle 

karşılaştırdığımı zda, bu bölgenin üstünlüğü kanıtlanmaktadır. 

(Şekil 1) 

Genelde bu bölgenin iklimi, Akdeniz bölgesi i ç in söylenen 

iklimin aynısıdır; yazları sıcak ve kurak, 

yağışlıdır . Fakat bölgenin iç kesimlerine 

sıcaklık değerlerinin düştüğü görülür . 

kesimlerde seracılıktan ziyade belli ve 

kışları ılık ve 

doğru gidildikçe 

Bu nedenle iç 

kısa mevsimle rde 

açık arazi sebzeciliği ve kurutarım ekimi yaygındır. Fakat iç 

kesimdeki sebzeciliğin ekonomik değeri yoktur. Sadece üretim 

yapan halkın kısa süre iç inde olsa kendi ihtiyaçlarını 

gidermek içindir. Buna göre, örtü alt ı yetiştiricil iği 

(Seracılık) sadece sahil şeridinde görülür. 

ŞEKİL 1 

Türkiye'de örtü Altı Tarımı yapıl an bölgelerdeki i llerde 

sıcaklık verileri (Anonymous, 1984) 

Bölgeler İller Rasat Donlu En En Yıl lı k 

s üresi gün düşük yüksek Ort. 

sayı sı. (OC) s ı . (OC) sı . (OC) 

Akdeniz Antalya 41 yıl 1.2 4 . 6 44.7 18 . 3 

!çel 42 il 4.5 6 . 6 40 . 0 18 . 4 

Hatay 41 " 7.1 - 14.6 43.9 18.0 

Ege İzmir 43 il 6.3 8 . 2 42 . 7 17 .5 

Muğla 4 6 " 33 . 6 - 12.6 41.2 17 . 9 

Marmara İstanbul 50 il 21. 6 16 . 1 40 .5 14.0 

Karadeniz Samsun 52 il 11. 8 9.8 39 . 0 14 . 3 
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Sera yetiştiriciliğinde hava sıcaklığı çok öneml i 

olduğuna göre, bunun tam aksi olan don olayının az görülmesi 

gerekir. Bu bakımdan bu bölgede donlu gün sayısının çok az 

olması dikkati çeker. En soğuk aylar olan ocak ve şubat 

aylarında seralar boş kalmakta, sadece fide yetiştirilmekte, 

böylece ısıtma giderleri en aza indirilmektedir. (Şekil 2) 

Bölgede don olayının az görülmesi "Kış sebzeciliği "nin 

önemini arttırmıştır. Bu ekolojik bir avantajdır . 

Donlu günlerin sona erme tarihi ise, en erken Akdeniz 

kışılarında özellikle Antalya körfezi civarındadır. Bu 

kıyılarda umumiyetle 15 Mart'tan sonra donlu günler sona 

ermektedir. Donlu günlerin ortalama başlama ve sona erme 

tarihleri yanında, yan i don hadisesinin v u kuu muhtemel olduğu 

devrede, ortalama donlu günler sayısının da dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu bakımdan Türkiye'deki bazı rasat 

merkezlerine ait ortalama donlu günler sayısı 181 günle Kars 

en fazla donlu güne sahiptir. En az ortalama donlu günl e 

Bodrum ile Antalya' da bir ile iki gündür. Ortalama donlu 

günler sayısı bakımından , Akdeniz kıyılarında en düşük 

değerlere tesadüf edilmektedir (Göney, 1987). 

ŞEKİL 2 

Bölgede seracılığın yoğun olduğu merkezlerdeki ortalama don lu 

gün sayı l arı {Anonyrnous 1987 a) 

Ortalama Donlu Gün Sayısı 

Rasat A y L A R 

İstasyonlar Süresi I II III XI XII YILLIK 

Gazipaşa 5 Yıl 0 .4 0.4 

Alanya 30 " 0.4 0.4 0.1 0.9 

Manavgat 18 il 0.8 0 .3 O. 1 1. 2 

Serik 14 " 4.9 3.6 0.6 0.5 3.0 12.6 

Merkez (Antalya) 41 " 0.7 0.3 0.2 1. 2 



Şekilde de görüldüğü gibi donlu günler genellikle Aralık, 

Ocak, Şubat ve Mart aylarında bulunmakta, örtü altı 

yetiştiriciliği için en kritik bu aylar olmaktadır. En az 

donlu gün sayısı Gazipaşa 0.4 gündür. Serikte donlu gün 

sayısının çok fazla olması üreticiyi çift mahsul 

yetiştiriciliğine yöneltmiştir . Genelde biraz daha soğuğa 

dayanıklı olması nedeniyle domates yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Gerçekten de yapılan araştırmada da domates 

harici sebzeye çok az miktarda rastlanmıştır. 

Sera işletme masrafları içinde ısıtma-soğutma 

masraflarının payının %25' i bulması hatta bazı durumlarda 

%SO'ye çıkması seracılıkta ısı faktörünün dolayısıyla güneş 

enerjisinin önemini arttırmaktadır. 

Seralarda ısıtma genellikle 0-4 oc arasında başlamakta ve 

sadece bitkiyi dondan koruma amacını gütmektedir. Aslında 

sebzeler genellikle +7 oc de hayati (Fizyolojik ve biyolojik) 

faaliyetlerini yavaşlatmakta O oc de fizyolojik ve biyolojik 

faaliyetlerini durdurmakta, sıcaklık düşüşü devam ederse 

doruna söz konusu olmaktadır. 

Yakıtın çok masraflı olması nedeniyle , dondan korumaya 

yeni bir uygulama sayı lan yağmurlama sis temi gel iş tiri lmeye 
başlanmıştır . Ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmalar 1979 

senesinde Antalya'da Seracılık Araştırma Enstitüsü' nde 

başlamıştır. Alçak tünellerle başlayan bu ilk araştırma 1982 

senesinde sonuçlandırıldığında, rasat 

düşen sıcaklığın yağmurlama yapılan 

hadisesinin başından sonuna kadar + 

tespit edilmiştir (Doğan, 1991) 

sperinde -40C ye kadar 

alçak tünel l erde don 

40c de sabit kaldığı 

Bitkiler hayati olayların devamı için 0 - 60OC arasında bir 

sıcaklığa gereksinim duyarlar . Bölgede örtü altı 

yetiştiriciliği yapılan merkezler de, en yüksek sıcaklık 

değerleri (Tablo ' da da görüleceği gibi) ( 44. 7 ocı ile Antalya 

şehir merkezidir . Bu da yazın Temmuz ayında sera boş iken, 
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meydana gelmiştir. Güneş ışınlarının etkisiyle sera içi 

sıcaklığı dışarıdaki sıcaklıktan gündüzleri devamlı daha 

yüksektir. Nisan ayında en fazla sıcaklık 32. 8 derecedir. 

Buna birde sera içindeki soc lik artı sıcaklıkta eklersek 

37.8 oc olmaktadır. Bu nedenle sıcaklığın fazla olduğu Mayıs, 

Haziran, Eylül ve Ekim aylarında Antalya bölgesindeki 

seralarda suni gölgeleme yapılmaktadır. Sonbahar 

yetiştiriciliğinde soğuklar başlayıncaya kadar plastik 

seraların üzeri örtülmez, i lk bahar da ise sıcaklar 

başlayınca plastik seraların üzeri açılır. 

Aşağ ı daki tabloda bölgede bulunan merkezlerde uzun y ı llar 

görülen en yüksek sıcaklık değerleri ortalaması (OC) 

(Anonyrnous 1987 a) verilmiştir . 

lstasy:n- Rasat AYLAR 

~ 

Sü'esi 1 il 111 N V V1 Vll Vlll xı X xı XII YILLI 

K 

Gazirasa 15Yll 22.0 26.1 .'.İl7 )'.)_4 35.2 37.6 39.0 )'.).2 39.0 32.5 20.1 24.9 39.0 

Aaıııa 3J. 23.5 25.0 27.1 )'.)7 35.5 37.3 38.8 41 .0 41 .9 33.6 29.5 26.8 41 .9 

l 18" 24.5 25.6 Z7.1 33.5 36.4 41.5 43.6 428 40.4 36.1 315 23.8 43.6 ·ıı..ı,ı:;;ıy..-

Serik 14. 205 23.0 Z7.5 32.7 37-3 41 .6 43.5 428 41.0 37.1 3J.O 24.6 43.5 

r-.1e1<ez 41 " 23.9 25.9 Z7.7 32.8 38.0 «)_9 44.7 44.6 40.6 38.7 32.7 23.ô 44.7 

(Arta~) 

c- Toprak özellikleri 

Antalya sahil ovalarındaki önemli bir özellik, Antalya 

dolaylarından Aksu'ya kadar uzanan geniş bir sahayı kapsamına 

alan travertenlErdir. Ovada iki seki halinde bulunan bu 

teşekkül Quaternerde oluşmasına rağmen yumuşak alüviyon veya 

gevşek konglomera yerine sert kalkerden ibaret olması 

sebebiyle sığlık ve taşlılık arzeden Kırmızı Akdeniz 
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topraklarına sahiptir. Buna göre bölge genelinde bitki 

yetiştiriciliği için en elverişli topraklar; Kırmızı , Akdeniz 

toprakları, kahverengi orman toprakları ve Alüviyal topraklar 

toplam toprak gruplarının %48 .2 si gibi önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgenin toprak tipi 

terra-rosa' dır. Bilindiği gibi bu sahalar, steplere nisbetle 

daha çok yağış alan yerlerdir . Buna bağlı olarak buralarda 

yakınma daha fazladır. Yıkanmanın fazlalığı, kalker in 

sürpülmesine sebep olur ve toprakta bu defa kil birikir. 

Terra-rosa' lar çoğunlukla, adı geçen bölgelerdeki dolih ve 

polye gibi karstik çukurların tabanlarında teşekkülederler . 

Toprağa kırmızı rengi veren, demi r oksididir. Bu hususta 

humusun azlığının da rolü vardır (Dönmez 1985). 

d- Sulama Durumu 

Bölge su kaynakları bakımından zengi n bir pot ansiyele 

sahip olmasına rağmen, bu kaynaktan yeterince 

faydalanılmamaktadır. Antalya bölgesi tarım arazilerinin 

42 3. 2 4 6 hektarının, 87 . 331 hektarı kamu sektörünce sulamaya 

açılmış üreticinin kendi imkanları ile sulama yaptığı 65 .382 

hektar ile birlikte toplam sulu tarım arazisi 152 . 713 hektara 

ulaşmıştır. Sulanan tarım arazisi, toplam tarım alanının 

%36'sını oluşturmaktadır (Anonymous 1986 a). 

e- Erozyon Durumu 

Bölge topraklarında su 

erozyon yüzey akışı bitki 

erozyonu hakimdir . Söz 

örtüsünce zayıf toprak 

konusu 

yüzeyi 

üzerinden geçerken akan suyun aşındırması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 

f- Ekonomi ve Sosyal Yapı 

Akdeniz Bölgemiz 7 . 017.028'i bulan nü fusu ile Türkiye'nin 

dördüncü kalabalı k bölgesidir . Toplam nüf us umuzun % 13'ü bu 
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bölgemizde yaşar. Bölgedeki nüfusun çoğunluğu az bir farkla 

da olsa ( % 52 . 4) kırsal alanda yaşar. Ancak son yıllarda 

kırsal kesimde yaşayanlar oranının bu bölgemizde süratle 

düşmekte olduğunu söyleyebiliriz. 1965' de kır nüfusu oranı 

%72.4 iken 1985'de bu oran % 52.4'e düşmüştür. Bu bakımdan 

bölgenin özellikle Adana bölümünde görü len şehirleşme 

belirgindir (Gözenç, 1987). 
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ANTALYA-ANAMUR ARASINDAKİ YAPILAN ÖRTÜALTI TARIMINA UYGUN 

SEBZE TÜRLERİ VE BU TÜRLERİN DEĞİŞİK ÖRTÜ TİPLERİNE 

ELVERİŞLİLİĞİ 

1987 yılı veriler ine göre, Antalya' da yaklaşık 400 bin 

hektarlık bir alan üzerinde yapılmakta olan sebze 

yetiştiriciliğinden toplam 950 bin ton dolayında çeşitli ürün 

alınmaktadır. Buna göre Antalya-Anamur arasındaki sebze 

üretiminin en öneml i özelliği turfanda oluşudur. Türkiye örtü 

altı üretim alanlarının %50' yi aşkın bir kısmı bu bölgede 

yeralmaktadır. 

