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Dal Ortak

MODÜLÜN ADI

Tarımsal Yapılar

MODÜLÜN SÜRESİ

40/24

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; tarım işletmelerinde bulunan bitkisel
üretimle alakalı tarımsal yapılar ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
Üretimin gerçekleştirileceği tarımsal işletmelerin
özelliklerini inceleyebileceksiniz.
2. Tarımsal işletmelerdeki kullanılan bitkisel üretim
yapılarını inceleyebileceksiniz.
3. Tarımsal işletmelerdeki kullanılan koruma ve
depolama yapılarını inceleyebileceksiniz.
4. Tarımsal işletmelerdeki kullanılan tarımsal teras
yapılarını inceleyebileceksiniz.
Ortam: Kapalı ortam (sınıf), açık ortam (atölye, sera,
tarla, bahçe)
Donanım: Çizim için gerekli araç-gereç, bitkisel üretim
yapılarının kurulumunda kullanılan malzeme ve
ekipmanlar,
koruma
ve
depolama
yapılarının
kurulumunda kullanılan malzeme ve ekipmanlar,
iklimlendirme sistemleri, tarımsal teras yapımı için gerekli
alet ve malzemeler, afiş, broşür, projeksiyon, bilgisayar,
Yerel Ağ (İnternet)
1.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde köyden kente yapılan göçler nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan
nüfus sayısında bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum tarımsal üretimde bazı
olumsuzluklara neden olmuştur. Fakat bununla birlikte tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesim
daha bilinçli bir şekilde çağın gereği olarak daha modern üretim tekniklerini, üretim bina ve
alanlarını, alet, makine ve ekipmanları kullanmaya başlamışlardır.
Kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların hem yaşam alanı
hem de geçim kaynağı olarak kullanacakları yerleşim yerlerinin planlanması, tarım
işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında
kullanılan yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve inşası, söz konusu yapı ve
tesislerde tarımsal üretime uygun çevre koşullarının oluşturulması ve tarıma uygun olmayan
arazilerin ıslahına yönelik çalışmalar, modern tarım için zorunlu faaliyetlerdir.
Bu modülde tarımsal işletme merkezinin planlanması ve düzenlenmesi, tarımsal
yapılarda uygun çevre koşullarının sağlanması, bitkisel üretim yapıları ile koruma ve
depolama yapılarının planlaması, tarımsal yapıların iklimlendirilmesi ve tarıma elverişi
olmayan meyilli arazilerin tarıma kazandırılması ile ilgili konuları öğrenecek ve uygulama
imkânı bulabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Üretimin gerçekleştirileceği tarımsal işletmelerin özelliklerini inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bölgenizde bulunan tarımsal işletmeleri ziyaret ediniz.
Bu işletmelerin kuruluş amaçlarını araştırınız.
İşletmelerin kuruluş planlarını inceleyiniz ve işletmedeki binaların arazideki
dağılımını gözlemleyiniz.

1. TARIMSAL İŞLETMELERİN
ÖZELLİKLERİ
1.1. İşletme Merkezi
Tarımsal işletmelerde uygulanacak faaliyetlerin belirli bir düzen içinde, zaman ve iş
gücü kaybı olmadan bir bütün olarak yapılması gereklidir. Bu nedenle işletmede bulunması
gereken yapılar belirli bir plana uygun olarak yerleştirilmelidir. İşletme içerisinde yapıların
yerleştirildiği bu alana işletme merkezi adı verilir.

Resim 1.1: Tarımsal işletme

İşletme merkezi bünyesinde; tarımsal faaliyetlerin yürütülebileceği üretim tesisleri,
kontrol merkezleri, depolama alanları ve pazarlama üniteleri gibi birimler yer alır. Bu
nedenle işletme merkezinde iyi bir planlama yapılmalıdır. İşletme merkezi planlanırken
dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar olmalıdır:


İşletme merkezi planlanırken sadece günümüz koşullarına bağlı kalınmamalıdır.
Sonraki yıllarda meydana gelebilecek gelişmelerde göz önüne alınarak
planlanmalıdır.
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İşletme merkezinde yeterli sayı ve büyüklükte binalar olmasına dikkat
edilmelidir.
Binalarda üretimi olumsuz etkileyecek (yangın, gürültü, toz, kötü kokular gibi)
unsurlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
İşletmede çalışacak olan personel ile üretim alanları birbirinden ayrı olmalıdır.
Bazı işletmeler faaliyetlerini bir aile ile anlaşarak devam ettirmektedir. Bu
nedenle ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
İşletme merkezi, işletme sahibinin maddi olanakları ölçüsünde üretim ve diğer
işlemleri karşılayacak derecede en iyi imkânlara olanak sağlayacak şekilde
planlanmalıdır.

İşletme merkezi kurulurken dikkat
bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır:


edilmesi

gereken

bazı

hususlar

Ulaşım maliyeleri, zaman ve iş gücü kaybı açısından işletmeler ana yola yakın
olmalı veya doğrudan bağlantılı olarak seçilmelidir.

Şekil 1.1: İşletme merkezi yol bağlantıları









İşletme merkezi kurulurken iklim koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
Kışın sert rüzgârlarından veya yazın yakıcı sıcaklıklardan en az etkilenecek
şekilde yönler tercih edilmelidir.
İşletme merkezi hem ana yola hem de üretim alanlarına en uygun mesafede
olmalıdır.
Drenajla ilgili sorunların yaşanmaması için işletme merkezi üretim alanlarına
hâkim olunabilecek en yüksek noktaya kurulmalıdır.
Tarımsal faaliyetlerde yaşanması muhtemel sulama sorunlarına engel olmak için
işletme merkezi su kaynaklarına yakın olarak kurulmalıdır.
İşletme merkezinin elektrik problemi yaşamaması için elektrik kaynağı
düşünülerek tesisler kurulmalıdır.
İşletme merkezinde yer alacak yapılar, mevcut arazinin en verimsiz bölgeleri
tespit edilerek kurulmalıdır.
İşletme merkezinde drenaj sıkıntısının yaşanmaması için drenaj sistemleri
kurulmalıdır.
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Üretim sonrası biriken, çevre ve su kirliliğine neden olabilecek atık maddelerin
güvenli ve uygun bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Ahır ve kümes gibi hayvansal üretim tesislerinde meydana gelecek kötü koku,
toz gibi faktörlerin yakınlarda bulunan işletmeleri etkilememesi için gereken
tedbirler alınmalı ve işletme merkezleri uygun mesafelere kurulmalıdır.

1.2. Araziyi Parsellere Ayırma
İşletme merkezi seçilip inşaat faaliyetleri başlamadan önce planlamaya etki edebilecek
tüm faktörler göz önünde bulundurulup işletme merkezinin planı kâğıt üzerine çizilerek
belirlenmelidir. Bu plan durum planı olarak da adlandırılabilir. Bu planın çıkarılması
işletmenin mevcut durumda ve gelecekte ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı konusunda ön
fikir verebilir. Ayrıca yapılacak değişiklikler planda rahatlıkla değiştirilebilir.

Şekil 1.2: Yerleşim merkezleri

Arazinin parsellere ayrılması işlemi beş aşamada gerçekleştirilebilir. Bu
aşamalar şunlardır:


1. Aşama: Bu aşamada öncelikle arazinin topoğrafik haritası çıkarılmalıdır. Bu
haritanın çıkarılmasında uydu görüntülerinden faydalanılabilir. Topoğrafik
haritada tesviye eğrileri, işletmenin yol, su kaynakları ve komşu işletmelere olan
mesafesi, bölgedeki yaz ve kış dönemi hâkim rüzgârların yönü, işletmenin
manzara durumu ve güneşlenme ile ilgi durumu gösterilmelidir. Topoğrafik
haritalar 1/200 ve 1/500 ölçekleri arasında olabilir.



2. Aşama: Bu aşamada işletme merkezinin giriş yolu, yaşam alanları (konutlar)
ve servis avlusu belirlenerek harita üzerine yerleştirilmelidir. Konutlar işletme
merkezinin en yüksek bölgesinde olmalı ve hâkim rüzgârlar konutlardan işletme
merkezine doğru esecek şekilde ayarlanmalıdır.
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Konutların yol ve binalara olan mesafeleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:






Konutlar, ana yoldan en az 30 metre iç kısımda olmalıdır.
Konutlar, alet ve makine koruma yapılarına 30 metre mesafede olmalıdır.
Konutlar, 200 baştan az hayvan bulunan hayvansal üretim yapılarına en
az 60 metre mesafede olmalıdır.
Konutlar, 200 baştan fazla hayvan bulunan hayvansal üretim yapılarına
en az 300 metre mesafede olmalıdır.

3. Aşama: Bu aşamada tarımsal faaliyetlerin çeşidine göre diğer binaların
yerleri belirlenir ve haritaya yerleştirilir. Bu binalar; hayvan yetiştiriciliği ile
ilgili yapılar, ürün koruma ve depolama yapıları, seralar ile alet ve makine
koruma yapılarıdır. Bu binalar orta kısımda büyük bir avlu olacak şekilde
yerleştirilmeli, konutlarla ve birbirleri ile ilgili mesafelere dikkat edilmelidir.




Yem depoları hayvansal üretim tesislerine 15-20 metre mesafede
olmalıdır.
Kümesler konutlara en az 30 metre mesafede olmalıdır.
Alet ve makine koruma yapıları hayvansal üretim tesislerine en az 15
metre mesafede olmalıdır.



4. Aşama: Bu aşamada yol, elektrik tesisatı, içme ve kullanma suyu, atık su
boruları, iletişim hatları, atık depolama yapıları, drenaj kanalları gibi altyapı ile
ilgili tesisler planlanır ve bunlar harita üzerinde gösterilir.



5. Aşama: Bu aşama planlamanın son ve kesin projenin ölçekli çizildiği
aşamadır. Ölçekli proje çizilirken tarımsal yapıların kesin yerleri, boyutları,
şekilleri ve kot farkları plan üzerinde gösterilir. İşletmede bulunacak sebze ve
meyve bahçeleri, peyzaj alanları, drenaj ve sulama sistemleri, çitler, kapılar,
doğal ve yapay rüzgâr kıranlar gibi tüm ayrıntılar kesin proje üzerinde
belirtilmelidir.
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Şekil 1.3: Araziyi parsellere ayırma

Hazırlanan bu işletme planının uygulanması hemen olmayabilir. Bazı durumlarda
birkaç yıl sürebilir. Bu nedenle öncelikle konutlar ve ana binalar yapılmalıdır. Zaman içinde
ikinci derecedeki yapıların inşasına başlanmalıdır.

1.3. İşletmede Bulunması Gereken Binalar ve Binaların Özellikleri
Tarımsal faaliyetlerin bir bütün hâlinde yürütüldüğü birimlere tarım işletmeleri adı
verilir. Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvan üretimi yapılarak elde edilen ürünler mamul
ve yarı mamul hâline getirilir, depolanır ve pazara sunulur. Üretim, depolama ve
pazarlamada kullanılan araç gereç ve diğer ekipmanlar da işletme bünyesinde bulundurulur.
Bu nedenle tarımsal işletmelerde tüm bu işlerin organize ve başarılı bir şekilde yapılabilmesi
için birtakım yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir tarım işletmesinde bulunması gereken
başlıca yapılar şunlardır:








Konutlar
Bitkisel üretim yapıları
Hayvansal üretim yapıları
Ürün koruma ve depolama yapıları
Alet ve makine koruma yapıları
Ürün değerlendirme ve pazarlama yapıları
Diğer yapı ve tesisler

Tarımsal işletmelerde bu yapıların hepsi veya bir kısmı bulunabilir. İşletmelerde
bulunan yapıların büyüklük, sayı ve çeşitleri bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu
faktörler:
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Tarımsal işletmenin büyüklüğü,
Tarımsal işletmenin tipi,
Bölgenin iklim koşulları,
Bölgenin üretim deseni,
Bölge halkının gelenek ve görenekleri,
Bölge halkının kültür ve eğitim seviyesi şeklinde sıralanabilir.

Tarım işletmelerinde yer alan yapıların başlıca özellikleri şunlardır:


Konutlar
Tarım işletmelerinde yer alan konutlar yaşama alanıdır ve kırsal konutlar olarak
adlandırılır. Kırsal konutlarda genellikle çiftçi ve ailesi yaşamaktadır. Kırsal
konutlar; tarımsal faaliyetlerin planlandığı ve kontrol edildiği birimler olarak
kabul edilir. Bu konutların kentsel konutlardan farkı, bölge insanının gelenek
görenekleri ile tarımsal faaliyetlere uyumlu planlanmış olmasıdır. Kırsal
konutlar yeterli sayıda yatma, oturma ve çalışma alanlarını içerecek şekilde ve
büyüklükte planlanmalıdır.