Bu bölgede üretilmekte olan sebzelerin başında domates 

gelmektedir. Toplam sebze üretiminin %4S'ini domates 

oluşturmaktadır, %18' ini Hıyar , % 7 's ini Patlıcan, %6' sını 

biber ve %24 'ünü ise diğer sebzeler oluşturmaktadır 

(Pekmezci, 1989). 

a - Domates: ülkemiz seralarının %60-70'lik bir bölümünde 

domates tarımı yapılmaktadır . Bunun %57'si Antalya-Anamur 

arasındaki bölgede yetiştirilir. Yetiştiricilik hem kış 

aylarında tek ürün biçiminde, hem de ilkbahar ve sonbahar 

aylarında çift ürün biçiminde gerçekleştirilmektedir. Tek 

ürün yetiştiriciliği cam seralarda, çift ürün yetiştiriciliği 

ise plastik seralarda söz konusudur. Şu anda mevcut olan cam 

seralarda havalandırmanın yetersiz oluşu nedeni yle ilkbaharda 

ve sonbaharda sıcaklık çok yüksek olduğundan çift ürün 

sistemi uygulanamamaktadır. Oysa bunlarda havalandı rma 

açıklığı oranı yükseltile rek , gölgeleme ve üstü beçle boyama 

yaparak sıcaklık kontrol altına al ınabilirse çift ürün 

yetiştiriciliği de rahatlıkla yapılabilecektir. 

b - Hıyar: Gerek büyürne ve gelişme tipi, gerekse ikl im 

istekleri bakımından domatese benzeyen bu türde de örtü altı 

yetiştiriciliği Uç farklı dönemde yapılmaktadır . Tek ürün 

hıyar tarımı yalnızca Torosların denize dik indiği, denize 

yakın yerlerde ve cam seralarla yapılabilmektedir. Çift ürün 
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hıyar tarımı ise sonbahar ve ilkbahar dönemleri nde çoğunlukla 

plastik seralarda, kısmende cam seralarda gerçekleştirilir. 

c- Biber: Bölge tarımında tek ürün tarımında %15, 

ilkbahar yetiştirme döneminde ise %2 0 oranında yer kap layan 

biber, domates ve Hıyarın tersine, askıya almadan da dik 

büyüyebilen bir sebze türüdür. Bitki boyuda diğer iki sebze 

türünden kısadır. Bu özellikleri nedeniyle, biber sera ve 

yüksek tünellerde olduğu gibi alçak tüne l lerde de 

yetiştirilme şansına sahiptir. Bunun l a birlikte kış aylar ı nda 

te k ürün yetiştiriciliği yalnızca cam seralarda yapılabilir. 

Diğer örtü tiplerinde yeterli s ıcaklığı bulamaz. 

d - Patlıcan: Patlıcanın b i tkisel özellik l eri bibere 

oldukça yakındır. Bu nedenle bizim koşullarımızda, serada 

olduğu gibi diğer örtü t i pleri altında da başarılı biçimde 

yetiştirilmesi olasıdır. Ancak patlıcanın sıcaklık ve ı şık 

isteği oldukça yüksek olduğundan örtü altı patlıcan 

yetiştiricil iğinde örtü tipi ve materyali seçimi büyük öneme 

sahipti r. Bu nedenle kış aylarında, sıcaklığı da~a iyi 

muhafaza eden ve ışığı iyi geçirip, bitkilere ulaştıran cam 

seraların tercih edilmesi isabetli olur. Işık ve sıcaklığın 

nisbeten daha iyi olduğu ilkba har koşullarında plast ik se ra 

ve tünellerden yararlanılabilir. 

Patlıcan top rak sıcaklığı bakımından da yükse k i steğe 

sahip bir bitki olduğundan topra k yüzeyini örten sistemlerden 

yararlanmak söz konusu olabilir. 

e- Kabak: Kabak bitkileri toprak yüzeyine yakın bir 

biçimde fazla yükselmeden büyür. Bu özelliği nedeniyle örtü 

sistemler inde fazla bir hacime ve yüksekliğe gerek göstermez. 

Bunun so nuc u olarak da yetiş tiricl iği daha çok alçak ve 

yüksek tünel gibi basit korufucul ar altında yapılabilir. 

f- Kavun: Kavun no rma l olarak yerde sürünücü şekilde 

gelişen bir bitkidir. Bununla bir l ikte budama yapıldığında ve 

32 



ipe sarıldığında hıyar gibi yüksek tek gövdeli şekilde 

yetiştirilebilir . Kavunun örtü altı tarımında, özellikle 

ilkbahar yetiştiriciliği önem kazanır. Muhafazasının nispeten 

kolay olması nedeniyle açıkta yetiştirilen ürün kış aylarına 

kadar saklanabilir. İlkbahar yetiştiriciliğinde h e m plastik 

seralardan hem de alçak ve yüksek tünellerden yararlanmak 

mümkündür. Sıcaklığı fazla seven kavunun yetiştiriciliğinde 

toprak sıcaklığını yükselten plas t ik malçlamada büyük önem 

kazanır . 

g- Mar ul ve salatalar : örtü altı tarımına yeni girmişt ir . 

Sonbahar yetirtiricliğinde domates tarımı ile birlikte 

karışık yetiştir icilikte kullanılmaktadır. Kabak g i bi, fazla 

yüksekliğe sahip olmayan marul ve salatalar da seraların 

dış ında alça k sistemlerde rahatlıkla yetirtirilebi lirl er. 

Domate s tarımının hasadının tamamlanmasına a z b i r zaman ka l a 

marul e kimi aynı ark üzerine dikilir. Domates sap l arı 

köklendiğ i zaman marul hayl ı gelişme göster i r. Güneşlenmenin

de artmasıyl a ma r ul kısa zamanda olgunlaşır ve hasat edilir. 

Seracıl ı kta üçüncü, hat t a bazan d ördüncü ürün {yılda) 

özelliği gö s t erir. 

h - Fasulye : örtüaltı tarımında ş imdilik çok az ye r tutan 

bir sebze türüdür . Genellikle bölgede, diğer türlerin 

yetiştiriciliğinde ölen bitkilerin yerine ekilerek, oralar ı 

doldurmak amacıyla yetiştirilir. Son yıllarda kapama sera 

tarımı halinde yetiştiriciliği başlamıştır. Sera 

yetiştiriciliğine uygun çeşitlerin bulunması ile ekilişi 

hızla artabilir . Sırık fasulyelerde seralar, bodur çeşitlerde 

ise alçak sistemler fasulye tarımında kullanılabilen örtü 

tipleridir. 

Glayöl bir uzun gün bitkisidir. Tür ve meysimlere göre; 

dikimden ç i çek açımına kadar geçen süre 70 ila 120 gün 

arasında değişmektedir. Glayölde sürgünler 3-4 cm. olunca 

çiçek tomurcuktan oluşmaya başlar . Gelişme süresince 
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kandiller meydana gelir, 5 ve 7 'nci yaprağın görülmesiyle de 

gelişme tamamlanır. 

Bölgede yapmış olduğumuz araştırmada daha çok karanf i 1 

yetiştiriciliğinin yer tuttuğu görülmüştür. Serik hariç diğer 

bölgelerde yer yer karanfilcilik faaliyetleri (daha çok 

plastiklerde) çiftçiler tarafından yapılmaktadır . 

j- Muz: Güney Anadolunun Alanya ile Anamur arası, ülkenin 

en iyi muz üretim sahasıdır. Alanyada daha çok tarlada 

yetiştirilirken Anamur'da Sera içlerinde de 

yetiştirilmektedir. Fakat bu sahada muz bahçelerinin yanyana 

bulunmadığı bahçeler arasında önemli boşlukların yeraldığı 

görülür. Bunun sebebi, muz bahçelerinin arazi sınıflandırması 

yönünden birbirinden ayrı kategorideki arazi birimleri 

üzerinde yer almamış olmasıdır. Buna ek olarak bir gerçek 

daha vardır. Kıl esnasında zaman zaman Toroslardan inen soğuk 

havadır. Soğuk hava kütlesinin kıyı bölgelerine akışı 

sıras ında kapalı cepler do lduran soğuk hava akımının 

tutunamayıp akıp gittiği yerler bu tehlikeden 

kurtulabilmektedir. 

Görüldüğü gibi tek bir faktör olarak "don cepleri" muz 

bahçelerinin dağılışını kontrol etmektedir (Tunçdilek, 1986). 
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SEBZECİLİK FAALİYETLERİ VE ÜRÜNLERİN YETİŞTİRME ŞEKİLLERİ 

Bölgede ekilişin hemen hemen tamamını domates, hıyar, 

biber, patlıcan glayöl (karanfil), (azda olsa) kavun, karpuz, 

kabak, fasulye ve ikinci 

oluşturmaktadır. Bu sebze üretim 

mahsul sayı Lan 

faaliyetlerinde 

marul 

ihtiyaç 

duyulan fiziki üretim girdileri aşağıda ayrı ayrı ele 

alınacaktır. 

A- Domates: 

Domates üretiminde toprak hazırlığı işlemlerinde çeki 

gücü olarak at kullanılmaktadır. Toprak işlemede; hayvan 

Pulluğu ve tırmık, çapada el çapaları, fidelerin sulanmasında 

süzgeçli kovalar, hormon uygulamasında el poMpalarının 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 

a- İklim ve Toprak İstekleri: 

1- Sıcaklık: Domates sıcaklıktan hoşlanan bir sebze 

türüdür. Ortalama 20-2soc arasında sıcaklık ister. Gündüz ve 

gece sıcaklıkları arasında 6-8 oc lik bir sıcaklık farkı 

bulunması çiçeklenmeyi hızlandırdığı gibi, bitkinin büyüme ve 

gelişimini de olumlu yönde etkiler. Sıcaklık l50C'nin altına 

düşmemeli ve 300C'nin üzerine çıkmamalıdır (Talay, 1991) 

2- Işık: Domates ışıktan hoşlanan bir bitkidir. Domatesin 

gelişmesinde sıcaklık ve ışık arasında bir ilgi vardır. 

Sıcaklık-ışık dengesi iyi sağlanmalıdır. Sonbahar ve kış 

aylarındaki ışık şiddeti azalrnalarında, yüksek sıcaklıklardan 

kaçınılmalıdır. Aksi takdirde bitkiler zayıf gelişir. 

3- Nem: Hava oransal nemi çimlenme sırasında %60-70 

olmalıdır. Serada hava oransal neminin %70 olması domates 

için çok uygundur. Serada hava oransal nemi ısıtma, 

havalandırma, sulama ve gölgeleme ile ayarlanmalıdır. 

4- Toprak: Domates, fazla toprak seçici bir bitki 



değildir. Kumlu t opraklardan hafif killi topraklara kadar her 

toprak tipinde yetiştirilebilir. Bununla beraber en iyi 

netice tınlı karakterdeki topraklardan alınır. 

b- Domates fidelerinin yetiştirilmesi: 

1- Fide harcının hazırlanması: 

yet iştiriciliği, kuvve tli ve sağlıklı 

bağlıdır . En iyi harç karışımları şunlardır: 

Başarıl ı sera 

fide üretimin e 

2 kısım çiftlik gübresi+ 2 kısım orman toprağı+ 1 kısım 

dişlidere kumu veya 

4 kısım çiftlik gübresi+ 2 kısım o r man toprağı+ 1 kıs ı~ 

dişlidere kumu çi ftlik gübresinin i yice yanmış o lması 

gerekir. Harç haz ırlandıktan sonra mutlaka ilaçlanmal ıdır . 

İlaç lanmış harcın kul lanı lrnadan önce birkaç kez aktarılarak 

iyice havalandırılması gerekir. 

2- Tohu..'tt ekimi: Tohuru ekimi için 8- 1 O cm. der inl iğ i nde 

4 0 - 60 cm . ebatlarındaki taşınabilir kasalar hazırlanır. 

tahtası ile Ekilen tohumların üzerine harç serpilir, 

hafifçe bastırılır ve hafifçe sulama 

bask ı 

yapılır. Kasalar 

haşaradan korunmak için bir masa üzerine konulmalıdır. 

Ekimden sonra üzeri plastikle kapatılır. Çimlenme başlayınca 

bu örtü kaldırılır. Böyle bir kasadan ortalama 1000- 1500 fide 

elde edilebilir. 

3- Fide l erin ş aşırtılması ve bakımı : Domates fideleri , 

tohum ekiminden sonra sonbahar döneminde, 5-7 günde tek ürü n 

ve ilkbahar dönemlerinde ise 10-12 gün sonra şaş ırtmaya 

gelir . Domates fidelerinin en uygun şaşırtma zamanı ç im 

yapraklarının tam olarak açıldığı ve yere paralel duruma 

geldiği zamandır . Şaşırtma 15x15 cm . lik p lastik torbalara 

yap ı l ı r. Şaşırtma işlemini yaparken bitkiler gövdeden değil, 

yapraklarından tutulmalıdır. özellikle sonbahar 

yetiştiriciliğinde şaşırtma zamanını geci ktirmemek çok 
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önemlidir. Bu dönemde, fide torbalarının sıralanacağı yer 

önceden bol su ile sulanmalı ve torbalar şaşırtma öncesinde 

su ile iyice doyurulmalıdır. Şaşırtma akşam üstü havanın 

serinlendiği saatlerde yapılmalıdır. Şaşırtılan fidelerin 

üzeri gölgeler.meli ve fideler büyüdükçe gölgeleme kademe 

kademe azaltılmalıdır . Sonbahar döneminde fideler, virüs 

taşıyıcı olan beyaz sinek tahribatına karşı tülbent beziyle 

korunmalıdır. Bu dönemde, yaklaşık olarak tohum ekiminden üç 

hafta sonra fideler dikime hazırhale gelir. Fidelerin 

yaprakl arı birbirine değmeye başlayınca dikilmesi gerekir. 

c- Dikim : Dikim öncesi sulama zamanını iyi tayin etmek 

gerekir. Dikimde toprağın tavı iyi olmalıdır. 

döneminde daha ağır bir tavda dikim yapılmalıdır. 

Sonbahar 

Fidelikte gelişen sıhhatli ve pişkin fideler, kuzey-güney 

yönünde ve çift sıra dikim sistemine göre dikilir. Bu dikim 

sistemi nde bitkiler eşit olarak ış ık alır, meyve l er daha 

erken olgunlaşır ve domateste kızarma daha tek düze olur. 

Hava dolaşımıda bu sistemde daha iyidir. Birtakım kül türel 

işlemler daha iyi yapılır. Dikim aralıkları 60x40 dır . 

Dikimden bir gün önce fide torbaları sulanır. Dikim sıras ı nda 

fideler torbalardan çıkarılırken kök çevresindeki topraklar 

dağıtılmamalıdı r . 

Dikilecek fideler 4-6 hakiki yapraklı, temiz, 

kotiledon yaprakları üzerinde olmalı, 

görülmemelidir. 

sağlıkl ı , 

çiçeklenme 

Sonbahar döneminde fide ler küçük dönemde dikilir. Bu 

dönemde dikim düze yapılır, çünkü toprak yeteri kadar havadar 

ve sıcaktır. Beyaz sineğe karşı sera çevresi tülbentle 

kapatılmalıdır. Tek ürün ve ilkbahar yetiş tir ici 1 i klerinde 

i se tavalara sırta dikilmesinde fayda vardır . Bu şekilde, 

rutubetin fazlası toprak altına iner ve kökler daha iyi 

havalanır . 
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d- Bakım İşleri: 

1- Sulama: Dengeli gelişme için, domatesler meyveye 

yatıncaya kadar az fakat sık su verilmelidir. Meyve 

tutumundan sonra sulama miktarları arttırılır. 

Son bahar yetiştiriciliğinde yüksek sıcaklık ve nispi nem 

nedeniyle bitkiler daha fazla su kaybederler . Bu nedenle daha 

fazla sulanması gerekir. Araştırma yöresinde cam 

yetiştirilen domatesin Eylül-Aralık aylarında 

sulandığı belirlenmiştir. 

seralarda 

20 defa 

2- Çapalama: Çapa işlemi, sonbahar yetiştiriciliğinde 

daha çok boğaz duldurma şeklinde ve sulama arıklarının 

açılması için dik imden hemen sonra yapılır. 

ilkbahar yetiştiriciliğinde ise bir hafta 

yapılır. 

Tek ürün ve 

kadar sonra 

Cam seralarda domates Eylül-Ekim aylarında üç defa 

çapalanmaktadır. 

3- !pe alma: Çapa işleminden sonra domates bitkileri ipe 

alınır. Bunun için daha çok 1 mm. lik plastik ipler 

kullanılır. Bu ipler üzerine belli bir yükseklikte çekilmiş 

olan tellere bağlanır. 

4- Budama: Koltuk alma, yaprak sapı ile gövde arasındaki 

sürgünlerin alınmasıdır. Bunlar bitkiden besin maddeleri 

çektikleri için alınmaları geciktirilmemelidir. 

Yaprak alma, yaşlı, hast alıklı ve fizyoloj i k olarak 

hayatiyetini kaybetmiş yaprakların alınmasıdır . 

5- Tepe alma: Çift ürün yetiştiriciliğinde meyveler in 

daha çabuk olgunlaşmaları ve daha iri olma ları iç in bu iş lem 

yapılır. Tepe alma ile bitki gelişmesi durdurulur ve meyvenin 

daha çabuk olgunlaşması teşvik edilmiş olur. Tepe alma, 

bırakılması düşünülen salkım sayısından sonra son sal kırnın 
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iki yaprak üzerinden yapılır. Tek ürün yetiştiriciliğinde 

tepe alma işlemi yapılmaz. Çift ürün yetiş tiriciliğinde 

domates 6 veya 7 salkımdan sonra tepesi al ınır. 

6- Güb releme: Gübreleme, topr ak ve yapr ak anal i z i 

sonuçlarına göre yapılmalıdı r . Genel olarak, sera toprağında 

organik madde miktarının %6-1 0 arasında olması gerekir. Bu 

oranı korumak için dekara 8-10 ton çift l ik gübresi 

verilmelidir. 

Domates te sulamayla bir l ikt e, s u aşırı o l arak, 10 defa 

gübreleme yapılırken 10 ton ç i ft lik gübres i ; 329.58 kg 

kimyasal gübre kullanılmaktadı r. 

7- Hor~on Kul l anımı: Sera domates yetişti rici l iğinde, 

meyve oluşumu için ç i çeklere hormon uygulaması yapılma ktadır. 

Bu u ygu lama t a vsiye edilen dozlard a ve salkımlardaki 

çiçekle r i n %50 'yi aştığında yapı lmalıdır. Her çiçek 

salkımına b ir d efa hormon uygulaması yeter l i dir, f a zla 

uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır . !ş l etmeler dekara 

126.47 cc hor monu el pompası püs kü rtme yoluyla tatbik 

etmektedi r (Ta l a y , 1 991) . 

8- Domates Ürünü İle İl gi l i Genel Bilgiler: Mevsim 

sonunda sera içindeki b i tkiler en kısa zamanda sökülü r. 

Bundan sonra göllenme sulamalar ı yapılarak t opraktaki tuz ve 

diğer zararlı maddeler g i deri lmeye ça lışıl ı r. 2-3 yı lda bir, 

toprağın 30-40 cm. altındaki pulluk tabanıda kı rılmal ıdı r . 

Yetişt irilen domates Ekim-Şuba t ayları aras ında 13 defa 

toplanmakt a ve seraların dış ında 1 ., 2 ., 3. boy olmaz üzere 

iriliğine gör e boylanmaktadır . 

Yörede, c am sera l arda domates veriminin 6 . 22 ton/da 

olduğu hesaplanmıştır. 
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B-Hıyar: 

istekleri 

örtü altı 

Tek ürün 

Gerek büyüme ve gelişme tipi, gerekse iklim 

bakımından domatese benzeyen bu türde de 

yetiştiriciliği üç farklı dönemde yapılmaktadır . 

hıyar tarımı yalnızca torosların denize dik indiği, denizle 

yakın yerlerde ve cam seralarda yapı labi lmektedir . Çift ürün 

hıyar tarımı ise sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde çoğunlukla 

plastik seralarda, kısmen de cam seralarda gerçekleştirilir . 

a- Dikim: Hıyarlarda dikim çift sıra dikim sistemine göre 

yapılmaktadır . Dikim mesafeleri tek mahsulde geniş sıralar 

arası 100, dar sıra arası 50, sıralar üzerinde 80 cm. dir. 

Sonbahar ve ilkbahar devrelerinde sıra üzeri 45-50 cm . 

tutulur . 

b - Dikim sonrası bakım: Dikim yapılıp cansuyu verildikten 

sonra toprak çapa ile hafifçe çekilip çi f t sıralarda t ava 

meydana getirilmekt edir. Sonbahar yetiştiriciliğinde bu 

tavalara hemen su verilmekte; ilkbahar ve tek ürün 

yetiştiriciliğinde ise bu sulama 3-5 gün sonra yapılmaktadır . 

Birinci salma sulamadan sonra toprak çapa tavına gelince 

çapalama yapılarak dar arada sulama arkı, yani masura 

oluşturulmaktadır. Çift sıralar arasında da ayrı işleme tabi 

tutularak masura oluşturulur . 

Dikim sonrası ölen fidelerin yerine yeni fideler dikilir. 

Yeni fideler dikilirken, toprak hastalıkları gözönüne 

alınarak ölen fide yaprağıyla beraber çıkarılarak atılır . 

Bunun yerine başka yerden toprak getirilerek yeni fide l er 

dikilmektedir. 

Dikim yapılıp can suyu verildikten sonra yan yatmış 

bitkiler tek tek gezilerek doğrultulur . Şayet bitkinin gövde 

ve yapraklar ı çamur olmuşsa küçük su dolu kapla zedelenmeden 

yıkanır . 
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c- Çapalama: Hıyarlarda kök sistemi çok yüzeyseldir. 