Şekil 1.4: Konut planı



Bitkisel üretim yapıları
Bitkisel üretim yapıları; kapalı alanlarda üretim yapılmasını sağlayan
birimlerdir. Bu kapalı alanların içinde sebze, meyve ve çiçek üretimine imkân
veren seralar ve kültür mantarı üretim tesisleri yer almaktadır. Bitkisel üretim
yapıları değişik malzemelerden imal edilebilen, farklı büyüklüklerde ve üretimi
yapılacak bitki çeşidine göre iç iklim koşullarının ayarlanabildiği birimlerdir.
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Hayvansal üretim yapıları
Tarımsal işletmelerde yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı havyaların
barındırıldığı yapılardır. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde yer alan
yapılar da hayvansal üretim yapıları içinde yer alır. Bu yapılar; besi ve süt sığırı
ahırları, koyun ve keçi ağılları, kanatlı hayvan kümesleri, at ve tavşan
barınakları ile su ürünleri üretiminin yapıldığı yapılardır. Arıcılık yapılan
bölgelerde kovanların konulduğu alanlar da bu yapılar bünyesindedir. Bu
yapıların hepsi birbirinden farklı özellik ev büyüklüklerde yapılmaktadır. Açık,
kapalı ve yarı kapalı sistemlerde yapılan ahırlar örnek olarak gösterilebilir.



Ürün koruma ve depolama yapıları
Tarımsal işletmelerde üretilen ürünlerin doğrudan, mamul veya yarı mamul
hâline getirilerek tüketime gönderilinceye veya pazarlanıncaya kadar muhafaza
altında tutulduğu yapılardır. Bu yapılar içinde tahıl, sebze ve meyve, yeşil ve
kaba yem depoları yer almaktadır. Ayrıca hayvansal üretim sonucu elde edilen
gübre ve şerbetin depolandığı alanlar da bu grup içinde bulunmaktadır. Ürün
koruma ve depolama yapılarının bazılarında doğal, bazılarında ise iç iklim
koşulları yapay yöntemlerle sağlanarak ürün koruma altına alınır. Ürün çeşidine
göre farklı şekil ve büyüklüklerde yapılar inşa edilir.



Alet ve makine koruma yapıları (Hangarlar)
Tarım işletmelerinde üretim amacıyla kullanılan alet, makine ve diğer araç
gereçlerin kullanım sonrası veya üretim sezonu sonunda dış çevre koşullarından
etkilenmemesi amacıyla bakım ve muhafazasının yapıldığı alanlardır. Bu
yapılar kapalı veya üstü kapalı, açık hangar şeklinde olabilir. Hangarların
haricinde yakıt depoları ve bakım onarım birimleri de koruma yapıları içinde
yer alır.



Ürün değerlendirme ve pazarlama yapıları
İşletmede üretilen ürünlerin, yıkama, temizleme, sınıflandırma, paketleme gibi
işlemlerinin yapıldığı ve pazarlamaya hazır hâle getirildiği yapılardır. Bu
yapılar; imalathaneler, kurutma fırınları, ürün işleme yerleri vb. yapılardır. Bu
yapılarda ürünler yarı veya tam işlenmiş hâle getirilir.



Diğer yapı ve tesisler
Yukarıda belirtilen yapıların haricinde tarımsal işletmelerde yer alan tesislerdir.
Bunlar işletmenin büyüklüğü, kapasitesi ve mali durumuna göre değişiklik
gösterebilir. Arazi içi yollar, arıtma tesisleri, sulama ve drenaj sistemleri, toprak
ve su koruma yapıları, çitler, kesimhaneler ve son yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanan biyogaz tesisleri bu yapılar içinde yer almaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Üretimin gerçekleştirileceği tarımsal işletmelerin özelliklerini inceleyiniz.

İşlem Basamakları

 Araziyi parsellere ayırınız.

 Arazinin krokisini çiziniz.

 İşletmede bulunması gereken
binaların krokisini çiziniz.

Öneriler
 İşletmenin amaçlarını ve önceliklerini
belirlemelisiniz.
 Belirlediğiniz bu amaç ve önceliklere göre
üretim alanlarını ve yapılarını tespit etmelisiniz.
 Üretim alanları ve yapıların konumlarını,
birbirine ve yollara olan uzaklıklarını
belirlemelisiniz.
 Üretim alanlarında hangi tarımsal faaliyetin
yapılacağını belirlemelisiniz.
 Üretim için gerekli alanları hesaplamalısınız.
 Avlu yerinin topoğrafik haritasını (1/200-1/500)
çıkarmalısınız.
 Topoğrafik haritada eş yükseklik eğrileri,
yollar, mevcut binalar, bitki örtüsü, su
kaynakları, hâkim rüzgârlar, yön gibi faktörleri
belirtmelisiniz.
 İşletme merkezini harita üzerinde kuşaklara
ayırarak işletmeye girişi sağlayan servis yolu,
konut ve servis avlusunu gösteriniz.
 İşletmenin tipine göre; belli başlı yapı
gruplarını konutla olan ilişkilerini de göz
önünde bulundurarak işletme merkezinin
etrafına yerleştirmelisiniz.
 Binaların toplu veya dağınık olup olmayacağına
karar vermelisiniz.
 Karar verdikten sonra binaları kroki üzerinde
yerleştirmelisiniz.
 Binaları işletme merkezine yerleştirdikten sonra
yollar, elektrik ve telefon hatları, su ve atık su
boruları, drenaj alanı ve drenaj hatları gibi
detayları belirtmelisiniz.
 Binaların diğer servis binalarıyla ilişkileri,
manzara durumu, arazi eğimi, güneş
ışınlarından ve rüzgârlardan yararlanma veya
korunma, konut çevresinde insanların
dinlenebileceği alanları kroki üzerinde
çizmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) İşletme merkezi bünyesinde; tarımsal faaliyetlerin yürütülebileceği üretim

tesisleri, kontrol merkezleri, depolama alanları ve pazarlama üniteleri gibi birimler yer
alır.
2.

(

) İşletmede çalışacak personel ile üretim alanları birbirinden ayrı olmamalıdır.

3.

(

) Ulaşım maliyeti, zaman ve iş gücü kaybı açısından işletmeler ana yola uzak

olmalı veya doğrudan bağlantılı olarak seçilmelidir.
4.

(

) Arazi parsellere ayrılırken öncelikle arazinin topoğrafik haritası çıkarılmalıdır.

5.

(

) Bitkisel üretim yapıları; açık alanlarda üretim yapılmasını sağlayan birimlerdir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

İşletme içerisinde yapıların yerleştirildiği bu alana ………….... …………. adı verilir.

7.

Topoğrafik haritalar …………………. ve ……………… ölçekleri arasında olabilir.

8.

Konutlar 200 baştan az hayvan bulunan hayvansal üretim yapılarına en az ……..
metre mesafede olmalıdır.

9.

Tarım işletmelerinde yer alan konutlar yaşama alanıdır ve

……………..

……………….. olarak adlandırılır.
10.

Bitkisel üretim yapıları içerisinde …………….. ve ………….. …………….. üretim
tesisleri yer almaktadır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Ölçme ve Değerlendirme için yapılması istenen uygulamanın süresi, ortamı, araç
gereci vb. gerekli bilgilerinin yer aldığı açıklama/açıklamalar yazılmalıdır.
Tarım işletmesi kurulacak bir araziyi parsellere ayırınız.


Araziyi parsellere ayırma

Malzemeler
o
Topoğrafik haritalar
o
Kalem
o
Kâğıt
o
Hesap makinesi
o
Cetvel

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 İşletme kurulacak arazinin topoğrafik haritasını çıkardınız mı?
Topoğrafik haritada tesviye eğrileri, işletmenin yol, su kaynakları ve
2

komşu işletmelere olan mesafesi, bölgedeki yaz ve kış dönemi hâkim
rüzgârların yönü, işletmenin manzara durumu ve güneşlenme ile ilgi
durumu gösterdiniz mi?

3

İşletme merkezinin giriş yolu, yaşam alanları (konutlar) ve servis
avlusu belirleyerek harita üzerine yerleştirdiniz mi?
Yol, elektrik tesisatı, içme ve kullanma suyu, atık su boruları, iletişim

4 hatları, atık depolama yapıları, drenaj kanalları gibi altyapı ile ilgili
tesislerin planlamasını yaparak harita üzerinde gösterdiniz mi?
5 Kesin projenin ölçekli olarak çizdiniz mi?
6

İşletmede ileriki yıllarda meydana gelecek değişiklikleri göz önünde
bulundurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Tarımsal işletmelerde kullanılan bitkisel üretim yapılarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek bitkisel üretimle ilgili hangi yapıların
bulunduğunu araştırınız.
Bu yapıların hangi amaçlarla kurulduğunu ve faal olarak kullanılıp
kullanılmadığını araştırınız.
Bitkisel üretim yapılarının işletmeye katkılarını araştırınız.

2. BİTKİSEL ÜRETİM YAPILARI
Tarım işletmelerinde en yaygın olarak kullanılan bitkisel üretim yapıları seralar ve
kültür mantarı üretim tesisleridir.

2.1. Bitkisel Üretim Yapıları
Bitkisel üretim; açık alanlarda üretim ve korunmuş alanlarda üretim olmak üzere iki
şekilde uygulanmaktadır. Açık alanda yapılan üretim o bölgenin iklim koşullarının etkisinde
kalır ve bu koşullar denetim altında tutulamaz. Fakat korunmuş alanlarda yapılan bitkisel
üretimde bitki gelişimi üzerinde etkili olabilecek tüm faktörler denetim altında tutulabilir. Bu
amaçla kontrollü koşulların uygulanabildiği bitkisel üretim yapıları seralar ve kültür mantarı
üretim ortamlarıdır.

2.1.1. Seralar
Dış iklim faktörlerinin etkisini kaldırarak gerekli özel çevre şartlarının oluşturulması
ile alçak ve yüksek sistemler içinde yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğine
genel anlamda örtü altı yetiştiriciliği denir. Sera; iklimle ilgili çevre şartlarına tümüyle veya
kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, ışık, nem gibi faktörler denetim altında
tutularak bütün yıl boyunca çeşitli kültür bitkileriyle bunların tohum, fide ve fidanlarını
üretmek, bitkileri korumak, sergilemek amacıyla cam, plastik vb. ışık geçirebilen malzeme
ile kaplanarak değişik biçimde inşa edilen yüksek sistemli bir örtü altı yetiştiriciliği yapısıdır.
Seracılık günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde tarımın emek ve sermaye
yoğunluğu en yüksek sektörlerinden biridir. Ülkemizde elli yıldan fazla geçmişi olan sera
yetiştiriciliği yaklaşık 30.000 hektarlık büyüklükle başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Ege,
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
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Seracılık ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve üreticiye önemli gelir
sağlayan bir tarımsal faaliyet koludur. Seracılığın başlıca faydaları şunlardır:









Tarımsal açıdan kullanılamayacak alanlar kullanılabilir hâle gelir.
Bitki yetiştirme devresi uzatılarak yıl içinde yetiştirilen bitki sayısı artar.
Aynı alandan bir kaç ürün alınabilir.
Tüketiciye sürekli ürün sunma imkânı vardır.
Birim alandan elde edilen kazanç artar, yüksek verim ve kaliteli ürün alınır.
İş gücü, sera ile düzenli ve sürekli olarak değerlendirilebilir.
Tarımsal işletmelerde işin az bulunduğu yaz devresinde kullanılan mevsimlik
işçiliğe seracılıkla devam sağlanabilir.
Seranın yapımı için gerekli olan çeşitli malların üretimi için yeni sanayi
kollarının doğmasına neden olur.

Resim 2.1: Seralar

Seracılık işletmesi için sera tipi seçilirken sera planlanırken ve kurulurken şu
genel ilkeler göz önüne alınmalıdır:






Seralar, tarım işletmesi içindeki diğer yapılarla estetik bir görünüşte olmalıdır.
Sera; bitki yetişmesine, sağlığına ve verimine en uygun çevre koşullarını
sağlayabilmelidir.
Seralar için ayrılan alanın büyüklüğü ve yeri, işletmenin ilerde uygulamayı
planladığı seracılığa yeterli ve uygun olmalıdır.
Seranın bölümleri ve kısımları iş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını
sağlayabilmelidir.
Sera yapı malzemelerinin sağlam, dayanıklı ve estetik bir görünüşü olmalıdır.

Günümüzde özellik olarak birbirinden farklı seralar bulunmaktadır. Bu nedenle
seralar; büyüklüklerine, kuruluş özelliklerine, yararlanılma durumlarına, hareketlilik
durumlarına, örtü malzemelerine, iskelet durumlarına, çatı şekillerine ve iç ısılarına göre
sınıflandırılabilir.
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Büyüklüklerine göre seralar

Seralar; kurulacakları bölgenin yetiştirme yapılan zamanlardaki (devredeki) ışıklanma,
güneş enerjisinden yararlanma, en yüksek ve en düşük hava ısıları, havalandırma, ısıtma,
seradan sağlanacak yarar, yetiştirilecek bitkinin özellikleri, maliyet ve yetiştiricinin arzusu
gibi çeşitli faktörler göz önünde tutularak değişik büyüklüklerde yapılmaktadır. Seralarda
büyüklük ölçüsünü genişlik, uzunluk ve çatının yüksekliği ifade eder. Buna göre seralar
büyüklüklerine göre üç grupta toplanır:


Büyük seralar: Genişliği 10 m’nin üzerinde, uzunlukları 50-100 m ve
taban alanı 1000 m²den büyük olan seralardır. Bu seralarda yan
yükseklikler 2 m ve çatı yükseklikleri 5 m civarındadır.



Orta büyüklükte olan seralar: Genişliği 7-10 m, uzunluğu 20-50 m,
taban alanı 100-1000 m2 arasındaki seralardır. Bunlarda yan yükseklik
1,75-2 m ve çatı yüksekliği 3,5-4 m’dir. Nem kontrolünün önemli olduğu
hıyar seralarının genelde bu büyüklükte olmasında yarar vardır.



Küçük seralar: Genişliği 5-7 m, uzunluğu 20-30 m, taban alanı 100 m2
nin altında olan seralardır. Yan yüksekliği 1,2-2 m ve çatı yüksekliği 2,53,5 m’dir.

Resim 2.2: Büyük seralar



Kuruluş özelliklerine göre seralar

Seralar kuruluş özellikleri göz önüne alınarak müstakil (tek), bitişik, blok, şişirme,
kule seralar olmak üzere dört gruba ayrılır:


Müstakil seralar: Hiçbir duvar, sera veya benzeri yerlere bağlantılı
olarak kurulmayan seralardır. Tek çatılı olduklarından güneşten azami
fayda sağlanır.



Bitişik seralar: Kuzey tarafı bir bahçe veya evin duvarına bitişik kurulan
seralardır. Güneye doğru tek tarafı meyilli çatıları vardır.
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Blok seralar: Birden fazla seranın yan yana kurulmasıyla oluşur.
Kule seralar: Küçük üretim alanlarından büyük üretim alanları
oluşturmak amacıyla kurulur. Bu seralara Hollanda, Almanya, Avusturya
ve İngiltere gibi ülkelerde rastlanır.

Resim 2.3: Blok seralar



Yararlanma durumlarına göre seralar

Üretim, yetiştirme, araştırma, sergileme vb. amaçlarla yapılan seralardır. Değişik
isimler altında gruplandırılır.


Hareketlilik durumlarına göre seralar

Seralar genellikle sabit yapılır. Ancak bazı durumlarda hareketli de olabilir. Seralar
hareket kabiliyetlerine göre sabit ve hareketli olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Sabit seralar;
sabit bir temel üzerine kurulan klasik tipidir. Hareketli seralar; raylar üzerinde hareket
ettirilebilendir.


Örtü materyallerine göre seralar

Örtü malzemesi yönünden cam, plastik, suni elyaf ve plexicam seralar olarak
sınıflandırılır.


Cam örtülü seralar: Metal iskeletlilerde cam örtü hâkim vaziyettedir.
Bunların ışık geçirgenliği fazladır. Cam örtü uzun ömürlü fakat ilk tesiste
pahalıdır.

Resim 2.4: Cam seralar
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Plastik örtülü seralar: Genellikle plastikler fiziksel ve kimyasal etkilere
karşı dayanıksızdır. Ancak içine çeşitli katkı maddeleri katılarak
güçlendirilir. Plastiğin iç yüzeyinde nem yoğunlaşması fazla olduğundan
bitkiler üzerine damlamalar olur. Aynı zamanda ışık geçirgenliği de %
20-30 oranında azalır. Tarımda kullanılan plastikler genellikle polietilen
(PE) veya polivinilklorit (PVC)’ dir.
Sert suni elyaf ve plexicam örtülü seralar: Bunlar cam ile plastik arası
maddelerdir.

İskelet malzemelerine göre seralar

Seralar iskeletlerine bakılarak öncelikle iskeletsiz ve iskeletli seralar olmak üzere iki
grupta toplanabilir.


Çatı şekillerine göre seralar

Seraların yan duvarlarına uygun çatı yapılır. Bu durumda da seralarda değişik tipte
çatılar görülür. Bunlar; tek veya çift meyilli çatı, M çatı ve yuvarlak çatılı seralardır:


İç ısılarına göre seralar

Sebzelerin değişik ısı isteklerine göre davranmak için seraların iç ısıları farklı tutulur.
Buna göre seralar, üç şekilde incelenir:




Sıcak seralar: Isıları 18 °C’nin altına düşmez. Ortalama ısı 20-24 °C’de
tutulur.
Ilık seralar: Ortalama iç ısıları 10-20 °C arasında tutulur.
Soğuk seralar: Ortalama iç ısıları 0-10 °C’dir.

2.1.2. Kültür Mantarı Üretim Tesisleri
Mantar; çok eski yıllardan beri insan hayatına girmiş, içeriğinde alkoloid ve zehir
içeren bir bitkidir. Önceleri sadece doğada tabii olarak yetişen mantarların toplanıp yenmesi
daha sonra yerini suni ortamlarda yetiştirilen kültür mantarlarına bırakmıştır. Günümüzde
doğadan toplanıp yenen mantar miktarı giderek azalmaktadır. Tat ve aroma bakımından
zengin olan doğa mantarları karşısında zehirsiz olmaları nedeni ile kültür mantarları daha
üstün duruma getirmiştir. Mantar doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitki olmakla birlikte
uygun çevre koşullarının her zaman gerçekleşmemesi nedeniyle açıkta mantar
yetiştiriciliğinin yapılması ekonomik yönden uygun değildir. Bu amaçla ülkemizde de
sayıları giderek artış gösteren mantar üretim tesisleri kurulmaktadır.
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Resim 2.5: Mantar üretim tesisi

Kültür mantarın çevre istekleri, morfolojik yapısının ve biyolojisinin farklılık
göstermesi nedeniyle diğer bitkilerden oldukça farklıdır. Mantarın toprak üstü organları sap
ve şapkadan oluşurken, toprak altında besin maddeleri ile suyun alınmasını sağlayan miseller
bulunur. Misellerin gelişimi için en uygun sıcaklık 23-25 °C’dir. Sıcaklık düştükçe
misellerin faaliyetleri yavaşlar. Buna karşın 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda faaliyetlerini
tamamen durdururlar. Toprak üzerinde mantarcıkların görünmeye başladığı dönemde ise oda
sıcaklığı 14-18 °C arasında olmalıdır. Mantar yetiştiriciliğinde hem havanın hem de toprağın
nemi belirli düzeylerde tutulmalı ve üretim odalarında %70-90 arasında nem sağlanmalıdır.
Mantarın havalandırma isteği, yetişme dönemlerine göre farklılık gösterir. Misel gelişimi
döneminde havalandırmaya ihtiyaç duymazken mantarların toprak üzerinde görünmeye
başladıkları dönemde havalandırma önem kazanır. Hasat döneminde ise havalandırma
ihtiyacı en üst düzeye çıkar. Bu dönemlerde genellikle oda havasının saatte 6-8 defa
değiştirilmesi yeterli olmaktadır. Mantarın ışık gereksinimi türlere göre farklılık
göstermektedir. Işık, sadece üretim odalarında çalışma kolaylığının sağlanması yönünden
önem taşır.
Mantar yetiştiriciliği, mağara ve tünellerde, mahzenlerde, bodrum katlarında, ahır,
kümes ve depo gibi boş binalarda ve seralarda yapılabilirse de günümüzde her türlü çevre
koşullarının yaratıldığı modern üretim tesisleri kullanılmaktadır. Mantar üretim tesisleri
farklı büyüklük ve kapasitelerde olabilir. Bir mantar üretim tesisinde bulunabilecek üniteler
şunlardır; hammadde deposu, kompost hazırlama yeri, katkı maddeleri depolama yeri,
pastörizasyon odaları, örtü toprağı hazırlama ve depolama yeri, ekim odası, misel geliştirme
odaları, üretim odaları, temizleme ve paketleme odası ve diğer odalar. İşletmenin
büyüklüğüne bağlı olarak bu ünitelerin hepsi veya bir kısmı bulunabilir.

2.2. Bitkisel Üretim Yapılarının Kurulmasında Dikkat Edilecek
Hususlar
2.2.1. Seraların Kurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Seralar kurulurken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:
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Sera yerinin seçimi

Sera yeri seçilirken; bölgenin iklim koşulları, toprak özellikleri, topoğrafik yapısı, su,
elektrik ve ulaşım olanakları, pazara yakınlık, termal ve jeotermal enerji kaynakları ile iş
gücü temini gibi faktörler dikkate alınarak seracılık yapılacak alan belirlenmelidir.


Sera yerinin yönlendirilmesi

Sera yerinin yönlendirilmesi kavramı, özellikle güneş ışığından yararlanma açısından
önemlidir ve seranın uzun ekseninin yerleşim durumunu içerir. Kuzey yarım kürede sera
uzun ekseninin doğu-batı doğrultusunda yönlendirilmesi ve bitki sıralarının da kuzey-güney
doğrultusunda düzenlenmesi, kış mevsiminde güneş enerjisinden yararlanma olasılığını
artırır. Geniş açıklıklı seraların kuzeygüney doğrultusunda yerleştirilmeleri tercih edilir.
Bunun nedeni, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmesi durumunda uzun eksene paralel çatı
elemanlarının sera tabanında oluşturduğu gölgeleme etkisinin fazla olmasıdır. Seraların
yönlendirilmesinde ayrıca hâkim rüzgâr yönü de dikkate alınmalıdır.


Sera boyutları

Seralar boyutlandırılırken uzunluğu, genişliği ve yüksekliği dikkate alınmalıdır.
Tek seralarda sera içi planlamanın kolay yapılabilmesi için sera genişliği 3, 6, 9 ve 12
metre gibi 3 metrenin katları şeklinde olmalıdır. Sera genişliği cam seralarda 9-12 m, plastik
seralarda 6-9 m arasında değişir. Sera taban alanı 500-600 m2den az olmamalıdır. Blok
seralarda ise genişlik, isteğe bağlı olmakla birlikte tek seraların yan yana getirilmesi
sonucunda 100-200 m genişliğe kadar çıkabilir.

Şekil 2.1: Genişliği 3 metre olan sera

Sera uzunluğu yetiştiricinin isteğine ve arazinin durumuna göre değişir ancak
genellikle sera uzunluğunun 50 m’yi geçmesi istenmez.
Sera yan duvar yüksekliği; yetiştirilecek bitki türüne, bitki boyuna, iklim
koşullarına, havalandırma için bitkiler üzerinde bırakılması gereken boşluk miktarına ve
mekanizasyona bağlı olarak farklılık gösterir. Domates, hıyar ve fasulye gibi iplere asılarak
yetiştirilen bitkiler için yan duvar yüksekliği 1,9-2 m, mekanizasyonun kullanılması
durumunda ise en az 2,2 m olmalıdır. Çiçek yetiştirilen seraların yüksekliği en az 2,6 m
yapılmalıdır. Serada meyve ağaçları ve özellikle de muz yetiştirilmesi durumunda ise yan
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duvar yüksekliği 4-5 m’ye kadar çıkar. Seraların boyutlandırılmasında çatı eğim açısı, güneş
ışınlarından yararlanma olanakları yönünden çok önemli olup ülkemizde 26-27° olmalıdır.

BİTKİ (KÜLTÜR
PLANLAMASI)

TEKNİK (TEKNİK YÖNDEN
PLANLAMA)

EKONOMİ
(EKONOMİK
YÖNDEN
PLANLAMA)

Konstrüksiyon ve
Yapı Şekli

İç Donanım

Müteahhit Firma

İşletme Yeri

Yapı Tipi

Servis yolları

Anlaşmanın
hazırlanması

Hukuksal belirleme

Tip

Masalar

Zaman
planlaması

Arazi değeri

Açıklık

Elektrik
donanımı

Firmanın gücü

İklim durumu

Yan duvar
yüksekliği

Işıklandırma

Yatırım bedeli

Eğim

Çatı eğimi

Kontrol sistemleri

Bitirme tarihi

Toprak özelliği

Yapı İnşası

Isıtma sistemi

Montaj

Enerji ve su temini

Temel

Gölgeleme

Bakım

İşgücü

Taşıyıcı yapı
elemanları

Karartma

Uzaklık

Ulaşım durumu

Korozyona
dayanım

Sulama

Örtü malzemesi ve
montajı

Gübreleme

Isı tasarrufu

Soğutma

Havalandırma

Aydınlatma

Yer

Kapılar
Ara duvarlar
Tablo 2.1: Seraların teknik yönden planlanmasında dikkat edilecek kriterler

20

2.2.2. Kültür Mantarı Üretim Tesislerinin Kurulmasında Dikkat Edilecek
Hususlar
Kültür mantarı üretim tesisleri kurulurken; işletme giderlerinin en düşük ve işletme
gelirlerinin en yüksek olduğu alan tercih edilmelidir. Yer seçimi; bölgenin seçimi ve o bölge
içinde işletmenin kurulacağı arazi veya arsanın seçimi olarak iki şekilde düşünülmelidir.
Bölge seçiminde özellikler göz önünde bulundurulmalıdır:











Üretimde kullanılacak sap, kepek, misel, taze at gübresi vb. ana ve yardımcı
ham maddelerin sağlanma durumu,
Ham maddelerin taşınmasından kaynaklanan maliyet artışları,
Mantar üretimi için kullanılacak işgücünün nereden ve nasıl sağlanacağı,
Enerji ve yakıt durumu,
İklim koşulları,
İşletmenin büyüklüğü,
Artıkların değerlendirilmesi,
Üretilecek mantarın nerede ve nasıl satılabileceği gibi özellikler göz önünde
bulundurulmalıdır.
Kurulacak tesis ulaşım yönünden, en az masrafla ana ulaşım şebekesine
bağlanma olanağı sağlayacak bölgelere kurulmalıdır.
Enerji ve suyun kolay ve ucuz sağlanabileceği ve artıkların az masrafla
atılabileceği arsalar ön plana alınmalıdır.