Bunun için dikimden sonra kök bölgesinde yapılacak çapalama 

kökleri tahrip edeceğinden dikkatli olunmakta, çapa tamamen 

sıra aralarında yabani ve istenmeyen otları temizlemek için 

toz çapas ı şeklinde yapılmaktadır. 

d- İpe alma: Hıyarın örtü altı yetiştiriciliğinde en 

fazla ipli sistemde sardırma yapılarak ipe alınıp fazla 

gerdirilmemelidir . Seracılığın ilk yıllarında kargı 

kullanılmakta idi. Kargı çok yıllar kullanıldığında hastalık 

etmenleri taşır, aynı zamanda gölgeleme yapar ve dikilirken 

köklere zarar verirler. 

e- Damlama ile sulama: Bitkinin günlük olarak kullandığı 

suyun ve bazı durumlarda besin maddelerinin, aşırı bir su 

isteği oluşturulmadan bitkiye verilmesi şeklinde olan damla 

ile sul ama, daha çok hıyar türü bitki üretiminde hı zla 

genişleyen bir uygulama alanı bulmuştur . 

Geniş borular üzerinde yerleştirilen ince, uzun 

bökülebilir ve her sıraya ayrı ayrı uzatılabilecek ucu meme 

şeklindeki boruların kullanılmasıyla oluşan bir sulama 

sistemidi r. 

f- Hastalıklar (Köşeli Yaprak Lekesi): Psevdomanas 

Lachrymons Konukçusu : Hıyar, Karpuz. 

Bu hastalık görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve 10 

gün ara ile 3 defa tekrarlanmaktadır . 

g- Koruyucu ilaçlama: örtü altında hastalık etmenlerinin 

optirnal gelişmesi için müsait olması nedeni yle hastalıkların 

çok sıkı bir şekilde kontrol altına alınmak zorunluluğu 

vardır. Hastalıkla~ın görülmemesi için örtü altında iklim 

kontrol edilerek gübre leme , budama, dikim sıklığı, dikim 

yöneyi , çeşit seçimi, temizlik gibi yetiştirme tekniği ile 

ilgili bir dizi kültürel önleme karşın , koruyucu ilaçlamalar 
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diğer bakım işleri gibi zorunlu olmaktadır. 

h- Hıyar üri timi ile ilgili genel bilgiler: İlk bahar 

dönemi, hıyar üretiminde arazi Aralık ayında beş kez 

sürülmektedir. Tohum ekimi Aralık ayında doğrudan plastik 

torbalara yapılmaktadır . Dekara 2993 adet hıyar tohumu ( Fl 

hibrit çeşitleri) kullanılmaktadır . 

Hıyar üretiminde ortalama 19 defa ilaçlama yapılmakta ve 

7.42 kg/da zirai mücadele ilacı sarfedilmektedir. Hıyar ocak 

ayı içerisinde üç defa çapalanmaktadır. 

Araştırma alanında hıyarın 

aylarında karık usulü salma 

edilmiştir. 

ortalama 22 defa Ocak-Haziran 

sulama ile sulandığı tespit 

İşletmeler, sulamayla birlikte 10 defa gübreleme yapmakta 

ve 10.25 ton/da kimyasal gübre sarfetmektedir . 

Hıyar hasadı Mart -Haziran ayları arasında 14 defa da 

gerçekleştirilmektedir. Hıyar uzunluğuna ve kalınlığına göre 

iki boya tasnif edilmektedir. 

İncelenen seralarda, hıyar veriminin 13.01 ton/da olduğu 

tespit edilmiştir. Hıyar yetiştiriciliğinde en yüksek 

ürünfiyatları Ocak ve Şubat aylarında oluşmaktadır. 

C- Biber 

Bölge seralarında tek ürün tarımında %15, ilkbahar 

yetiştirme döneminde %20 oranında yer kaplayan biber, 

domates ve hıyar' ın tersine , askıya almadan da dik 

büyüyebilen bir sebze türüdür . Bitki boyu da diğer iki sebze 

türünden daha kısadır. Bu özellikleri nedeniyle, biber sera 

ve yüksek tünellerde olduğu gibi alçak tünellerde de 

yetiştirilme şansına sahiptir . Bununla birlikte kış aylarında 

tek ürün yetiştiriciliği yalnızca cam seralarda yapılabilir . 

Diğer örtü tiplerinde yeterli sıcaklığı bulamaz. 
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a- Dikim: Çift ve tek ürün biber yetiştiriciliğinde tek 

sıra dikimlerde sıra arası 80 cm ., s ıra üzeri 35-40 cm . dir. 

Çift sıralı dikimlerde ise 80x50x35 cm . olmaktadır . Biber 

genellikle direk masuralara dikilmektedir . 

b- Çapalama: Biber bitkisi serada yetiştirilen diğer 

sebze türlerinden daha yüzeysel saçak kök yaptığından boğaz 

dolgusundan kaçınılmaktadır . Bunun için önceden hazırlanmış 

masuralar üzerine dikim yapılmakta, otların çapa ile hafif 

sıyrılması sırasında sadece birkaç santim toprak dipleri 

çekilmektedir . 

c- Biber üretimi ile 

işletmelerinde biber yoğun 

yetiştirilmektedir . 

ilgi li genel 

biçimde tek 

bi l g i ler: Bölge 

mahsul döneminde 

Arazi Ağustos ayında beş defa sürülmektedir. Kullanılan 

tohum çeşidi yerli olup 24 . 08 gr/da sarfedilmektedir. 

İşletmelerde biber için 9 . 03 kg/da tarımsal mücadele 

ilacı kullanılmakta ve Ekim-Haziran ayları arasında 16 kez 

ilaçlama yapılmaktadır. 

Biber Ekim ve Kasım aylarında üç defa çapalanmaktadır . 

İncelenen işletmelerde biber 24 defa sulanmakta , 13 defa 

gübrelenrnektedir . Dekara 11 . 52 ton çitlik gübresi; 500.85 kg . 

kimyasa l gübre atılmaktadır (Aytaç , 1987). 

Yetiştirilen biber Ocak-Haziran ayları arasında 14 defada 

toplanmakta , küçük ve büyü% olmak üzere iki boya 

ayrılmaktadır . 

Biber veriminin ise tek mahsul dönemi itibariyle 4. 15 

t on/da olduğu tespit edilmiştir . 
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D- Patlıcan 

Patlıcanın bitkisel özellikleri bibere oldukça yakındır. 

Bu nedenle bizim koşullarımızda, serada olduğu gibi diğer 

örtü tipları altında da başarılı biçimde yetiştirilmesi 

olasıdır. Ancak patlıcanın sıcaklık ve ışık isteği oldukça 

yüksek olduğundan örtü altı patlıcan yetiştiriciliğinde örtü 

tipi ve materyali seçimi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle kış 

ayl arında, sıcaklığı daha iyi muhafaza eden ve ışığı iyi 

geçirip bitki lere ulaştıran cam seraların tercih edilmes i 

isabetli olur. Işık ve sıcaklığın nisbeten daha iyi olduğu 

ilkbahar koşullarında plastik sera ve tünellerden 

yararlanılabilir . 

Patlıcan toprak sıcaklığı bakımından da yüksek isteğe 

sahip bir b itki olduğundan toprak yüzeyini örten sistemlerden 

yararlanmak sözkonusu olabilir. 

a- Dikim: örtü altında pat l ıcan yetiştiriciliğinde tek 

üründe tek sıra dikim sistemi lOOxoO cm. çift sıra dikim 

sistemi 100x60x60 

yetiştiricliğinde 

olmaktadır. 

b- Çapalama: 

cm 

çift 

veya 

sıra 

100x50x50 cm, 

dikim sistemi 

ç i ft 

80x50x50 

ürün 

cm. 

Tek mahsul patlıcan yet iş tiriciliğinde 

ısınmayı temin etmek bakı~ından mutlaka ilk devrede çapa 

yapılmaktadır. Bu durumda yapılacak çapalama l arda kök 

d üzen ini mümkün olduğunca bozmamaya d ikkat edilmek t edir. 

Şayet patlıcan yet işti r i len sera toprağı yeteri derecede 

havalanmayı temin eden, ağır olmayan bir yapıda ise bu 

durumda pat lı can yetiştiriciliğinde çapa yapmaya gerek 

yoktur. Ot alma işlemleri elle yapılabilmektedir. İlkbahar 

yetiştiriciliği nde çapa lama ile hafif bir karıklama dikimden 

bir kaç gün sonra yapılmak suretiyle olur. Tünel l erde ise can 

suyu verildikten sonra seralarda olduğu gib i çapa ile 

karıklar yüzeysel olarak yapılır. 

44 



c- İpe alma: Yaygın büyüyen patlıcanda kaç dal üzerinde 

büyütme yapılmışsa ayrı ayrı ipe sarılarak üsteki tele 

bağlanır, destekleme yapılır. Biber yetiştiriciliğinde ise 

çift sıraların baş ve sonlarına çakılan kazıklara tel 

gerilerek sıralar arası ipe alınır. Bu ipler gerilerek 

dalların ipler üzerine yaslanması sağlanır. 

d- Patlıcan üretimi ile ilgili genel bilgiler: Yoğun 

olarak ilkbahar döneminde yetiştirilen patlıcanda genellikle 

toprak ve fide harcının sterilizasyonu yapılmaktadır. 

Ekim ayında arazi beş defa sürülmektedir. Tohum ekimi 

12.3 gr/da olarak yastıklara yapılmaktadır. 

İşletmelerde 7.36 kg/da zirai mücadele ilacı 15 defa da 

tatbik edilmektedir. Patlıcanda üc defa çapalama; 20 defa 

sulama; 13 defa gübreleme yapılmakta ve de kara 12.92 ton 

çiftlik gübresi, 311.80 kg kimyasal gübre tüketilmektedir 

(Ösçelik, 1987). 

Pat lıcan üretiminde dekara 308 cc. hormon e l pompasıyla 

püskürtme şeklinde uygulanmaktadır. 

Yetiş ti rilen patlıcan, Ocak-Haziran ayları arasında ıs 

defa da toplanmakta ve seraların dışında uzunluklarına ve 

iriliklerine göre boylanmaktadır. 

İşletmelerde patlıcan verimi ilkbahar dönemi itibar i yl e 

4.1 ton/da dır. 

E- Çiçekçilik 

Bölgede örtü altında Ekim-Mart ayları arasında glayöl 

yetiştir i lebilir . Ancak düşük sıcaklıkl arda bazı tedbirler i n 

alınması gerekir. 15 Ocaktan sonraki dikimler için alçak 

plastik tünel uygundur. Diğer dikimlerde, ekonomi si 

düşünülerek yüksek plastik tüne l cama tercih edilir. Cam 10-

15 günlük bir erkencilik sağlar. Genel olarak tüm glayöl 
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çeşitleri gecelerin uzunluğuna karşı hassastır. Bu nedenle 

kış yetiştiriciliği için özel çeşitlerin seçimi gerekir 

(Özçelik, 1991). 

a- Toprak isteği: !yi drene edilmiş, süzek, kolay 

ısınabil en, derin işlenmiş topraklar uygundur. Dikimden önce 

bazı organik maddelerin verilmesi toprağın su t u tma 

kapasitesini geliştireceği için yararlıdır. 

b- Işık ve sıcaklık isteği: Toprak sıcakl ığ ı en az ı ooc 

o lmalıdır. Bu özellikle ısıtmasız sera l arda, bölgemiz 

serlerinde önemlidir. Glayöl 10-25 oc arasında en iyi 

gelişmeyi gösterir. 

c- Dikim: Tavaya yada sıraya yumru dikil i yapıllr. 

Dikimden önce yumrunun soğuk depolarda {5-lOOC) 1 ay sürey l e 

dinlendirilmesi gerekir . Uzun süre bekletilecek yumrular daha 

düşük derece l erde (4-60C) saklanır. 

D i nlenmi ş yumru dikimden 2-3 hafta önce 20-230C deki oda 

sıcaklığına alınır. 

yapılı r . 