Resim 2.6: Modern mantar üretim tesisi

2.3. Bitkisel Üretim Yapılarının Kurulmasında Kullanılan
Malzemeler
Bitkisel üretim yapılarının kurulmasında kullanılacak malzemelerin genel
özellikleri şöyle olmalıdır:

Yapı malzemesi; ucuz, dayanıklı ve hafif olmalıdır.

Seri üretime uygun olmalıdır.

Enerji tasarrufunu sağlayacak özellikler bulunmalıdır.

Kuruluş ve tamiri kolay olmalıdır.
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İklim koşullarından etkilenmemelidir.
Yapı içerisinde yeterli iklim ayarlaması yapılabilmelidir.

2.3.1. Seraların Kurulmasında Kullanılan Malzemeler
Sera kurulurken kullanılacak malzemeler; temel, iskelet ve çatı yapım elemanları
olarak üç ana grupta incelenebilir. Sera kurulumunda kullanılacak malzemeler; bölgenin
iklim durumuna, yetiştirilecek bitki türüne, seranın büyüklüğüne ve işletme tipine göre
belirlenmelidir.


Temeller

Temel; seraların iskelet ve örtü malzemesi ile diğer yüklerini taşıyan, zemine ileten,
serayı toprağa bağlayan, seranın tüm yükünü toprağa aktaran, sera içindeki bitkileri
topraktan gelebilecek dış çevre koşullarından koruyan kısımdır.
Temel duvarları, toprak altı ve toprak üstü olmak üzere iki kısma ayrılır. Toprak altı
temel duvarları daha ağır olan cam ve suni elyaf seralarda çok önemlidir. Toprak altı temel
duvarları 40-60 cm kalınlıkta, 30-40 cm yükseklikte kalıplar içine demirli beton dökmek
suretiyle inşa edilir. Bu temel üzerine toprak zemine kadar 20-30 cm kalınlıkta daha ince
demirli beton dökülür veya 40-50 cm kalınlığında taş duvar örülür.
Seralarda temel duvarının görevi; sera iskeletini oluşturan yapı elemanlarını temele
bağlamak, rüzgârın etkisinden oluşan serayı devirmeye ve yerinden sökmeye yönelik
kuvvetlere ağırlığıyla karşı koymaktır.
Cam seralarda, temel duvarı yapmak için 70 cm genişlikte ve 80-100 cm derinlikte
sera çevresi boyunca temel çukuru kazılır. Eğer zeminin emniyeti yeterli değilse alt kısmına
betonarme sömel yapılır. Plastik örtülü ahşap seraların temel duvarları, fazla yük
taşımadıkları için tuğla, beton briket, beton veya taş ile yapılır.


Sera iskeleti

Sera iskeleti temel duvarlardan sonra başlayan ve seranın ağırlığını, yükünü sera
temeline ileten yapı elemanlarıdır. Sera iskeleti; kolonlar (dikmeler), aşıklar, çatı makasları,
kirişler, damlalık, oluklar ve örtü materyalinden meydana gelir.
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Şekil 2.2: Sera iskeleti



İskelet kısmı; demir, galvanizli demir, çelik, alüminyum ve ahşap
materyal olabilir. Çeliğin paslanmaması için sık sık boyanması gerekir.
Alüminyum ise pahalıdır. Ahşap materyal son yıllarda yalnız plastik
örtülü seralarda kullanılır. İskeleti oluşturan malzemeler; sağlam, ucuz ve
hafif olmalı, kolay kurulabilmeli, gölgelenmesi ve hava geçirgenliği (ısı
kaybı) az olan malzemelerden seçilmelidir.



Kolonlar (Dikmeler): Kolonlar, çatı ağırlığı ile sera yüzeylerine gelen
rüzgâr ve kar yükünü çekerek sera temeline ileten yapı elemanlarıdır.
Kolonların yapımında; ahşap, çelik ve alüminyum malzemeler
kullanılabilir. Kolonların yapımında ahşap kullanılırsa kesiti, daire,
dikdörtgen veya kare olabilir. Çelik veya alüminyum kullanılırsa kesit
yüzeyi L,T,I,U şeklinde içi boş kare veya dikdörtgen olabilir. Kolonların
yapımında demirli betonlar, sera içinde gölgelenme yarattığından pek
fazla kullanılmaz.



Çatı elemanları: Çatı elemanları serayı üstten örten, çatıyı oluşturan
iskelet ve çatı örtü elemanlarından oluşur. Sera çatısı, çatıyı oluşturan
elemanların kendi ağırlıklarını çatıyı tamamen örten saydam örtü
malzemesini, çatı örtüsüne etkili olan kar ve rüzgâr yükünü, tamir ve
bakım için çatıya çıkan işçilerin ağırlığını ve çatıya asılan çeşitli bitki
ekiliş yerlerini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Sera çatısının iskeleti;
mertek, aşık ve çatı makasından oluşmaktadır.
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Şekil 2.3: Sera çatısı





Rüzgârlıklar: Rüzgârlıklar, serada rüzgâr gücüne karşı dayanıklılık
sağlamak amacıyla çatı ve yan duvarlarda, dikme ve çatı makasları
yuvarlak veya L demirleri ile belli noktalardan çapraz olarak birbirine
bağlanır. Büyük seralarda kullanılır. Rüzgârlıkların sayısı, seranın boyuna
göre değişmektedir.



Damlalık ve oluklar: Sera içinde yoğunlaşarak biriken su damlalarını
toplamak amacıyla yapılan oluklara damlalık denir. Damlalıklar, çatı ile
yan duvarların birleştiği kısma yapılır. Blok seralarda eriyen kar ve
yağmur sularının toplanıp akması için oluk yapılır. Sera boyu uzadıkça
olukların işlevi artar. Cam seralarda oluklar alüminyum levha veya
galvanize sacdan U veya V şeklinde yapılır. Oluğun büyük ve geniş
olması gölgelemeyi arttırır.

Örtü malzemesi

Sera örtülerinde kullanılan belli başlı örtü malzemeleri; yumuşak plastik, sert plastik
ve camdır. Örtü malzemeleri sera içi iklim koşulların oluşturulmasında ana etkendir. Örtü
malzemesine gelen güneş ışınları yansıtılır, emilir veya sera içine geçirilir. Örtü
malzemelerinde ışık geçirgenliği özelliği yanında dayanıklılık, ısı yalıtımı, örtme kolaylığı
ve ekonomik olma özellikleri de bulunmalıdır.


Kapılar

Kapılar, seraya giriş çıkışı sağlayan yapı elemanlarıdır. Seralarda kapılar genel olarak
seraların duvarlarına yapılır. Kapılar, diğer sera örtü malzemesinde olduğu gibi saydam,
doğal ışığı iyi geçirgen örtü malzemesiyle kaplanır. Kapılar, seralarda etkili bir çalışmayı
sağlayacak biçimde düzenlenmelidir; o nedenle her bölmede en az bir kapı bulunmalıdır.
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Havalandırma açıklıkları

Havalandırma açıklıklarını, sera içinde ısı ve nem birikimini bitki için uygun
koşullarda tutmak amacıyla kullanılan doğal havalandırma elemanlarıdır. Havalandırma
açıklıklarının en önemli işlevi seranın nemli ve sıcak havasının dışarı atılmasıdır.

2.3.2. Kültür Mantarı Üretim Tesislerinin Kurulmasında Kullanılan
Malzemeler
Kültür mantarı üretimi birbirinden çok farklı alanlarda yapılmaktadır. Bu nedenle
kullanılan malzemeler özellik olarak farklılıklar gösterir. Kültür mantarı üretiminin
yapıldığı başlıca tesisler şunlardır:





Mağara ve tüneller,
Kümesler, boş bina, ambar, depo ve bodrumlar,
Ticari soğuk hava depoları,
Modern mantar işletmeleridir.

Gerek kültür mantarı üretimi gerekse diğer tarımsal yapıların inşasında
kullanılan başlıca malzemeler şunlardır:


Metal malzemeler

Metal yapı malzemeleri demir malzeme ve diğer metal malzemeler olmak üzere iki
grupta incelenebilir. Demir malzemeler; dökme demir, dövme demir ve çelikten oluşur.
Diğer metal malzemeler ise alüminyum, bakır, çinko ve bunların alaşımı şeklindeki
malzemelerdir.

Resim 2.7: İnşaat demiri
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Taş malzemeler

Taş malzemeler; taş ocaklarından, yıkıntılardan ve derelerden elde edilen taşlar olmak
üzere üç bölümde incelenebilir. Tarımsal yapıların inşasında genellikle taş ocaklarından
çıkarılan taşlar kullanılır. Yıkıntılardan çıkan taşlar üzerindeki harç malzemesi iyice
temizlenmeden kullanılmamalıdır. Derelerden elde edilen taşlar ise yuvarlak olmaları
nedeniyle bağlantı duvarlarının yapımında kullanılmamalıdır.

Resim 2.8: Taş



Ahşap malzemeler

Ahşap malzemelerin ana maddesi ağaçlardır. Ahşap malzemeler; kolay işlenen, yaygın
olarak bulunan, estetik özelliğe sahip fazla ağırlığı bulunmayan ve dayanımı fazla
malzemelerdir. Yapılarda; kiriş, direk, kadran, lata, kalas, tahta gibi ana elemanlar;
kontrplak, lif levhaları, kaplama levhaları ve yonga levhaları yan ürün olarak da
kullanılabilir.

Resim 2.9: Ahşap malzeme
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Tuğla

Tuğla çok eski zamanlardan beri kullanılan, topraktan yapılan, özgül ağırlığı taş ve
betona göre daha düşük ve kullanımı kolay bir inşaat malzemesidir. Genellikle kâgir inşaatta
duvarların örülmesinde kullanılır.

Resim 2.10: Tuğla



Briket

Briket, duvar yapımında kullanılır. Kum, elenmiş kazan cürufu, tuğla kırıkları, ince
çakıl ve tüfün belirli oranda çimento ve su ile harç şeklinde karıştırılıp özel kalıplarda
sıkıştırılması ve açık havada sertleştirilmesi ile elde edilir. Briket dört yüzü kapalı, iki yüzü
açık, içi boş, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde olup farklı boyutlarda imal edilebilir.

Resim 2.11: Briket



Kerpiç

Kerpiç toprağın saman ve su ile karıştırılıp değişik boyutlarda kalıplara dökülmesi ve
güneşte kurutulması ile elde edilen pişmemiş bir yapı malzemesidir. Genellikle kırsal
kesimlerde yapılan binalarda kullanılır.
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Resim 2.12: Kerpiç



Bağlayıcı malzemeler

Değişik yapım aşamalarına sahip olan ve inşaat malzemelerinin birbirine
bağlanmasında kullanılan malzemelerdir. Başlıca bağlayıcı malzemeler; çimento, harçlar,
alçı, kireç, su kireci ve kildir.


Beton

Beton; çimento, su ile kum, çakıl veya kırılmış taş parçacıklarından oluşan agrega
karışımından meydana gelen ve inşaatlarda plastik kıvamında kalıplara dökülerek kullanılan
bir yapı malzemesidir. Avantajlı tarafları; dayanıklı, yapımı kolay, istenilen şekil verilebilen,
yangına ve dış koşullara dayanıklı olmasıdır. Olumsuz yönleri ise ısı, ses ve nemi iletmesi,
çok yüksek ısıya dayanamaması ve sökülüp tekrar kullanma imkânının olmamasıdır.


Diğer Yapı Malzemeleri

Tarımsal yapılarda kullanılan diğer malzemeler; cam, plastik malzemeler, boyalar,
bitümlü malzemeler, çiv, tel vb. malzemelerdir.

2.4. Bitkisel Üretim Yapılarının İç Düzenlemesi
2.4.1. Seralarda İç Düzenleme
Sera içerisinde yol, tabla ve yastıklarda düzenlemeler yapılır. Bu bölümlerin kullanım
alanı ve ürün taşıma kolaylığı göz önünde bulundurulur. Seralarda düzenleme yapılacak
alanlar şunlardır:
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Yollar

Yol alanının sera taban alanına oranı %30’u geçmemelidir. Yollar taşınacak yükü
kaldırabilecek biçimde düzenlenmelidir. Yolların beton yapılması, suyun tahliyesi ve taşıma
araçlarının kolay kullanılmasını sağlar. Sera tabanının bölünmesi enine ve boyuna
yapılabilmektedir. Saksı yetiştiriciliği için 10-20 m uzunluk yeterli olmaktadır. Kesme
çiçekçiliği ve sebze yetiştiriciliği için boyuna düzenleme daha uygundur.
Ana yollar 1-1,2 m genişliğinde olmalıdır. Eğer yollar aynı zamanda çalışma alanı
olarak kullanılıyorsa genişlik 2 m’ye çıkabilir. Serada büyük araç kullanılacaksa 2,5-3 m
genişliğinde tutulmalıdır. Ana yollar sera kapılarına uygun olarak düzenlenmelidir.
Ara yolların genişliği, tabla yüksekliği 65 cm’den az ve taşıyıcı eleman
kullanılmaması durumunda 45 cm alınabilir. Yol uzunluğu 10 m’yi geçiyorsa kullanılan
taşıma aracına göre 50-80 cm arasında yol genişliği yapılabilir.


Tavalar

Tava seralarda yetiştirme alanlarıdır. Tavaların yüksekliği 15-20 cm, genişliği 1,5-3 m
ve uzunluğu 5-7 m olmalıdır. Tavalar arası geçişleri sağlamada 45-50 cm’lik servis yolu
bırakılmalıdır. Tavanın tabanına belirli bir eğimde drenaj borusunun döşenmesi hem fazla
suyun atılmasını hem de sera toprağının alttan buharla sterilizasyonunu sağlar.


Tahtalar

Tahtalar, bitki yetiştirme yerinin su arkı tabanından yüksekte olduğu yetiştirme
yerleridir. Kenarları arkla çevrilmeli 1,2-1,5 genişlik ve 5-20 m uzunlukta yapılmalıdır.


Masuralar

Masuralar yetiştirme yerleridir. Masuralar, 15-20 cm yükseklik ve 15-18 m uzunlukta
hazırlanmalıdır.


Üretim masaları

Üretim masaları; bank ve tabla sistemi olarak iki bölümde düzenlenebilir. Bank
sistemi; toprağın biraz üstünde yer alır, bazı saksı ve kesme çiçeklerin yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Banklar beton bloklar üzerine inşa edilerek toprak yüzeyinden ayrılır. Tabla
sistemi ise saksı çiçekçiliğinde ve tüplü fide yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan bir
sistemdir. Tablaların yerden yüksekliği 60-65 cm olmalıdır. Alçak masanın kullanımı
durumunda yol genişliği daha dar tutulabilir. Masa genişliği ise tek taraftan çalışılması
durumunda 75-90 cm, her iki taraftan çalışılması durumunda 105-120 cm arasında olmalıdır.
Tabla sisteminin altından ısıtma boruları geçirilerek tabla toprağı ısıtılabilir.
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Resim 2.13: Üretim masaları



Raflar

Seralarda raf sistemi genellikle saksı çiçekçiliği yetiştiriciliğinde kullanılır. Raflar 2-34 sıra hâlinde yapılmalıdır. Rafların yerden yüksekliği 20-25 cm, genişliği ise 75-90 cm
arasında olmalıdır. Raflar rahat ışık alabilecek şekilde üst üste, katlı düzenlenebilir. Tek
yönlü seralarda raf sera ortasındaysa merdiven basamakları gibi birbirini gölgelemeyecek
şekilde yapılmalıdır.
Seralarda kullanılan örtü malzemeleri; dayanıklılığı, ışık ve ısı geçirgenliği, ağırlığı,
döşeme kolaylığı, maliyeti, bakım gereksinimi ve servis ömrü dikkate alınarak seçilmelidir.
Seralarda örtü malzemesi olarak genellikle cam ve plastik kullanılmaktadır. Seralarda
saydam, buzlu veya özel camlar tek veya çift katlı olarak kullanılır. Cam kalınlığı dolu yağışı
olmayan yerlerde 3 mm, dolu yağışı olan yerlerde 4-5 mm olmalıdır. Seralarda kullanılan
plastikler ise sert ve yumuşak plastikler olarak iki grupta toplanabilir.

Resim 2.14: İç dizaynı yapılmış sera
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Seralarda iç iklim koşullarının denetimi açısından havalandırma, ısıtma ve soğutma
sistemi önemlidir. Havalandırma doğal veya mekanik havalandırma sistemleri şeklinde
yapılabilir. Seraların özelliği ve diğer şartlara uygun olarak havalandırma sistemi yeterli
gelecek şekilde yapılmalıdır. Seralarda özellikle kış aylarında gerekli sıcaklığın
sağlanamaması durumunda ısıtma yapılmalıdır. Ancak ısıtma sistemlerinin tesisi ve
işletilmesi oldukça maliyetlidir. Ülkemizdeki seralarda da kış mevsiminde tüm bölgelerde
ısıtmaya gereksinim duyulur. Isıtma giderlerinin azaltılması yönünden jeotermal enerji
kaynaklarından yararlanma olanakları göz önünde tutulmalıdır. Yaz mevsiminde sera içi
sıcaklığının yükselmesini önlemek amacıyla soğutma sistemlerine gereksinim duyulabilir.
Seralarda soğutma gölgeleme veya ıslak yastık kullanımıyla yapılır.

Resim 2.15: Seralarda havalandırma

2.4.2. Kültür Mantarı Üretim Tesislerinde İç Düzenleme
Kültür mantarı üretim ortamlarında yapılması gereken başlıca iç düzenlemeler
şunlardır:







Üretimin yapılacağı kompost hazırlama platformunun zemini beton olmalıdır.
Kompost hazırlama platformunun kolay temizlenebilmesi ve kompost hazırlığı
sırasında akan şerbetin bir havuzda toplanabilmesi için platformun bir veya iki
yanı %1-2 eğimli olmalıdır.
Kompost hazırlama platformunun hâkim rüzgârlara açık yönleri bir duvarla
kapatılmalıdır.
Kompostun pastörize edileceği odanın genişliği iyi bir buhar dağılımı sağlamak
amacıyla 4-5 metreyi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.
Kompost pastörizasyon odasının uzunluğu yapılacak kompost miktarına bağlı
olarak uygun ölçülerde olmalıdır.
Kompost pastörizasyon odasında sıcaklık 60 °C ve nem %80-90 civarında
olacak şekilde ayarlanmalıdır.
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Misel ekim odası, pastörize edilmiş kompostun hastalık ve zararlılarla
bulaşmaması için bina içinde kapalı, temiz ve havalandırılabilir özellikte
olmalıdır.
Misel ön gelişme odasının büyüklüğü üretim odalarına göre planlanmalıdır.
Örtü toprağı pastörizasyon odasında, toprağın her yerinde yeterli ve homojen bir
buhar dağılımını sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.
Üretim odalarının büyüklüğü, yetiştiricilik sistemine bağlı olarak
düzenlenmelidir. Çünkü çok küçük odaların işçilik ve yatırım maliyeti yüksek
olur. Çok büyük odalar ise üretim sırasında kontrolün kaybolmasına neden
olabilir.

Resim 2.16: Kültür mantarı üretim rafları



Servis koridoru işletmedeki faaliyetlerin rahatlıkla sürdürülebileceği genişlikte
olmalıdır.
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Şekil 2.4: Kültür mantarı üretim bölümleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tarımsal işletmelerdeki kullanılan bitkisel üretim yapılarını inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Yapının özelliklerine göre malzeme
seçmelisiniz.
 Kullanılacak malzemenin kaliteli ve
uygun fiyatlı olmasına dikkat
etmelisiniz.

 Bitkisel üretim yapılarında kullanılacak

 Piyasada rahatlıkla bulunabilecek

malzemeleri seçiniz.

malzemeleri seçmelisiniz.
 Yapı malzemelerinin kullanılacağı amaç
için yeterli dayanıma sahip olanlarını
seçmelisiniz.
 Yapı malzemelerinin estetik açıdan
uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.
 Bitkisel üretim yapılarında iç planlama
yapmalısınız.
 Yaptığınız plana göre iç tesisatı
ayarlamalısınız.

 Bitkisel üretim yapılarının iç

 İç düzenlemede kullanılacak alet,

düzenlemesini yapınız.

ekipman ve malzemeleri temin
etmelisiniz.
 Alet, ekipman ve malzemeleri yaptığınız
plana uygun şekilde yerleştirmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Bitkisel üretim; açık alanlarda üretim ve korunmuş alanlarda üretim olmak üzere

iki şekilde uygulanmaktadır.
2.

(

) Büyük seraların genişliği 7-10 m, uzunluğu 20-50 m, taban alanı 100-1000 m2

arasındadır.
3.

(

) Seralar genellikle sabit yapılıdır.

4.

(

) Mantar yetiştiriciliğinde hem havanın hem de toprağın nemi belirli düzeyde

tutulmalı ve üretim odalarında %70-90 arasında nem sağlanmalıdır.
5.

(

) Işık mantar üretiminde en önemli faktörlerden biridir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Sera yerinin yönlendirilmesi kavramı, özellikle güneş ışığından yararlanma açısından
önemlidir ve seranın …………….. ekseninin yerleşim durumunu içerir.

7.

Sera genişliği cam seralarda ……………... m, plastik seralarda …………. m arasında
değişir.

8.

Seraların boyutlandırılmasında çatı eğim açısı, güneş ışınlarından yararlanma
olanakları yönünden çok önemli olup, ülkemizde ………………… olmalıdır.

9.

Kompostun pastörize edileceği odanın genişliği iyi bir buhar dağılımı sağlamak
amacıyla ……………… metreyi geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.

10.

Misel ön gelişme odasının büyüklüğü ……………… odalarına göre planlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

35

UYGULAMALI TEST
Sera içinde kullanılacak yolları düzenleyiniz.


Sera içi yolları

Malzemeler
o
Sera planı
o
Cetvel
o
Yolların yapımında kullanılacak alet, ekipman ve malzemeler

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1 Sera taban alanını ölçtünüz mü?
2 Ana yolları 1-1,2 metre uzunluğunda olacak şekilde işaretlediniz mi?
3

Sera içinde araç kullanılacaksa yol genişliklerini buna göre
ayarladınız mı?
Ara yolların genişliği, tabla yüksekliği 65 cm’den az ve taşıyıcı

4 eleman kullanılmaması durumunda 45 cm olacak şekilde işaretlediniz
mi?
5 Sera kapıları ile sera içi yolların uyumlu olmasını sağladınız mı?
6

Yol yapımında kullanılacak alet, ekipman ve malzemeleri
hazırladınız mı?

7 İşe başlamadan önce gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
8 Hazırladığınız plana göre ana ve ara yolları inşa ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME KAZANIMI
Tarımsal
işletmelerdeki
inceleyebileceksiniz.

kullanılan

koruma

ve

depolama

yapılarını

ARAŞTIRMA




Özelliklerine göre tarım işletmelerinde bulunması gereken koruma ve depolama
yapılarını listeleyiniz.
Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek koruma ve depolama ile ilgili hangi
yapıların bulunduğunu araştırınız. Bulunmuyorsa sebeplerini araştırınız.
İşletmedeki koruma ve depolama yapılarının amaçlarına uygun ve etkin bir
şekilde kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

3. KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARI
3.1. Koruma ve Depolama Yapıları
Tarım işletmelerinde üretilen ürünün ve üretimde kullanılan alet ve ekipmanların
tüketimine veya pazarlanmasına kadar depolandığı, saklandığı, dış etkenlerden korunduğu
her türlü yapı koruma ve depolama yapıları olarak adlandırılır. Bu amaçla kullanılan
yapıların genel özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

3.1.1. Alet ve Makine Koruma Yapıları
Günümüzde tarımda teknoloji kullanımı ile birlikte tarımsal mekanizasyon amacıyla
kullanılan alet ve makinelerin sayısında da artış meydana gelmiştir. Tarımsal mekanizasyon
yaygınlaşmadan önce kırsal bölgelerde yalnızca bir veya birkaç işletmede olan tarım alet ve
makineleri, günümüzde hemen her işletmede bulunmaktadır. Alet ve makine koruma
yapıları; alet ve makinelerin olumsuz dış iklim koşullarına karşı yıpranmalarının önlenmesi,
bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve servis ömürlerini artırıp bakım
masraflarını düşürmek için kullanılmaktadır. Ayrıca hırsızlık, maddi zarara uğrama gibi
olumsuz olaylara karşı emniyet sağlar. Bu nedenle alet ve makinelerin korunması için uygun
yapılara ihtiyaç vardır.
Tarımsal işletmelerde kullanılan alet ve makine koruma yapılarına hangar denir.
Hangarlar farklı işlevleri olan bölümlerden meydana gelmiştir. Bunlar; alet ve makinelerin
korunduğu alan, bakım ve onarım alanı, yakıt doldurma ve depolama alanlarıdır.
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Hangarlar, genellikle bir cephesi açık tipte yapılır. Fakat sert iklim koşullarının hâkim
olduğu yerlerde tamamen kapalı şekilde de yapılabilir. Hangar genişliklerinin
belirlenmesinde işletmedeki alet ve makinelerin boyutları ve sayıları etkili olmaktadır.
Hangar genişlikleri genellikle 6-15 m arasında değişir. Hangar tabanı, alet ve makinelerin
hareket özelliklerine ve sayılarına göre genellikle bir veya iki sıralı park oluşturacak biçimde
düzenlenir. Sıraların genişlikleri 3,6-5 m arasındadır. İki sıralı düzenlemede, arka sıradaki
araçların rahat giriş ve çıkış yapabilmeleri için yan duvarlarda veya uzun duvar üzerinde
kapıların bırakılması uygun olmaktadır. İki park sırası arasında giriş ve çıkışı sağlamak
amacıyla bir servis yolu bırakılmalıdır. Servis yolu genişliği 8 m’ye kadar bırakılabilir.
Hangarların açık olan cephesinde, gerektiğinde açılıp kapatılabilecek panjurlar da
kullanılabilir.

Şekil 3.1: Hangar tipleri

Bakım ve onarım alanları hangar içinde bir alan veya hangardan ayrı bir bina olarak
yapılabilir. Bakım ve onarım yerinin büyüklüğü, hangar alanının en az %20’si kadar
olmalıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 5 x 5, büyük işletmelerde ise ortalama 6 x 10 m
boyutlarında ve 4,5 m yüksekliğinde bir bakım ve onarım yerinin olması yeterli olmaktadır.
Bakım ve onarım yerinde kapı genişlikleri en az 4,4 m ve kapı yükseklikleri ise 3,7 m
olmalıdır. Bakım ve onarım alanında; yağlama, lastik tamiri ve diğer ayarların yapılabilmesi
için yeterli alan ve donanım bulunmalıdır. Ayrıca bu alanda, çalışmanın etkinliği bakımından
yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Bakım ve onarım yerinde işçiler için banyo, tuvalet, oturma
yeri ve işlerin kontrolü için bir büro planlanmalıdır.