Kökler kabarmaya başlayınca di ki::ni 

d - Sulama: Toprak kuru olmamalıdır. Sulama damla, 

yağmurlama, sa lma şeklinde yapılabilir. Dikimden hemen sonra 

iyi bir sulama yapılmalıd ı r. Bitki 20 cm. sürgün uzunluğu~a 

ulaşıncaya kadar fazla su ister. 

e- Gübreleme: Toprak ana li zi yapt ı rarak gübrele~e 

uygulaması tavsiye edilen en iyi şeki ldir. Genel olara k 

glayöl'ün besin isteği Domates, Hıyar gibi fazla gelişen 

bitkilerin yarısı kadardır. Taze çiftlik g übresi kesin l ik ~e 

kullanılmaz. Aksi halde kökler yanar. 4. yapra ktan itibaren 

gübreleme programına başlanır. 

f- Destekleme: Gelişmenin ileri dönemlerinde ç i çeğin 

devrilmesini önlemek için tavaya dikimlerde hareket l i ağ 

sistemi yapılır. Sıraya dikimlerde bitki, sırabaşı ve sonuna 

46 

1 



dikilen kazıklara bağlanan tel veya ipler arasına alınır. 

g - Kesim: Başağın en alt kandilinde renk görülünce çiçek 

kesimi yapılır. Kandiller olgunlaşmadan kesim yapılırsa 

çiçekler açmaz, fazla açması beklenirse paketleme, taşıma 

esnasında çiçek zarar görür. 

h- Depolama: Çiçekler saplar aşağı gelecek şekilde soğuk 

depolarda {2-SOC) bir kaç gün bekletilebilir. Uzun süre 

bekletilmeleri söz konusu ise su içinde tutulmaları gerekir. 

ı- Hastalık ve zararlılarla mücadele: Glayölde yumru-sap

yaprak ve ç i çeklerde etkili olan b i rçok hastalık ve zararlı 

görülmektedir. Genelde hastalıklar birbirine çok benzer 

belirtiler gösterirler ve laboratuvar incelemes i yapmadan 

tanımak güçtür. 

örtüaltında, hastalıks ız sürekli bir glayö l yetiştiri

ciliği yapabilmek i çin t oprak buhar la yada i l açla , özenle 

sterilize edilmel i dir . 

Serada havalandırmaya özen gös t eri lmel i , fazl a n emin 

atılması sağlanmalıdır. 

Dikim öncesi mutlaka yumrular ilaçlı suya 

bandırılmalıdır. Hastalıklı yumrular atılmalıdır. 

F- Kavun 

a- Yetiştirme dönemi: Sera kavunculuğu bölge koşullarında 

ancak ilkbahar yetiştiriciliğinde ekonomik olabilir. Sonbahar 

ve tek mahsul yetiştiriciliği kavunun sıcaklık isteklerini 

karşılamak çok pahalı olacağından uygun değildir . 

b- Harç hazırlığı ve tohum ekimi: Uygun har ç karışımı 

şunlardır; 

-2 kısım ahır gübresi, 2 kısım orman toprağı, 1 kısım derekumu, 
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-4 kısL~ ahır gübresi, 2 kısım bahçe toprağı, 1 kısL~ derekumu. 

Çiftlik gübresinin iyice yanmış, dere kumunun 2-3 rnm . lik 

dişli kum olmasına dikkat edilmelidir. 

Harç hazırlandıktan sonra mut laka ilaçlamalıdır. 

İlaçlamadan sonra harcı iyice havalandırmak için 2-3 sefer 

aktarılmalıdır. 

Kavunda tohum ekim tarihi Aralık sonu, Ocak başıdır. 

Tohuıılları ekmeden önce 1-2 gün ıslak bez içinde nispeten 

sıcak bir yerde bekletip, çimlenme başladıktan sonra doğrudan 

torbalara ekilmelidir (Köseoğlu, 1987 ) . 

c- Fide yetiştirme ve sera hazırlığı: Kavun 

yetiştirilecek plastik torbalar harç ile doldurulup, seranın 

uygun bir yerine veya fidelik yetiştirilecek t ünele d üzgün 

bir şekilde sıralandı ktan sonra ıslatılıp çimlenmesi 

başlatılmış tohumları her torbaya birer tane olmak üzere 2-3 

cm. derinliğe ekilmelidir. 15x15 cm. ebadındaki plastik 

torbalar kavun için uygundur. Tohum ekimi, Aralık sonu ocak 

başı yapılacağı için fideler in bulunduğu yerin soğuktan 

korunması ve önceden tedbir alınması gerekmektedir. 

Fideler 3-4 yapraklı olunca, 50x50xl00 cm. aralıklarda 

çift sıra güney-kuzey doğrultusunda ekim yapılması tercih 

edilmelidir . Dikimden birgün önce fideler iyice sulanmalıdır . 

Dikim sırasında fideler, torbadan çıkarılırken torbadaki 

harç dağıtılmalıdır. 

Sera toprağını analiz ettirmeli, sera sürülüp, dikim 

yatağı hazırlanırken analiz sonuçlarına göre gübreleme 

yapılmalıdır. 

d- Bakım : Dikimden 10-15 gün sonra kavunlar, çapalanarak 

karıklanır , şeffaf malç yapılır ve dolama i pleri çekilerek 

bitkilerin ipe dolanması sağlanır. 
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Kavunda sulama ve budama çok önemlidir . Tam tavında 

hazırlanan serada dikim esnasında can suyu bolca verilirse 

meyveler yumurta büyüklüğüne gelinceye kadar sera toprağının 

yapısına bağlı olarak değişmek l e birlikte sulama 

yapılmayabilir. Erken ve düzensiz sulama meyve dökümüne sebep 

olur. 

Kavunda 30-40 cm.ye kadar yan sürgünlerin alınıp, daha 

sonra meydana gelen sürgünlerde 1 meyve 2 yapraktan tele 

kadar uç alma şeklinde yapılan budama en uygun olanıdır. 

e- Kavun yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler: Kavun 

yetiştiriciliğinde; çeşit seçimi çok önemlidir . İlgili 

tarımsal kuruluşların veya firmaların çeşit tespit deneme ve 

demonstrasyonları bir yıl önceden görülmelidir. 

Isıtma yapılmayan normal ilkbahar yetiştiriciliğinde 

tohum ekim zamanı 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasıdır. 

Erkenci lik sağlamak düşüncesiyle tohumlar 15 Aralık'tan önce 

ekilmeme lidir. önemli bir fayda sağlamaz. 

Serayı dikime hazırlarken toprak analiz ettirilerek 

gübreleme analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır. 

Mutlaka malçlama yapılmalı ve şeffaf plastik tercih 

edilmel i d i r. 

Solgunluk görülme ihtimali varsa veya çeşit solgunluğa 

karşı dayanıklı değil se dikim esnasında fide torbaları, 

d ik imden sonra meyveler ceviz büyü klüğünü aldığı devrede, kök 

bölgeleri mantar i l açları ile ilaçlan~alıdır . 

Olgunlaşan 

edilmelidir. 

G- Karpuz 

meyveler 2-3 cm. saplı olarak hasat 

lyi bir karpuz çeşidi amaca uygun; erkenci, hastalıklara 
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dayanıklı, kuvvetli bitki gelişimi olan, yola dayanıklı, 

ver imli, albenisi olan ve tüketiciler tarafından aranılan 

özelliklere sahip olmalıdır. 

a- İklim ve toprak istekleri: Karpuz bir yaz sebzesidir. 

Dolayısıyla ılık ve sıcak havalarda yetiştiriciliği uygun 

olarak yapılabilmektedir. Oldukça uzun bir gelişme devresine 

ve bilhassa olgunluk devresinde yüksek sıcakl ık ve düşük 

nisbi neme ihtiyaç gösterir. 

b- Tohum ekimi: Uygun bir tohum ekimi için tohumlar 

önceden çimlendirilir . Çimlenen tohumlar önceden hazırlanan 

harçla doldurulan naylon torbalara usulüne uygun olarak 

ekirilir. Torbalar ekimden önce bolmiktarda, ekimden sonrada 

az miktarda olmak üzere sulanır, üzeri bir örtü malzemesi ile 

kapatılır. 

c- Harç hazırlığı: En uygun harç karışımları şunlardır: 

1 Kıs ım çiftlik gübres i , 1 kı sım o r man toprağı, 1 kı sım 

dişli dere kumu, 

2 Kısım çiftlik gübresi, 2 kısım orman toprağı, 1 kısım 

dişli dere kumu, 

Hazırlanan harca 1-2 kg/m3 süperfosfat eklenmel idir. 

Harcı hazırladıktan sonra mutlaka ilaçlanmalıdır . 

İlaçlamadan sonra harcı havalandırırken 2-3 kez aktarılır . 

d- Tünel yerlerinin hazırlanması: Tüneller güneşten azami 

şekilde istifade etmek için mümkünse doğu-batı istikame tinde 

kurulmalıdır, eğer arazide hakim rüzgarlar varsa rüzgar kıran 

tesisi idealdir. 

Tünel yerleri yerden 15-20 cm. yüksel t ilerek seddeler 

yapılmalıdı r, seddeler düzenlendikten sonra, tam ortasına 

gelecek şekilde 50-70 cm. aral ıklarla ocakl ar aç ı lır . Bu 

ocaklara yanmış çiftlik gübresinden 1-2 kürek ve dekara 40-50 

kg. gelecek şekilde 15+15+15 gübresi ilave edilerek toprakla 

50 



iyice karıştıılır. Dikim yapılana kadar bu halde bırakılır. 

e- Dikim ve Bakım işleri: Fide dikiminde dikkatli 

olunmalı. Çok soğuk ve rüzgarlı havalarda dikim 

ertelenmektedir. Genellikle durgun ve açık havala rda dikim 

yapılır. Dikim büyüklüğüne gelmiş 3-4 yapraklı bitkiler esas 

yerlerine toprağını dağıtmadan indirilir, can suyu veri l erek 

üzeri tünelle kapatılır. Karpuz çapaya en iyi cevap veren 

bitkidir. Dikimden 3-4 hafta sonra havanın rüzgars ı z ve uygun 

olduğu bir zamanda kök civarına fazla yak l aşmadan, yüksek bir 

çapa yapılır, ilk çapadan 2-3 hafta sonra ikinci çapalamada 

birincisi gibi yapılmalıdır. Son çapa ise tünel iskeleti ve 

plastiği kaldırıldı ktan sonra yapılır . 

f- Havalandırma: Havalandırma, gece sıcaklığı 8-10 oc 

olduğu zaman tünel ağızları gündüzleri yarıya kadar açık 

bırakı larak yapılır. Gece sıcaklığı l2OC 'nin üzerinde olduğu 

zaman tünel ağızları gece-gündüz açık bırakı 1 ır . Gece 

sıcaklığı 15-16 OC'nin ü zerinde olduğu zamanlar plastik 

tamamen kaldırılmalıdır. 

H- Kabak 

Kabak bitkileri toprak yüzeyine yakın biçimde fazla 

yükselmeden büyür . Bu özelliği nedeni yle örtü sistemlerinde 

fazla bir hacime ve yüksekliğe gerek göstermez. Bunun sonucu 

olarak da yetiştiriciliği daha çok alçak ve yüksek tünel gibi 

basi t koruyucular altında yapılabilir. 

a- Dikim: Genellikle çift sıralı dikim sistemi uygulanır . 