Resim 3.1: Kapalı hangar
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Yakıt depoları toprak altı veya da toprak üstünde yapılabilir. Yakıt depoları yalnızca
büyük işletmeler için ekonomik olabilir.

3.1.2. Ürün Koruma ve Depolama Yapıları
Ürün koruma ve depolama yapıları; ürünleri olumsuz iklim koşulları ile hastalık ve
zararlılara karşı korumak ve uygun bir süre depolamak amacıyla kullanılır. Ürün koruma ve
depolama yapıları; meyve ve sebze, tahıl, yeşil yem ile saman ve kuru ot gibi tarımsal
ürünlerin depolandığı yapılardır. Ürün koruma ve depolama yapılarının tipleri ve
kapasiteleri, işletmenin tarımsal üretim faaliyetine ve büyüklüğüne bağlıdır. Ürün koruma
ve depolama yapıları şunlardır:


Tahıl depoları

Tarım işletmelerinde buğday, arpa, mısır, çavdar, nohut, fasulye, ayçiçeği, pirinç gibi
ürünlerin depolandığı alanlara tahıl depoları denir. Tahıllar hasat sonrası kalite ve
özelliklerinde bozulma olmaması için bir süre depolanmalıdır. Tahılların depolanmasında;
depolama için gerekli iş gücü, maliyet, kullanılacak araç ve donanımlar, işletmedeki diğer
binalar, depolama süresi, depolanacak tahıl miktarı ve çeşidi önemlidir.
Tahıllar, kısa süreli (1-2 ay) açıkta yığın biçiminde depolanabilir. Bu durumda yığın
yüksekliğinin 1,5 m’yi geçmemesi gerekir. Bu şekil depolamada tahılın kalitesi düşer. Bu
nedenle tahılların uzun süre korunabileceği özel yapılar gereklidir. Bu yapılara silo adı
verilir. Silolar, yatay tahıl depoları ve düşey tahıl depoları olmak üzere iki şekilde olabilir.

Şekil 3.2: Tahıl deposu tipleri

Yatay tahıl depoları (yatay silolar), ilk yatırım masrafları yüksek, toprak üzerinde
yapılmış ve kapalı yapılardır. Bu depolarda yığın yüksekliği 2-3 m arasında olmalıdır.
Yığınlar arasında sabit ve hareketli bölme duvarları olabilir. Sabit bölmeler için betonarme
ve tuğla malzeme tercih edilir. Depolanacak tahılda böcek zararı ve kalite bozukluğu
olmaması için bölme duvarları üzerinde çatlak, yarık ve pürüzler olmamalıdır.
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Resim 3.2: Yatay tahıl deposu

Düşey tahıl depoları (düşey silolar), kesiti daire şeklinde ve tepe kısmı konik çatı
biçimindeki yapılardır. Düşey silolarda; doldurma, boşaltma, havalandırma ve kurutma
işlemlerinde çoğunlukla mekanizasyon kullanılır. Büyük ve ticari siloları çapları 5-30 m,
kapasiteleri ise 250-25000 m3 arasındadır. Tarım işletmesi için kullanılan siloların çapları
genellikle 3-15 m, kapasiteleri de 30-1500 m3 arasında değişir.
Mısır, seren adı verilen doğal veya mekanik havalandırmanın bulunduğu depolama
yapılarında kurutulmalıdır. Ahşap, serenlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Çünkü
hasat edilen mısır kapalı ortamda depolanamaz çünkü fazla miktarda nem içerir. Mısır
serenleri, ilk yatırım masrafları düşük, doldurma ve boşaltma sırasında oluşacak yatay ve
düşey basınçlara karşı dayanıklı olmalıdır. Serenler, böcekler ve kemirgenlere karşı
korunaklı olmalıdır. Serenler, zeminden en az 50-60 cm yüksekte yapılmalı ve genişlikleri
1,5-3 m arasında olmalıdır. Ahşap malzemenin her yıl bakımı yapılmalı ve serenler
periyodik olarak ilaçlanmalıdır. Serenler tek taraflı yapılabileceği gibi karşılıklı ikiz seren
biçiminde de yapılabilir.


Meyve ve sebze depoları

Depolamadaki temel amaç; sebze ve meyveleri kalitelerinde ve besin değerlerinde bir
azalma olmadan uygun koşullarda depolayarak tüketime hazır hâlde tutmaktır. Meyve ve
sebzeler, uygun sıcaklık ve nem oranına sahip koşullarda belirli sürelerde bozulmadan
saklanabilir. Depolama süresi; ürünün özelliğine ve depoda sağlanan çevre koşullarına göre
değişiklik gösterebilir. Meyve ve sebzelerin depolanacakları yapılar, basit ve soğuk depolar
olmak üzere iki şekilde olabilir.
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Resim 3.3: Meyve ve sebze depolama alanı

Basit depolarda ilk yapım maliyetleri düşük olmasına rağmen, ürün kayıpları fazladır.
Ayrıca ürünlerin depolama süreleri de kısadır. Soğan, patates gibi ürünlerin depolandığı
depolar bu yapı tipine örnek gösterilebilir. Basit depolamada toprak içinde açılmış
çukurlarda yığın biçiminde depolama yapılır. Yığının üzeri bir kat 30 cm kalınlığında saman
tabakası, bir kat da 15 cm kalınlığında toprak tabakası olacak şekilde, iki kat örtülür.
Çukurun yan kısımlarında, içeriye su sızmaması için drenaj oluklar yapılmalıdır. Toprak
altına depolamanın haricinde kullanılmayan yapılarda, mağara, kiler ve benzeri alanlarda da
depolama yapılabilir. Fakat bu durumda, depolamada ürün kaybı çok yüksek olur. Bu tip
basit depolarda iç ortam koşulları doğal veya mekanik yollarla havalandırma yapılarak
oluşturulmaya çalışılır.
Soğuk hava depoları, meyve ve sebzelerin depolanması için en uygun yapılardır. Bu
tip yapılarda çevre koşulları etkili bir biçimde kontrol altında tutulur. Etkili soğutma
sistemleri ile meyve ve sebzeler uzun süre korunarak depolanır. Soğuk hava depolarında
ürünler; yığın hâlinde, sandıklarda, kasalarda, kutularda ve çuvallarda (kuru soğan, patates)
depolanabilir. Yığın şeklinde depolamada, ürünün zarar görmemesi için yığın yüksekliği en
fazla 4 m olmalıdır. Pancar ve havuç gibi ürünlerde ise yığın yüksekliği daha az olmalıdır.
Ürünlerin daha uzun süre ve bozulmadan muhafaza edilebilmesi için en uygun yöntem
sandık, kasa veya kutular içinde depolanmalarıdır. Etkili bir havalandırma için sandıklar ile
duvarlar arasında 20-30 cm boşluk bırakılmalıdır. Sandık aralarında 10-15 cm ve en üst
sandıkla tavan arasında da en az 60 cm boşluk olmalıdır. Depo tabanı beton olmalı ve
kullanılan forklift gibi araçların manevra yapabilmesi için gerekli boş alan sağlanmalıdır.


Yeşil yem depoları

Yeşil yem depoları; hayvancılık işletmelerinde yeşil yem bitkilerinin tazeliğini
kaybetmeden depolandığı yapılardır. Yeşil yem depolarına silo adı da verilir. Yeşil yemin
(yeşil mısır, yonca, fiğ, korunga, tahıl karışımları, sudan otu, üçgül, sorgun, ayçiçeği,
şekerpancarı yaprakları ve her türlü çayır otları), ekşi ve sulu hâlini kaybetmeden uygun
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sıcaklıkta ve havasız ortamda sıkıştırılıp gerektiğinde katkı maddelerinin de katılması ile
fermente edilerek saklanmasına silaj yapma ve bu şekilde elde edilen besin değeri yüksek
olan yeşil yeme de silaj yemi denir. Yeşil yem siloları, olabildiğince hayvansal üretim
yapılarına yakın olmalıdır. Silaj yapılacak bitki, silolamaya uygun olduğunda hasat
edilmelidir. Bitki fazla sulu veya kuru olmamalıdır. Siloya doldurmadan önce yem bitkisi
yabancı maddelerden temizlenmeli ve özel silaj makinelerinde iyice kıyılmalıdır. Siloya
doldurma işlemi 1-2 gün içinde yapılmalıdır. Siloya doldurma işlemi; ortadan, üstten veya
yandan yapılır. Yemler 20-60 cm kalınlığında tabakalar hâlinde doldurularak sıkıştırılır.
Doldurma ve sıkıştırma işlemi bittikten sonra silonun üzeri plastik bir örtü ile örtülmelidir.
Plastik örtünün üzeri bir miktar toprakla kapatılmalıdır. Bu işlem, 15-20 cm kalınlığında sapsaman üzerine, 30-40 cm kalınlığında killi toprak serilerek yapılır.
Silo yerinin drenajı yeterli olmalıdır. Silolar, yatay ve düşey olmak üzere iki tipte
yapılabilir.


Yatay silolar
Düşük maliyetle silaj depolamaya imkân sağladıkları için tercih edilir. Bank
silolar olmak üzere iki farklı tiptedir. Yatay silolar, sürekli ve geçici tiplerde
yapılabilir:


Sürekli yatay siloların tabanı betonarme, duvarları betonarme, taş veya
çelik malzemeden yapılabilir. Bu tip siloların yüksekliği 2-6 m, genişliği
5-6,5 m, uzunluğu ise 10-15 m aralığında olmalıdır. Silolar iki veya üç
tarafı kapalı, arkada ve yanlarda boşaltma rampaları olacak şekilde
yapılmalıdır. Silo tabanında drenaj kanallarına doğru eğim verilmelidir.
Silonun önüne yapılacak bir toplama kanalı ile sıvı atıkların bir yer altı
tankına iletilmesi uygun olacaktır. Yağışlı bölgelerde siloların üzeri basit
bir çatı ile kapatılır. Bazı bölgelerde birden fazla bölmeli yapılır.

Resim 3.4: Silaj çukuru
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Geçici yatay siloların tabanı ve duvarları toprak olup ebatları 4-5 m
genişliğinde, 1-2 m yüksekliğindedir. Bu tip silolar yağış ve toprak
kayması sonucu zarar görebilir. Bu nedenle silolar, geçirgenliği yüksek,
sert ve az eğimli araziler üzerine kurulmalıdır. Toprak silolarda tabana 510 cm kalınlığında sap-saman serilir. Silonun üzeri plastik bir örtü ile
örtülerek örtü kenarlara doğru 50 cm uzatılır. Örtünün üzerine killi toprak
serilerek örtünün kayması önlenir. Silonun doldurma işlemi
tamamlandıktan sonra etrafına drenaj kanalları kazılır.

Düşey silolar
Silindir biçiminde olup mekanizasyona uygun yapılardır. İlk yapım masrafları
yüksektir. İş gücü ihtiyacı düşük, temizlenmesi ve bakım işlemleri kolaydır.
Aynı zamanda yangına karşı dayanıklıdır. Bu tip silolar genellikle büyük
kapasiteli işletmelerde tercih edilir. Silo çapları 2-10m arasındadır.
Yükseklikleri silo çapının en az 2 katı, en fazla 4 katı kadar olmalıdır. Düşey
silolarda en çok kullanılan malzeme metaldir. Fakat betonarme, taş veya ahşap
malzemeler de kullanılabilir.



Kaba yem depoları

Tarımsal işletmelerde hayvancılık faaliyetleri için gerekli olan ot, saman ve hayvanlar
için yataklık malzeme kullanılan sapın depolandığı yapılardır. Kaba yem depolarının kuruluş
amacı ürünleri yağışın olumsuz etkilerine karşı korumaktır. Kaba yem depolarının
büyüklüğü; depolanacak yemin miktarına, depolama şekline, balyaların yığılma biçimine ve
depolamada kullanılacak araçlara bağlı olarak değişmektedir. Kaba yem depolarının
genişliği 6-15 m, yüksekliği 4-7 m ve uzunluğu 15- 25 m arasında değişebilir.

Resim 3.5: Etrafı açık kaba yem deposu
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Bu depolar bölgenin az yağış alması durumunda açıkta yığın şeklinde depolama
yapılabilir özellikte olabilir. Yağışlı bölgelerde tamamen veya yalnızca üzeri kapalı depolar
yapılabilir. Depoların üzeri beşik çatı ile örtülü ve tüm cepheleri açık olabilir. Eğer imkân
varsa depoların yan cepheleri hareketli panellerle kapatılmalıdır. Kaba yem depoları
depolama yapılmayan dönemlerde farklı amaçlar için de kullanılabilir.

Şekil 3.3: Üzeri kapalı kaba yem deposu

3.1.3. Gübre depolama yapıları
Tarımsal işletmelerde, gübrenin toplanması, depolama alanına taşınması, depolanması,
farklı gübre işleme yöntemlerinden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren
faaliyetlerin tümüne gübre yönetimi adı verilir. Gübre depolama yapıları çevreye en az zararı
verecek şekilde inşa edilen ve gübrenin araziye uygulanmasına kadar depolandığı yapılar
olarak tanımlanabilir.
Tarımsal işletmelerde gübreler katı ve sıvı gübreler hâlinde depolanmaktadır.


Katı gübrenin depolanması

Hayvancılık işletmelerindeki katı gübreler yığın halinde depolanır. Gübre depolanacak
alanın üzeri, yan cephelerinden biri veya ikisi kapatılarak uygun bir depolama yapısı
oluşturulabilir. Deponun tabanında drenaj hendekleri veya boruları ile fazla su
uzaklaştırılmalıdır. Tamamen açık tipteki hayvancılık işletmelerinde tabanın kaplanması
durumunda, gübre deposuna doğru tabana %2-6’lık bir eğim verilmelidir.
Katı gübre depolama alanı; gübrenin hacim ağırlığına, gübrenin yığılma yüksekliğine
ve depoda bekletme süresine göre değişmektedir. Genel olarak 500 kg canlı ağırlıktaki bir
hayvan için 2 m2 lik gübrelik alanı yeterli olmaktadır. Katı gübre yanında elde edilen idrar
için de barınak ile gübrelik arasına idrar deposu yapılmalıdır. İdrar deposunun kapasitesi de
500 kg canlı ağırlıktaki bir hayvan için 0,5 m3/ay olarak hesaplanmalıdır. Katı gübre
depolama yapılarının kapasitesi belirlenirken en az 3 ay depolama yapılacağı kabul
edilmelidir.
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Şekil 3.4: Katı gübre depolama alanı



Sıvı gübrenin depolanması

Hayvanların idrarı sıvı gübre olarak adlandırılır. Sıvı gübre; toprak havuzlarda, yer
üstü depolama tanklarında, yer altı depolama yapılarında veya barınak içinde, barınak
tabanının altında oluşturulan çukurlarda depolanabilir.

Resim 3.6: Sıvı gübre tankları

Toprak havuzlar, ekskavatörlerle oluşturulmuş toprak duvarlardan oluşan, kısmen
toprak üstünde kısmen de toprak altında kalan depolama yapılarıdır. Tabanları kaplamalı
veya kaplamasız yapılabilir. Tabanda kaplama malzemesi olarak genellikle beton kullanılır.
Toprak tabanlı havuzlarda ise havuz tabanı kil malzeme serilerek sıkıştırılır. Kil yerine su
geçirmez fabrikasyon malzemeler veya beton malzeme kullanılabilir. Toprak havuzlar
genellikle dikdörtgen biçiminde olmasına rağmen arazinin durumuna göre dairesel veya
başka biçimlerde de yapılabilir. Toprak havuzların kenarları 6 m genişliğinde duvarla
çevrilmeli, duvarların kenarlarından en az 12 m boşluk bırakıldıktan sonra 1,5 m yükseklikte
çitle çevrilmelidir.
Sıvı gübre depolanacak betonarme havuzlar; üzeri kapalı, üç tarafı betonarme
duvarlarla çevrilmiş depolama yapılardır. Taban mutlaka sızdırmaz bir malzeme ile
kaplanmalıdır. Yapının üzeri yağış sularından korunmak amacıyla kapatılır. Betonarme
havuzlarda katı ve sıvı gübre kolaylıkla birbirlerinden ayrılabilir. Tabanda verilen eğimle
sıvı kısım katı kısımdan ayrılarak bir gübre tankına iletilir.
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Havuz içinde kalan katı kısım traktörlere yüklenerek değerlendirme alanlarına iletilir.
Havuz derinliği 3 m’ye kadar olabilir.
Yer üstü depolama tankları; metal, beton, betonarme veya ahşap malzemeden
yapılabilir. Bu tip depolarda sıvı gübre, önce küçük bir depoda yaklaşık iki hafta süreyle
depolanır. Bundan sonra ana depoya pompalanır. Sıvı gübre depolama yapıları 3-6 m
yükseklikte, kapasiteye göre 9-30 m genişlikte yapılabilmektedir. Bu tip tanklar, çelik veya
betonarme inşa edilmektedirler. Yer üstü depolama yapıları dairesel veya köşeli olabilir.

Şekil 3. 5: Sıvı gübre depolama alanı

Yer altı depolama yapıları, toprak seviyesinin altında, düşey şekilde inşa edilen, tabanı
ve bütün yan duvarları sızdırmaz malzemelerle kaplanmış yapılardır. Bu yapılarda ana bir
depo bulunur. Sıvı gübre, hayvancılık tesislerinden gelen iletim kanalından doğrudan
depolama yapısına akar. Bu tip depolama yapısı, geçirimsiz tabakanın veya yer altı suyu
seviyesinin yakında olduğu yerlerde sınırlı bir kullanıma sahiptir. Depo derinliği 2,5-4 m
arasında olmalıdır. Depo kesiti daire ya da dikdörtgen seçilebilir. Açık depoların kenarları,
kazaları önlemek amacıyla en az 1,5 m yüksekliğinde çitle çevrilmelidir.

3.2. Koruma ve Depolama Yapılarının Kurulmasında Dikkat
Edilecek Hususlar
3.2.1. Alet ve Makine Koruma Yapılarının Kurulmasında Dikkat edilecek
Hususlar
Alet ve makine koruma yapıları ( hangarlar ) kurulurken dikkat edilmesi
gereken başlıca hususlar şunlardır:



İşletmenin büyüklüğü,
İşletmenin tipi,
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İşletmenin maddi imkânları ile alet ve makine kullanım düzeyi,
İşletmedeki alet ve makinelerin çeşit, sayı ve boyutları göz önünde
bulundurulmalıdır.

Yukarıda anlatılan genel ilkelerin ışığında alet ve makine koruma yapıları
kurulurken;












İşletmede yüksek maliyetli donanım ve mekanizasyona ihtiyaç varsa
hangarların daha korunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
Hangar alanı seçilirken işletmede gürültüye ve kirliliğe neden olmayacak bir yer
seçilmelidir.
Hangarlar işletmede yer alan hem konuta hem de tarla yoluna yakın kısımlara
kurulmalıdır. Bu sayede iş ekonomisi sağlanırken alet ve makineler güvenlik
altına alınır.
Hangar yeri yangın tehlikesine karşı konutlara ve diğer binalara uygun uzaklıkta
olmalıdır.
Hangarlar alet ve makineler için yeterli alanı ve gelecekteki genişleme olanağını
sağlayacak yerlerden seçilmelidir.
Hangar inşaatı için seçilen alan düz veya düze yakın olmalıdır.
Hangarlar içinde ve çevresinde büyük makinelerin rahatça binaya girip
çıkabilmesi ve manevra yapabilmesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
Kötü drenaj koşulları makinelerin ek bir güç harcamasına yol açar. Bu nedenle
hangara çevreden gelebilecek yüzey suları mutlaka bir drenaj sistemi ile
uzaklaştırılmalıdır.
Hangar yeri çevre kotundan bir miktar yükseltilerek ve beton malzeme ile
kaplanarak yapının ve makinelerin suyun zararlı etkilerinden korunmasını
sağlanmalıdır.
Hangarların açık cepheleri, soğuk rüzgâr ve yağış etkilerinden korunma
amacıyla güney veya güneydoğu tarafına yönlendirilmelidir.
Hangar boyutları işletmede bulunacak alet ve makinelere uygun olarak
yapılmalıdır.

3.2.2. Ürün Koruma ve Depolama Yapılarının Kurulmasında Dikkat edilecek
Hususlar
Tahıl depolarının seçiminde; gerekli iş gücü, maliyet, kullanılacak araç ve donanımlar,
işletmedeki diğer binalar, depolama süresi, depolanacak tahıl miktarı ve depolanacak tahıl
çeşidi etkili faktörlerdir. Tahıllar, birkaç ay gibi kısa süreli olarak açıkta yığın biçiminde
depolanabilir. Ancak yağış sularından korunmalı ve üzeri koyu renkli plastik örtülerle
örtülmelidir. Kullanılmayan boş yapılarda tahıllar geçici olarak depolanabilir. Bu durumda
yığın yüksekliğinin 1,5 m’yi geçmemesine özen gösterilmelidir.
Meyve ve sebze depolarında şu hususlara dikkat edilmelidir:


Ürün özelliğine göre depolar tek bölmeli ve çok bölmeli yapılabilir.
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Depolarda ortada bir servis yolu ve yanlarda bölmeler bulunmalıdır. Bölmeler
kapalı yapılırsa farklı çevre istekleri olan ürünler depolanabilir. Açık
bölmelerde aynı cins ürünler az miktarlarda depolanırsa bir üründeki
bozulmanın etkileyeceği ürün miktarı azalır. Bu biçimdeki depolama, ürünlerin
doldurulması ve boşaltılmasında da kolaylık sağlar.
Depo genişlikleri 10-15 m aralığında olmalıdır.
Kapasitesi büyük depolar için çelik ve betonarme yapılar, kapasitesi küçük
depolarda ise ahşap yapılar tercih edilmelidir.
Depo tabanı tuğla, taş, beton ya da betonarme malzemeden yapılmalıdır. Ancak
don riskinin olduğu yerlerde beton veya betonarme malzeme tercih edilmelidir.
Depo tabanında kullanılacak malzeme yüklere karşı dayanıklı olmalıdır.
Deponun temel kısmında ısı ve neme karşı yalıtım yapılmalıdır.
Duvarlar, taş, beton, ahşap veya metal malzemelerden yapılmalıdır. Duvarların
ısı ve neme karşı yeterli yalıtım ve yüklere karşı da yeterli dayanıma sahip
olmalarına dikkat edilmelidir.
Depoların tavan yüksekliği, ürünün depolama yüksekliğine bağlı olarak
yapılmalıdır.

Yeşil yem siloları, doldurma ve boşaltma sırasında araçların rahat hareket
edebilecekleri yerlere kurulmalı, silo tipinin seçiminde; iklim koşulları, hayvan sayısı,
yemleme sistemi, toprak özellikleri, silaj yapılacak ürünün çeşidi ve miktarı ile işletmenin
mali olanakları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Kaba yem depolarının kurulmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:











Kaba yem depoları arazi üzerinde yüksek kısımlara kurulmalıdır.
Kaba yem depoları, taban suyunun yüksek ve yeterli drenaj koşullarının
sağlanamadığı yerlere kurulmamalıdır.
Kaba yem depoları hayvancılık alanlarına ve kaba yemin getirildiği tarım
arazilerine yakın yerlere kurulmalıdır. Böylece zamandan ve işgücünden
tasarruf sağlanmış olur.
Kaba yem depolarının her iki tarafına yemlikler yerleştirilmelidir.
Kaba yem depoları düzenlenirken depo çevresi, yağış sularının sızmaması ve
çamurlanma olmaması amacıyla en az 3 m genişliğinde beton malzeme ile
kaplanmalıdır.
Kaba yem depolarının tabanı beton malzemeden yapılmalıdır.
Depolanacak ürünün sudan etkilenmemesi için merkezden yanlara doğru %1
eğim verilmelidir.
Kaba yem depoları ahşap, çelik veya betonarmeden inşa edilmelidir.
Kaba yem depoları özellikle rüzgâr etkilerine karşı emniyetli olmalıdır.
Kaba yem depolarında, depolanan ürünlerin kendi içinde ısınması ve kolay
tutuşması yangın tehlikesini artırıcı bir faktördür. Bu nedenle depolanacak ürün
yaklaşık %20 nem içermeli ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler
alınmalıdır.
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3.2.3. Gübre Depolama Yapılarının Kurulmasında Dikkat edilecek Hususlar
Gübre deposu yeri seçilirken; işletmenin tüm faaliyetleri, binaların yerleşimi ve hâkim
rüzgâr yönü göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca gübrenin uygulanacağı tarım arazilerinin
depoya olan uzaklığı, arazinin büyüklüğü ve yetiştirilecek ürün çeşidine göre toplam gübre
ihtiyacı, depoların yer seçimi ve kapasitesi bilinmelidir. Gübre deposu inşaatları için karar
verilirken deponun doldurulması ve boşaltılması sırasında makinelerin rahat manevra
yapabilecekleri alanlar da göz önüne alınmalıdır. Bu hususların haricinde katı ve sıvı
gübre depoları kurulurken şu hususlara dikkat edilmelidir:












Yer seçilirken temiz çevre bilinciyle -yüzey ve yer altı su kaynakları ile toprak
kirliliği- hareket edilmelidir. Gübre depolama yapılarının içme suyu sağlanan
kuyulara en az 300 m, dere, çay gibi küçük yüzey sularına ve sulak alanlara en
az 90 m, işletme içindeki sağım merkezlerine en az 15 m ve diğer binalara ise
en az 30 m uzaklıkta olmasına dikkat edilmelidir.
Gübre depolarında karıştırma ve pompalama sırasında açığa çıkan kötü
kokulara karşı hâkim rüzgâr yönü, topografya ve komşu işletmelere olan
uzaklık göz önünde bulundurulmalıdır.
Depolama yapıları, yerleşim birimlerine en az 400-500 m uzaklıkta
planlanmalıdır.
Gübre depolama yapılarının yerleşim birimlerinden daha yüksek yerlere
yapılmaması ve 2-4 km kadar uzun mesafeler bırakılmasına dikkat edilmelidir.
Depolama süresi; soğuk iklimlerde ve don tehlikesinin olduğu kurak bölgelerde
en az 180, en fazla 210 gün; ılıman iklimlerde en az 45 gün; sıcak iklime sahip
bölgelerde ise 60-90 gün olmalıdır.
Eğer işletmenin mali imkânları iyiyse pahalı olmasına rağmen kapalı ve
sızdırmaz depolama yapıları kurulmalıdır.
Depo havuz tabanı, geçirimsiz katmandan oluşmalı veya taban suyu
seviyesinden en az 1 m yüksekte bulunmalıdır.
Depolama havuzunun iç kısmı erozyona, tıkanmaya ve donmaya dayanıklı
materyaller ile kaplanmalıdır.
Havuzun doldurulması ve boşaltılması işlemlerinin kolay yapılabilmesi için
havuzun girişine beton kaplamalı bir erişim rampası yapılmalıdır.
Havuz, iletimi sağlayan borular ve erişim rampası aracılığıyla doldurulup
boşaltılabilir.