Çift sıra dikim sisteminde dikim aralıkları çift sıra lar 

arası 11 O cm, sıralar arası 70 cm . ve sıra üzeri 50 cm. 

olmaktadır. 

b- Çapalama: Kabakta dikimden sonra mevs ime bağlı olarak 

1 hafta içinde çapa ile boğaz doldurma dediğimiz işlem 

yapılır. Boğaz doldurma bitkinin toprakta birleştiği kök 
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boğazında kökler teşkil etmeye başlayınca yapılmaktadır. 

c - Kabak geli şimi: Kabaklarda döllenme olayı cam 

seralarda Ocak, plastiklerde Aralık ayına kadar yeterli 

seviyede olmaktadır . 

I- Fas ulye 

örtü altı tarımında şimdilik çok az yer tutan bir sebze 

türüdür . Genellikle bölgede, diğer türlerin yetiştiricili

ğinde olan bitkilerin yerine ekilerek oraları doldurmak 

amacıyla yet iştirilir. Son yıllarda kapama sera tarımı 

halinde yetiştirici l iği başlamıştır. Sera yetiştiriciliğine 

uygun çeşitlerin bulunması ile ekilişi hızla artabilir . Sırık 

fasulyelerde seralar, çeşitlerde ise alçak sistemle r fasulye 

tarımında kullanılan örtü tipleridir . Başka b i r sebze tarımı 

yapılırken evin ihtiyacını karşılamak maksadıyla genellikl e 

sera direk diplerine dikildiği rastlanmıştır . 

1 - Dikim: Tek sıralı dikim sisteminde sıralar arası 70 

cm. , sıra üzeri ise 30-35 cm. olmaktadır. Fasulye genell ikle 

seraların içindeki direk diplerinde yetiştirilir. Tohumların 

direkt seraya dikilmesinde çizgi usulü ekim yapılır. Çift 

sıralı ekimde ekim sıra arası 60-70 cm .. İki sıra arası 40-45 

cm. ve sıra üzeri 10- 20 cm. bırakılmaktadır. 

2 - Çapalama: Fasulyede tohum çimlenip fideler in toprak 

üzerinde görülmesinden sonra hafif bir çapa ile hem kaymak 

tabakasını kırmak, hemde otları almak için çapalama yapılır . 

3 - Fa sulye ' de gelişim: Fasulye yetiştiriciliğinde büyüme 

düzenleyicisi kullanarak erkencil ik ve verim fazlal ığı 

sağlanmaktadır . Bitkilerde çiçeklenmenin başladı ğı devrede 

1500 ppm l'ı.lar ( 150 gr /100 l t) türn b itkiye püs kürtüldüğürıde 

ilk hasatta %100 verim artışı ve erkencilik, toplam hasatta 

%50 1 li k bir verim faz lası sağlanmaktadır . (Demir, 1985) 
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J- Marul 

örtü altı tarımına yeni girmiştir. Sonbahar 

yetiştiriciliğinde domates tarımı ile b i rlikt e karışık 

yetiştiricilikte kullanı lmaktadır . Kabak gibi, fazla yüksek 

habitür e sah ip olmayan marul ve salatalar da seraların 

dışında a l çak sisteml erde rahatl ı kla yetiştirilebilir. 

1- Di kim: örtü altında sadece marul ye t işt irilecekse tek 

s ıralı di kim sistemi uygulanır. S ı ralar arası 30- 40 c m. s ı ra 

üzeri i se 20-30 cm . dir. Ortalama ise 2Sx30 crn.di r. Şayet 

domates ile kar ışık eki:r, yapılacak ise iki domates bi t kisi 

arasında bir tane mar ul f i desi d i kilir . 

2- Çapalama: Marulda çapalama, düz e di ki len bit kiler i n 

boğaz doldurulması ve yabancı otlar ın b i tkiler den 

ar ındı rı lması için yapılır . 

Sa lma su ile sulanır . İpe a lma g ibi b ir s o r unu yoktu r . 

Kökünde n yo l unmak s u reti yle yı kanıp sat ı şa ha zır h a le geli r . 

Fa zla b ek letilmemelidir . Aks i takd irde yaprak ları 

buruşabili r . 

Yukarıda Konu Edilen Sebze Çeşitlerinin Bölgede Alan 

Üretim Du rumu (Aytaç , Öz çelik , 1987) . 

Domates : 32 . 997 dk . alanda e kim yapılmakta, 238.027 , 3 ton 

ürün alınmaktadır . 

Patlıcan: 9 . 478 , 3 dk . alanda ekiliş yapılr..akta, 39 . 824,4 

ton ürün e l de edi l mektedir. Ekilişin 82 8 .9 dk'ı cam serad a , 

1 . 645 , 4 dk .' ı plastik serada, 7 . 004 dk. ' ı ise alçak plastik 

tünellerde yapılmaktadır. 

Hıyar : 13 . 377 , 1 dk . alanda ekiliş yap ılmakta , 14 7 . 8 03 , 5 

ton ürün elde edilmektedir . Eki lişin 5 . 835,9 dk. ' ı cam serada 

7.541 , 2 dk .' ı p l astik serada yapılmaktadı r. 
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Kabak: Sadece alçak plastik tünellerde yapılmakta olup 

5900 dk. ekiliş ve 23.165 ton ürün elde edilmektedir . 

Taze fasulye: 190 dk . alanda ekiliş yapılmakta 496 ton 

ürün elde edilmektedir. Ekilişin 25 dk.'ı cam serada 165 dk. 

plast ik serada yapılmaktadır. 

Sivri Biber: 8.470,9 dk. alanda ekiliş yapılmakta 

31.294,4 ton ürün elde edilmektedir. Ekilişin 1.173 dk.'ı cam 

serada 7.297,2 dk .' ı ise plastik serada yapılmaktadır. 

Kavun: 475,3 dk. alanda ekiliş yapılmakta 2.947 ton ürün 

elde edilmektedir. Ekilişin 89,3 dk.'ı cam serada 386 dk.'ı 

plastik serada yapılmaktadır. 

Karpuz: 1 . 800 dk. alanda ekiliş yapılmakta 4.750 ton ürün 

elde edilmektedir . Yetiştiricilik alçak plas t i tünellerde 

yapılmaktadı r. 

Ayrıca; 

Çilek: 22 dk . alanda dikimi yapı lmakt a, dikimin 2 dk.• ı 

plasti k seralarda 20 dk. ise alçak plastik tünellerde 

yapılmaktadır. 

Muz: 10 dk. alanda yapılmakta ve 4 0 ton ürün e l de 

edilme ktedir . Alanya ve Anamur'da üre timi yapılmaktadır . 

Buna göre, toplam ekiliş alanları gözönüne alınacak 

olursa cam sera 18.135,9 dk., plastik sera 40 . 243,4 dk. ve 

alçak plastik tünel 14.724 dk . olmak üzere 73.103,3 dk. 

sahada üretim gerçekleşmektedir (Surnmary, Kasım 1987) 
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ŞEKİL 1 

Tek ve Çift ürün Yetiştiriciliginde Kültürü Yapılan Türlere 

İlişkin Ekim-Dikim Tarihleri (Anonymous 1986 c) 

Ürünler Yetişt.irme Tohum Ekimi Dikim Hasat Dönemi 

Devreleri 

Domates Tek MaJısul ıs Eylül-20 Kasım 10 Kasım-20 Şubat ıs Şubat-30 Haziran 

Sonbahar 15 Temmuz-5 Ağustos 1-15 Eylül 1 Kasım-15 Şubat 

İlkBahar 20- 30 Kasım 25 Ocak- 15 Şubat 1 Nisan- 5 Termnuz 

Hıyar Tek Mahsul 15 Ekim-30 Aralık 25 Kasım -10 Şubat 1 Şubat - 30 Mayıs 

Sonbahar 15 Ağustos - 2 0 Eyl ül 5 Ekim-7 Ekim 20 Ekrnim-20 Ocak 

!lkbahar 1 Aralık-20 Ocak 20 Ocak-2 0 Şubat 15 Nisan- 20 Haziran 

Biber Tek Mahsul 20 Terranuz-20 Ekim 15 Ağustos - 30 Ekim 20 Ekim-10 Haziran 

İlkbahar: 15-25 Kasım 25 A!:alık-10 Ocak 15 Mart-30 Haziran 

Patlıcan Tek Mahsul 1-30 Ağustos 15 Eylül - 10 Ekim 10 Ocak-30 Haziran 

İlkbahar 1-15 Ekim 10 Ocak-15 Şubat 15 Mart-30 Hazi ran 

!lkbahar 15-30 Ocak 15 Şubat 15 Mart-30 Haziran 

{Tünel} 

Kabak Tek Mahsul 20 Ekim-10 Kasım 5 Kasım-25 Kasım 25 Aralık-30 Mayıs 

Sorıbaha.:: 5 Eylül-20 Eylül 20 Eylül-5 Ekim 1 Kasım-15 Şu.bat 

tlkbaha.:: 1-10 Aralık 15-25 Aralık 1 Şubat-20 Mayıs 

İlkbaha:r 20 Ocak-5 Şubat 20 Şubat-5 Mart 1 Nisan-30 Mayıs 

(Tünel 

Kavun İlkbahar 15 Aralı.k-7 Ocak 15 Ccak-15 Şubat 15 Mayıs-30 Haziran 

Karpuz İlkbaha.:: 20 Ocak-1 0 Mart 20 Şubat-10 Mart 20 Ma.yıs-30 Haziran 

(Tünel) 

Fasulye Sonbahar 1-17 Eyl Ul 7 Kasım-15 Şuba::: 

İlkbahar 1-10 Aralık 10 Şubat-20 Mayıs 

Marul Sonbahar 1-5 Ekim 20-25 Kasım 10 Ocak-15 Şubat 
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ÜRETİCİ SORUNLARI 

Sebze üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar üretim 

sorunları ve pazarlama sorunları olarak iki ana başlık 

altında toplanarak incelenmiştir. 

Genellikle küçük ve parçalı araziler üzerinde sebze 

yetiştiren üreticiler, sebze üretiminde kul lanı lan iş gücü, 

ilaç ve gübre gibi temel girdilere nakit ödemede bulunurken , 

diğer yandan da ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak 

zorundadırlar. Bu durum işletmede nakit sıkıntısına yol 

açmaktadır. Nakit sıkıntısının işletme düzeyinde 

giderilememiş olması sorun olarak belirtilmiştir. 

Gerçekte üreticiler mevcut üretim faktörlerini yıl içinde 

değişik zamanlarda, değişik tür ve çeşitleri üreterek 

satışından elde edi l e n gelirle nakit akım dengesini sağlama 

gayreti içindedirler. Ancak bu gayretler i nin de yeterli 

olmadığını savunmaktadı rlar . 

Sebze üretiminde girdilere duyulan gereksinim daha fazla 

olması ve üreticilerin ödeme zorluğu içinde bulunma l arı 

girdilerin pahalı olduğu izlenimini yaygınlaştırmaktadır . 

özellikle gübre, ilaç ve tohum fiyatlarının yüksekliğinden 

yakınan üreticiler aynı zamanda ilaçların ve tohumların 

güvensizliğinden de yakınmaktadırlar. 

Açıkta sebze üretici leri %8 örtü altı, sebze üreticileri 

%20 oranında bilgiler inin yetersiz olduğunu, özellikle 

hastalık ve zararlılarla mücadelede yeterli bilgi ve deneyime 

sahip olmadıklarını belirtmişlerdir . 

Sebze üretiminde iş gücü kullanımının yoğun olması 

nedeniyle aile işgücü dışında, ücret l i işgücü kullanımı 

yaygındır. !şçi bulmanın yetersizliği karşısında üreticilerin 

diğer yerleşim birimlerinden işçi getirerek beslemek ve 

bar ındırmak zahmetine katlanmaktadır. 
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a- Tohumluk ve çeşit sorunları: 

Kendileri ile gö rüştüğümüz üre t icil e r ha ngi tohumlar ı 

seç e r ek kul lanaca klarını sağlı kl ı olarak t akip edemedik l e r i ni 
ve t ohum fi yatlar ı nın çok pahalı olma s ından şi ka yetçi 

olmaktadır l ar. Bizimde yaptığımız gö z l eml ere gö r e piya s ada 

ço k fazla s ebze tohunı. çeş i tler i me vcuttur . Bu dur um üre t ic i 

açıs ı ndan sev indiric i o lmas ı na 

seçeceğini bi l ememekt e ve çeş i t 

farkl ı çeşi t le r yetiş t irmesine 

rağme n ü re t i c i hangi s ini 

fa z l a l ı ğı üretic i l er in çok 

yol açmak t adır . Bunun i çin 

ür etici iç ve dış pa z a r l arın ta l ebini bilmeden, çe ş i d i kend i 

tercihi ne gö r e seçme ktedir. 

ŞEKİL 1 

Sebze iş l etme l erinde karşılaşılan üret i m ve Pazarlama 

sorunlarının dağılımı ( %) 

SORUNLAR örtü Al tı nda Sebze 

ÜRETİM SORUNLARI üreten İ şletme ( % ) 

1. Girdi f i yatları yüks ek 47 

2 - Isıtma ör tü temin i 16 

3 • Bilgi eksikliği 20 

4. Tohumluk l ara güvensizlik 8 

5 . Tarıms a l kred i faizleri 5 

6. İ şçi l ik 2 

7 • Sulama suyu yete rsizl i ği 1 

8 • Di ğer le ri 1 

TOPLA.'1 100 

PAZA.RL.A.MA SORUNLA.R.I 

1. Fi yatlarda istikrarsızlık 41 

2 . Arac ılar ı n ka ldır ılması 3 0 

3 . Dı ş pazar temini 9 

4. Vergi -Stopa j 9 

5. Di ğer l eri 11 

TOPLAM 1 0 0 
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!kinci konu olarak üreticilerin şikayetçi 

fiyatlarının çok yüksek olması ve her yıl 

olduğu tohum 

özellikle Fı 

tohumların %50-lOO ' e varan bir oranda fiyatlarının 

artmasıdır . Bizim yaptığımız gözlemlere göre gerçekten tohum 

fiyatları yıldan yıla çok artmakta ve üreticiler bazen 

bunları almakta bile güç lük çe~~ektedirler. 

Tohumun, üreticiye maliyetini düşürmek yani subvansiyon 

uygulamak ve tohQm satımı yapan firmaların rekabet nedeniyle 

kazanamadıkları paranın vergis i ni ödememek zorunda bırakmamak 

için sebze tohum ortalama kar haddi oranının %23 ' den %1 O' a 

ndirilme l idir . Ayrıca tohum satan ilaç bayilerinin karaborsa 

oluşması için tohumu piyasaya sürmemesini önlemek ve s ı kı bir 

denetime tabi tutmak gerekir . 

üre t icilerin tohum konusunda diğer bir şikayetleri ise 

bazı sahte tohumların, kaliteli tohum ambalajları içine 

katılarak üreticilere satılmasıdır. Her yı l bu t ür olaylar 

yüzünden bazı üreticiler mağdur olmakta, bunca yapılan emek 

ve masraf boşa gitmektedir. 

Tohum konusunda diğer bir şikayet ise yabancı tohumlardan 

ülkemizde üretilenlerin Avrupa kalitesinde olmaması verim, 

kalite ve şekil olarak hayli farkların olduğu konusudur . Bu 

konuda araştırma ve teknoloji transferi ülkemizde 2-3 yıldır 

devam etmektedir . Ne varki , teknoloji içinde ülkemizde 

üretilen Fı hibrit tohumları beklenen neticeyi vermediği, 

kalite düşüklüğü gösterdiği üretici şikayetlerinden ve bizim 

gözlemler i mizden anlaşılma ktadır . 

Kendileriyle görüştüğmüz bazı üreticiler f iyatlarının çok 

pahalı olması nedeniyle özellikle fı, domates ve patlıcan 

tohumlarını bir yıl önceki diktiği bitkilerden a lmakta ve 

ikinci yıl bu bitkilerden elde ettikleri 

kullandıklarını belirtmektedirler. 
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b- Isıtma ve havalandırma sorunları: 

Antalya'daki seraların çoğunda ısıtma odun sobası yakmak 

suretiyle yapılmakta, üreticiler soğuk giden yıllarda 

ısıtmada kullanılan odun masraflarının toplam masrafa eşit 

olduğunu söylemekteler ve odun fiyatlarının pahalı olduğunu, 

sera üreticisine ucuz odun temin edilmesi yoluna gidilmesini 

önermektedirler. 

Taban suyu olan yerlerde yağmurlama sistemiyle ısıtma 

yoluna gidilmeli, çok ucuz olan bu yöntem, gerekirse başka 

yerlerden yağmurlama suyu getirilerek bütün seralarda 

uygulanmalıdır. 

Seracılığın en 

eski tip çiftçi 

büyük sorunlarından biriside özellikle 

seralarında havalandırma sorunun çok 

olmasıdır. Bizimde göz l emlerimize göre havalandırma yetersiz 

olup cam seralarda yarı otomatik, plastik seralarda el ile 

yapılmakta, gölgeleme gerektiğinde sera üstüne macun tozu 

veya çamur sıvanarak yapı lmaktadır. 

c - Sulama Sorunu: 

üreticilerin çoğu bitkilerin ne kadar su ihtiyacı 

olduğunu bilmemekte ve en iyi s u lama sisteminin hangisi 

olduğunu sormaktadırlar. Birde torosların güneye bakar, 

yamaçlarında 300-400 metre katında örtü altı yetiştiriciliği 

için gerekli suyun temin edilmesini istemektedirler. 

Büyük bir kısmı su olan sebzeler sulandığı zama::ı %50-

60' avaran oranlarda verim kayıplarına neden olmaktadır. örtü 

altı sebze yetiştiriciliğinde bir yetiştirme periyodu 

içerisinde 15-20 kez sulama yapılmaktadır. Bu durumda sadece 

örtü altı sebzeciliği yapılan bölgelerde da. 'ae 2 bin rn3 su 

kullanılmaktadır. 
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d- Mücadele ilaçları sorunu: 

üreticilerin çoğu ilaçların etki maddesinin az olduğunu 

bunun için genellikle üzerindeki kullanım tarifesinin iki 
katı ilaç kullandıklarını belirtmektedirler, hatta önceden 

hiç adı duyulmamış hastalıkların ilaç çeşidiyle birlikte 

ortaya çıkmas ı dikkat çekicidir. Ayrıca bunun yanında en çok 

şikayet konusu olan ilaç fiyatlarının son yıllarda çok pahalı 

olduğunu ve temel girdiler içerisinde çok büyük yer 

kapladığını belirtmektedirler . Ayrıca tarım ilaç fiyatlarının 

serbest bırakılmasını eleştirerek bunun tekrar 

edilmesini istemektedirler. 

kontrol 

Bölgede görülen dikkat çekici bir hususta korkunç 

derecede bilinçsizce ilaç kullanılmaktadır. Bunun için 

araştırma kuruluşlarının böl gedeki örtü al tındaki has talıklar 

ve zararlılar sorunlarıyla ilgi l i araştırmalara ağırlık 

vermelerinde büyük yarar vardır. 

örtü altı tarımında hastalık ve zararı ı larla mücade le, 

ürünlerin kısa süre içinde, tüketimi göz önünde 

bulundurularak, zirai mücadele ilaçlarının kullanılmasında 

büyük dikkat gösterilmesi hususunda üreticiler uyarılmalı ve 

zirai mücadele ilaçlarının kullanımını asgari düzeye 

indirecek alternatif mücadele yöntemleri bitki koruma şube 

müdürlüğünce araştırılarak tesoit edilin ü reticilere . . 
aktarılması sağlanmalıdır. 

e- Gübreleme sorunu: 

Bölge seralarında yapmış olduğumuz incelemelerde 

gübreleme sorunu olduğunu gözledik, ya aşırı derecede 

gübreleme yapılmakta yada hangi gübreyi ne zaman vereceğini 

kesin olarak üretici bilmemektedir. üretici birde çiftlik 

gübresinin aşırı pahalı olmasından dolayı gerekli oranda 

kullanamadığını belirtmekte, ayrıca çoğu çiftlik gübrelerinin 

çok kullanıldığı ve ne zaman ne oranda kul lanacağını 
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bilmemektedirler. Ayrıca çoğu üretici toprak ve yaprak 

analizi yaptırmadığını söylemektedir. 

Bize göre bitkilerin gereksinme duydukları besin 

maddelerinin gerektiğinden az veya çok verilmesini önlemek 

için toprak ve yaprak analizleri yapı lması gerekir. 

Kimyasal gübrelerin olumlu neticelerini bilen çift çilerde 

bile bilinçsiz bir şekilde aşırı derecede denecek kadar bir 

gübre tüketimi vardır. Bunun sonu cunda topr akl arda 

tuzlanmalar ve içme suyu olarak kullanılan taban sularının 

kalitelerinin bozulmal ara varıncaya kadar olumsuz etkileri 

olduğu belirtilmektedir. 

Birde yaprak gübresinin kullanımı ve önemini üreticiler 

tam kavrayamadıkları için bilinçsizce kullanmaktadırl ar. 

Bunun için yaprak gübrelemesinin öneminin yetiştiriciye 

anlatılması ve gübreleme şeklinin yaygınlaştırılması i çin 

tarım kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon 

sağlanmalı , gerekli bilgiler üreticilere aktarılmalıdır. 

f- Büyümeyi düzenleyici maddeler 

sorunu: 

(Hormonlar) kullanımı 

Akdeniz sahil şeridinde yapmış olduğumuz seyah a timizde 

görüştüğümüz üreticilerin en çok sorduğu sorular şunlardır . 

Hangi hormonu uygulayalım, piyasada çok çeşitler var en iyisi 

hangisidir. 

uygulayalım. 

Domates patlıcandan başka hangi türlere hormon 

Bazı açık göz üreticilerde kendi yaptıkları 

hormonun daha iyi sonuç verdiğini bel irtmekte ve ellerinde 

bulunan reçeteye göre hormon hazırladığı nı söylemektedirler. 

Gerçekten hormon imalinde, satımında ve uygulanması konusunda 

tamamen bir boşluk vardır. Piyasada çeşi ti i adlar al tında 2 0 

ye yakın hormon vardır. Bunlar ilaç bayilerinde ve bazen 

bakkallarda b ile satılmaktadır . Bunların bu kadar çok olması 

ve markalarının değişik olmasına rağmen hepsinin 2.4 d ve 4-

CPA'nın sulandırılmasından meydana ge ldiği bil inmektedir. 
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Hormon üretimi ve satımı Türkiye ' de henüz resmi bir 

kontrola tab i olmadığından, bu konuda sera üreticilerimizin 

son derece titiz davranmaları gereklidir . 

g - Pazarlama sorunları : 

Pahalı olan örtü altı ürünlerine talebin sınırlı olmas ı 

ve ö . A . T.ndaki hızlı gelişme iç taleb açığının hızla 

kapanmasına neden olmakta ve Ö . A.T . nın geleceği ister istemez 

ihracata bağlanmaktadır . Tür k örtü altı ürünleri için en 

garantili pazarı zengin Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri 

oluşturmakta ise de söz konusu pazar ka li teli ürün isteğinde 

ve dış pazarlama sorunları nedeniyle bugün için yeterince 

değerlendirilememektedir . 

Ürün kalitesinin yeterince sağlanamadığı ve iç taleb 

açıklarının kapanmak üzere olduğu bu ortamda örtü altı 

üreticiler inin yüzünü güldüren ve ö .A. T. nın gelişme hızını 

korumasına neden olan kaliteye fazla özen göstermeyen petrol 

zengjni Arap ülkelerinin örtü altı ürünlerimize talebleri 

olmaktadır. 

1- İç pazar sorunları: 

11 öl tü altı tesis le rinde üretilen sebzeler genel 1 i kle 

(% 80) Belediye toptancı hallerinde pazarlanmaktadırlar . 

ürünler mevzuat çerçevesinde tesbit 

fiyatları üzerinden arz olunmakta 

fiyatları üzerinden %16 (hal 

verilmektedir. 

edilen azami 

ve ürünlerin 

rusurnu payı 

satış 

satış 

V . S.) 

Hal satışlarında sera üreticilerinin şikayetçi olduğu 

konular şöyledir: 

-Hale kadar nakliye ücreti ödemeleri , 

-Satılan mal bedelinden %16 kesinti yapılması 
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-Halde satış için bekleyen ürünün zaman zaman büyük 

ölçüde zayiat vermesi 

-Fiyat tespit komisyonlarının piyasadan farklı fiyat 

tesbiti. 

Bu sorunlar nedeniyle örtü altı sebzelerinin °/420'si 

Antalya ilindeki toptancı hallerine uğramadan aracı 

tüccarlara satıldığı belirtilmektedir. 

2- Dış pazar sorunları: 

Yaş sebzelerin dış alımcıların beğenisini kazanabilmesi 

için yeni yöntemler çerçevesinde işlenip, tasnif, muhafaza ve 

paketlenerek albenilerinin arttırılması gerekmektedir . Bu da 

ancak pazarlama tesisleri diye tanımlayabileceğimiz paketleme 

evleri , ön soğutma, soğuk depo, dondurma ve donmuş muhafaza 

ve ambalaj malzemesi imal eden tesislerin kurulmasıyla mDmkün 

olabilir. 

İldeki yoğun sebze üretimine karşılık sebze ihraç 

rakamları çok düşüktür. Sebze ihracatındaki bu düşüklük, 

ambalajlama kalite ve dış satım organizasyonunun sağlanamama

sından kaynaklanmaktadır (Arıkan, 1987). 
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GENEL SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bölgede (sahil şeridinde) yapmış olduğum.uz incelemelerde 

Turizmin bazı bölgelerde ön plana çı ktığı görülmektedir. 

Alanya manavgat gibi Turizmin bahar ve yaz aylarında akın 

ettiği bir bölgede sera alanların yerine oteller ve dinlenme 

tesisleri ve pansiyonlar işgal etmiştir. Bilhassa Alanya' da 

seraların sökülüp yerlerine binaların dikildiği ve alçak 

kesimlerde tek tük seraların binaların arasına sıkışıp 

ka ldığı gözlenmektedir. Biraz daha yukarılarda dağın 

yamacında ki düzlüklerdeki seralar (Şehir merkezinde) dikkati 

çekmektedir. Görünen oki , yakın bir gelecekte o seral arda 

sökülüp oteller ve turistik tesisler yerine dikilecektir . 

Denilebilir ki eski büyük çiftçiler bugün bu turistik 

tesisleri iç ve dış turizm için işletmektedirler . 

Gazipaşa-Anamur arasında dağlar kıyıya sokuldukları işin 

meyilli arazinin ancak bazı düz kesimlerinde tektük seralar 

mevcuttur. Bu seralar daha çok naylon tipi seralardır. Burada 

kıyılar orman alanları ve tabiatın güzellikleriyle 

bezenmiştir. Bir bakıma keşfedilmemiş kıyı güzelliğine 

sahiptir. Yamaçlarda 10-lS'er hanelik köyler seyrekçe 

yerleşmiştir . Burada köylüler muz ve çilek yetiştirmekte ve 

küçük büyük herkes yol kenarlarında küçük paketlerle yoldan 

geçen yolcular bir şeyler satabilmek i çin uğraşmaktadırlar . 

lmamur merkezi nde de seraların yayı 1 ışı evler in yayı l ışı yl a 

uyum içerisindedirler. Anamur ovasında ki evler çok seyrek 

yerleşmişlerdir . Seralarda aynı seyrekliği göstermekt edir. 

Burada diğer merkezlerdeki sebzeciliğin yanında yüksek 

tünel l erde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Seracılık birim alandan daha çok ürün hatta kaliteli ürün 

elde etmek için yapılan bir uğraşıdır . Bölge'de yaptığım 

izlenimlerimde daha çok ve kaliteli ürün alınabilecekken 

ü r etic i lerin bilgilerinin çok sınırlı olması ve çeşit 

mevzuunda geleneklere bağlı kalması hem ürün kalitesini hemde 
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ürün miktarını düşürmekt~dir. Bu konuda bölgede sadece 

serikte Seracılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur . Bunun ise 

bütün bölgenin ihtiyacına cevap vermesi mümkün değildir. Bu 

konuda yapılacak en güzel şey, bölgenin sıcaklık ve toprak 

özelliklerine göre en nitelikli ve nicelikli hangi bitki 

yetişecekse bunun tespit edilmesidir . Bu konuda üreticiler 

aydınlatılmalıdır. Gerekirse önemli il ve ilçe merkezlerine 

danışma bürosu kurulmalıdır. 

Sera üretimi yapan çiftçilerin mağdur olmaması için fiyat 

ayarlaması da zaruret haline gelmiştir. Çünkü çiftçiler bu 

konuda şikayetçidir. Bilakis hormon gübre ve tohum da fiyat 

konusunda kaliteye göre belli standardizasyon sağlanmalıdır . 

Yoksa niteliksiz bir tohum ve hormon çiftçinin bir yıllık 

ümidini söndürebilir. 

Bölge seracılığın Türkiye ekonomisi bakımından önemini 

arttıran en dikkati çeken şey 11Kış sebzeciliği "dir. Türkiye 

kış sebzeciliğinin %90 'nı bu bölgede yetişmesi bunun 

kanıtıdır. Diğer bölgelere göre kışların ılık olması ekolojik 

bir avantajdır . Bu bakımdan bölgeyi ele alırken kış 

şartlarına göre kaliteli ürün yetiştiriciliği üzer inde 

hassas i yetle durulmalıdır . Zaten kışın tarla sebzeciliği söz 

konusu değildir . üreticilere en fazla geliride kış 

sebzeciliği getirir . Bu mevsimde sebzelerin fiyatları fazla 

olur. Yazın ise tarla sebzeciliğin yanında kışın soğuk olan 

diğer bölgelerde de sebzecilik yapıla bildiği için 

Türkiye ' nin çok yerinde ürün yetişmektedir. Buda ürün 

fazlalığına neden olduğu için fiyat düşmeleri söz konusu 

olmaktadır . Bölgenin öne.mini arttıran Kış sebzecilik 

faaliyeti olduğuna göre az görülse bile don olaylarına kes in 

ve ekonomik çözüm bulunmalıdır. Bu nedenle yağmurlama ile 

dondan koruma sistemi masrafı az ve bitkiye zararı olmadığı 

için bu geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır . Soba ile 

dondan koruma hem çok masraflı hem de bitkiye zarar verici 

niteliktedir. Ayrıca çok işgücü de gerektirmektedir . 
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Bölgede verimin arttırılmasında eğitim çok önemli bir 

unsurdur . Bütün şartlar uygun olsa bile sera üreticisinin 

bilinçsiz olması ürün miktarına ve kalites i ne aksi yönde etki 

etmektedir . Bunun için çiftçileri eğitici merkezler açılmalı 

ve çiftçiler yöre yöre bilgilendirilmelidir. Bu yapıldığı 

takdirde ürün kalitesi artacak ve dış pazarlarda , ambalajlama 

dezavantajı giderilirse, daha çok rağbet görecektir . 
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BÖLGE SERA ÜRETİM SAHALARINDAN DEĞİŞİK FOTOĞRAFLAR 

Rı : Yukarıdaki resimde evlerin çok dağınık yayılmas ı 

seralarında dağılışını etkilemiştir (Anamur, 1993). 

R2 : Yukarıdaki resimde değişik 

bulunmaktadır (Gazipaşa , 1993) 
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R4: 

Yukarıdaki 

yağmurlama 

1 993) . 

yüksek 

ile dondan 

tünelde 

koruma 

jeneratör 

yapılmaktadır 

Alanya sahi l kesiminden bir görünt ü. 
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(Manavgat , 



R5 : Oluklu cam seranın bir tarafında ürün hasat edilirken 

diğer tarafında yeni yetiştirilmektedir (Antalya-

Murtana , 1993). 

R6 : Cam serada patlıcan yetiştirici l iği . Daml ama yönte mi ile 

sulama yapılıyor (Antal ya-Aksu, 1993) . 
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Cam serada kavun yetiştiriciliği. Şubat-Mart döneminde 

dikimi yapılmış. İpe alınınca hıyar görünümünde . Sulama 

damlama yöntemi ile yapılmaktadır (Antalya-Yenigö l , ---,...,, 
\ 

R~: Karanfil Yetiştiriciliği, bölgede diğer çiçek türlerine 

göre çok yaygın bir türdür . Dev plastik yaylı tünellerde 

karanfil serası görülmektedir (Manavgat, 1993 ) . 
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Ro: Mart baş ında dikilmiş bir domates serası. Yeni çapalama 
.; 

yapılmış (Antalya-Yenigö l , 1993). 

Rı o : Domates sökümünden hemen önce fidanlar dikilmiş . Kısa 

zaman sonra eskileri sükülünce, yenileri ipe alınacak 

(Murtana , ı 993) . 
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Rıı : Dikimden 1 hafta sonra cam seradaki salatalık (hıyar) 

yetiştiriciliği. Damlama yöntemi ile sulama yapı lı yor. 

Rı2 : Hıyar ' ın ipe alınmıs şekli . A~alarına marul dikilerek 

çift mahsul elde edilmektedir. 
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Rı3 : Kış dönemine ait biber serası {Antalya-Yenigöl, 1993 ) . 

R14: Hasada hazır, kış sonu dönemine ait patlıcan. Damlcr:-.a 

yöntemi ile sulama yapılıyor (Antalya-Aksu, 1993) . 
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Rı5: Yüksek t ünellerde kış dönemine ait ka~anfil 

yetiştiriciliği. Kesim yapılmaktadır. Ayr~ca b itkinin 

dik durmasını sağlamak için tellerle ağ sistemi 

kurulmuştur (Antalya-Yenigöl , 1993) . 

R16: Kesimi yapılmış ka!:"anfi ller tezgahta ( beş' e r ade: ) 

j ila t inlenerek arrıbalaj lanmaktadır (P.ntal :_.ia -Ye.:ügöl , 

1993). 
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R17: Cam serada kavun yetiştiriciliği. 30 günlük. Sulama yine 

damlama yöntemi ile (Antalya-Yenigöl, 1993) . 

Rıs : Mart sonu itibariyle kabak yetiştiriciliği (Antalya-Aksu 

1993). 
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Rıg: Kış dönemine ait fasulye yetiştiriciliği . Bölgede bu 

şekliyle yetiştiricilik çok azdı r. Esas olarak d i rek 

diplerine ve eriyen bitki yerlerine dikilir. (Manavgat, 

1993) . 

R20: Genelde marul domates sökümüne bir ay kaladitilir . Faka~ 

yukarıdaki resim de daha domates meyve vermeden marul 

yetişmeye hazır (Antalya-Yenigöl , 1993 ) . 
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R2 ı: Gazipaşa-Anamur arasında bulunan dağlık yamaçlardaki 

ender düzlüklerde plastik seralar (Mart , 1993). 
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