3.3. Koruma ve Depolama Yapılarının Kurulmasında Kullanılan
Malzemeler
Koruma ve depolama yapılarının kurulmasında kullanılan malzemeler, kültür mantarı
üretim yapılarının kurulması bölümünde bahsedilen malzemeler ile aynı özelliklere sahip
olmalıdır. Çünkü bu malzemeler genel olarak tarımsal yapıların inşasında kullanılan
malzemelerdir. Koruma ve depolama yapılarında yapıların özelliğine göre hangi malzemenin
kullanılacağı önceden belirlenmelidir.
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Alet ve makine koruma yapılarında; darbelere ve iklim koşullarına karşı dayanıklı,
diğer işletme binaları ile uyumlu ve fazla bakım gerektirmeyen yapı malzemeleri tercih
edilmelidir.
Ürün koruma ve depolama yapılarında kullanılacak yapı malzemeleri dayanıklı olmalı,
ısı iletimi ile nem yoğunlaşmasının önlenmesi için duvar ve çatıda yalıtım yapılmalı ve yapı
elemanları neme karşı korunmalıdır. Depo tabanında yapılan düzenlemeler, deponun
doldurulması, boşaltılması ve temizlenmesinde kolaylık sağlayacak özellikte olmalıdır.
Mısır serenlerinde yaygın olarak; ahşap, beton bloklar, tuğla ve metal malzemeler
kullanılmalıdır.
Gübre depolarının duvarlarında; preslenmiş suya dayanıklı ahşap, betonarme veya
beton bloklar kullanılır. Çelik malzemeler de kullanılabilir ancak bunlar, gübrenin içeriği
nedeniyle paslanarak bozulmaya uğrayabilir. Eğer bu tür malzemeler kullanılmışsa bunlar
belirli aralıklarla değiştirilmelidir.

3.4. Koruma ve Depolama Yapıları İçin Gerekli İklimlendirme
Sistemleri
Koruma ve depolama yapılarının gerekli iklimlendirme sistemleri genellikle ürün
koruma ve depolama yapıları için oldukça önemlidir. Depolanan tahıllar, meyve sebzelerde
gereken iklimlendirme koşulları aşağıda açıklanmıştır.

3.4.1. Tahıl Depolarında İklimlendirme Koşulları
Depolanan tahıllarda mikroorganizma faaliyetlerine etki eden en önemli faktör
nemdir. Bu nedenle nem mutlaka istenilen seviyede olmalıdır. Tahılların depolandığı
yerlerde nem kontrolü sıcaklığın dengelenmesi ile sağlanır. Bu amaçla düşük hızlı hava
kütlesini tahıl içinden sürekli olarak geçirmek en doğru yoldur. Normlara uygun bir tahıl
deposunda sıcaklık ve nem değerleri yığınının her seviyesi için aynı olmalıdır. Ayrıca nemi
yükselten yağmur ve kar suyunun çatıdan ve havalandırma deliklerinden girmesi
önlenmelidir.
Depolama öncesi hasat edilen tahılların nem oranı genellikle %18-25 arasında değişir.
Fakat tahılların uzun süreli depolanabilmesi için nem oranının %13 civarında tutulması
gerekir. Bu nedenle tahıllar depolanmadan kurutulmalı ve nem oranı düşürülmelidir. Tahıllar
doğal ve yapay kurutma olarak iki yöntemle kurutulabilir. Doğal kurutmada, güneş
etkisinden ve hava hareketlerinden yararlanılır. Yapay kurutmadaysa ısıtılan havanın fanlar
yardımıyla tahıl yığını içinden geçirilmesi ilkesine dayanır.
Depolama koşullarını etkileyen diğer bir faktörde sıcaklıktır. Depo zararlısı fungal
etmenler en iyi gelişimi 29-32 °C aralığında gösterir. Bunların faaliyetleri 1-5 °C aralığında
en alt düzeydedir. Böcekler, 16-42 °C aralığında faaliyetlerini sürdürebilir.
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Tahılın depolanmasında uygun iç ortam koşullarının oluşturulması oldukça önemlidir.
Uygun havalandırma ile depoda istenilen iklim koşulları oluşturulabildiği gibi ürün kayıpları
da en alt seviyeye inmektedir. Havalandırma doğal ve mekanik havalandırma olmak üzere
iki şekilde yapılabilir:
Doğal havalandırma; düşük miktardaki havanın tahıl yığını içinden geçirilmesiyle
sağlanır. Hava giriş ve çıkışı yan duvarlar ve taban üzerindeki açıklıklardan sağlanır. Doğal
havalandırma; rüzgârın esme yönünün yıl içindeki dağılımı, hâkim rüzgâr yönü ve rüzgârın
esme kuvvetine bağlıdır. Mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması, depo içinde her
zaman istenilen çevre koşullarının oluşturulmasını sağlar. Havalandırma işleminde böcek ve
mikroorganizma gelişiminin hızlanmaması amacıyla sıcaklığı 15 °C’nin üzerinde olan hava
kullanılmamalıdır. Bu yöntemde fanlar yardımıyla alınan havanın dağıtılmasında depo
tabanındaki havalandırma kanallarından yararlanılır. Havalandırma kanalları yerine, taban
üzerinde boşluklar da bırakılabilir. Boşluk oranı depo tabanının %12’si kadar olmalıdır.

3.4.2. Meyve ve Sebze Depolarında İklimlendirme Koşulları
Meyve ve sebze depolama alanlarında depolanacak ürünlerin kalitelerinin bozulmadan
uzun süre muhafaza edilebilmesi için ışık, sıcaklık, nem ve havalandırma uygun seviyelerde
tutulmalıdır. Bu değerler ürünlerin; cinsine, olgunluk derecelerine, büyüklüklerine ve
değerlendirilme şekillerine göre değişir.
Meyve ve sebze depolama yapılarında havalandırma en önemli faktörlerden biridir.
Bu nedenle depolarda oksijen ve karbondioksit oranlarının mutlaka kontrol altında tutulması
gerekir. Meyve ve sebze depolarında ürünlerde solunumu azaltmak amacıyla karbondioksit
miktarı yüksek tutulmalıdır. Depolamanın ilk iki haftasında depodaki oksijen oranını %3-5
aralığına düşürmek, karbondioksit oranını ise % 3’e yükseltmek gerekir. Bu ayar doğru
yapılmalıdır Aksi takdirde ürün daha yüksek karbondioksit oranından dolayı zarar görür.
Havalandırma yapılarak oksijen miktarı kontrol edilebilir. Fakat otomasyon sistemlerinin
kullanılması, oksijen ve karbondioksit düzeylerinin kontrol edilmesinde kolaylık sağlar. Bu
durumu sağlamak amacıyla depoların hava sızdırmaz biçimde inşa edilmesi gerekir. Duvar
ve çatıda yapılacak yalıtımla nem yoğunlaşması önlenmelidir.

Şekil 3.6: Depo yalıtımı
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Yeterli miktarda havalandırma ile depodaki fazla ısı uzaklaştırılır, ürünün soğutulması
sağlanır, sıcaklık ve nem değerleri istenilen düzeyde tutulur. Depo içerisinde nem
yoğunlaşması önlenir ve ürün kayıpları en az düzeye indirilir. Depolama yapılarında
havalandırma doğal veya mekanik yollarla yapılabilir. Fakat meyve ve sebze depolama
yapılarında basıcı tipte mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması depolamanın daha
iyi olmasını sağlar. Bu sistemde fanlar yardımıyla dış hava içeri alınır ve dağıtım kanalları
ile ürünün içerisine kadar iletilir. Bu sistem; fanlar, havalandırma açıklıkları, havalandırma
kanalları ve kontrol sistemlerinden oluşur. Fanlar hava giriş açıklıklarına yerleştirilir. Fanlar,
dış hava sıcaklığı iç ortam sıcaklığından daha düşük olduğunda çalıştırılmalıdır.
Termostatların kullanılması fanların uygun zamanlarda çalıştırılmalarına olanak verir.
Meyve ve sebze depolanacak alanlarda ürünlerin bozulup kalitesinin düşmemesi için
çok düşük kapasiteli aydınlatma veya karanlık bir ortam arzu edilir. Bu amaçla depolanacak
ürünün özelliğine uygun ışıklandırma olmalıdır. Tarımsal ürünlerin depolanmasında yeterli
ışığın sağlanması hem üretim üzerinde hem de günlük faaliyetlerin yürütülmesinde çok
etkilidir. Gerekli ışık miktarı, üretimin niteliğine ve faaliyetin özelliğine bağlı olarak
değişebilir. Işıklandırma doğal veya yapay yollarla yapılabilir. Doğal aydınlatmada
pencerelerden yararlanılır. Pencere ebatları ve bunların düzenlenmesi, ışık ve ısı miktarı
yönünden önemlidir. Bu düzenlemede yörenin iklim koşulları da göz önünde
bulundurulmalıdır. Doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı koşullarda elektrik enerjisi
kullanılarak yapay yolla aydınlatma yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tarımsal işletmelerdeki kullanılan koruma ve depolama yapılarını inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Yapı özelliklerine göre malzeme
seçmelisiniz.
 Kullanılacak malzemenin kaliteli ve
uygun fiyatlı olmasına dikkat
etmelisiniz.

 Koruma ve depolama yapılarında

 Piyasada rahatlıkla bulunabilecek

kullanılacak malzemeleri seçiniz.

malzemeleri seçmelisiniz.
 Yapı malzemelerinin kullanılacağı amaç
için yeterli dayanıklılığa sahip olanları
gerekir.
 Yapı malzemelerinin estetik açıdan
uyumlu olmasına da dikkat etmelisiniz.
 Koruma ve depolama yapılarında yer
alan iklimlendirme sistemlerinin çalışıp
çalışmadığını kontrol etmelisiniz.
 Ortamın sıcaklık, nem, havalandırma

 Koruma ve depolama yapıları için gerekli
iklimlendirme sistemlerini çalıştırınız.

gibi iç iklimsel değerlerini ölçmelisiniz.
 Ölçüm sonuçlarınızı istenilen değerle
karşılaştırmalısınız.
 Farklı sonuçlar varsa sistemle ilgili
gerekli ayarlamaları yapmalısınız.
 Sistemi çalıştırarak bir süre sonra tekrar
ölçüm yapmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
) Hangarlar, genellikle bir cephesi açık tipte yapılır.

1.

(

2.

( ) Düşey tahıl depoları (düşey silolar), ilk yatırım masrafları yüksek, toprak
üzerinde yapılmış ve kapalı yapılardır.

3.

(

4.

( ) Genel olarak 1000 kg canlı ağırlıktaki bir hayvan için 2 m2 lik gübrelik alanı
yeterli olmaktadır.

5.

( ) Meyve ve sebze depolarında sandıklar arasında 10-15 cm ve en üst sandıkla tavan
arasında da en az 60 cm boşluk olmalıdır.

) Yeşil yem siloları, olabildiğince hayvansal üretim yapılarına yakın olmalıdır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Meyve ve sebze depolarında depo genişlikleri ………………. m aralığında olmalıdır.

7.

Gübre depolama yapılarının içme suyu sağlanan kuyulara en az ………… m uzaklıkta
olmasına dikkat edilmelidir.

8.

Tahılların depolandığı yerlerde nem kontrolü ……………… dengelenmesi ile
sağlanır.

9.

Meyve ve sebze depolarında ürünlerde solunumu azaltmak amacıyla …………………
miktarı yüksek tutulmalıdır.

10.

Meyve ve sebze depolanacak alanlarda ürünlerin bozulup kalitesinin düşmemesi için
çok ……………….. kapasiteli aydınlatma veya karanlık bir ortam arzu edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yeşil yem depolanacak geçici yatay siloda silaj yemi hazırlayınız.


Silaj yemi hazırlama

Malzemeler
o
Silaj yemi yapılacak bitki (mısır)
o
Silaj makinesi
o
Traktör ve römork
o
Silaj yapımında kullanılacak katkı maddeleri (tuz)
o
Sap-saman
o
Killi toprak
o
Plastik örtü

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Geçici yatay siloyu 4-5 m genişliğinde, 1-2 m yüksekliğinde olacak
1
şekilde ayarladınız mı?
Geçici yatay silonun tabanını sertleştirerek 5-10 cm kalınlığında
2
sap-saman serdiniz mi?
3 Silaj yapılacak bitkiyi silaj makinesi ile biçtiniz mi?
4 Biçtiğiniz bitkiyi bu alana yığın şeklinde dökerek serdiniz mi?
Katkı maddelerini silaj yeminin üzerine serperek üst ve yan
5
kısımlardan bastırdınız mı?
Aynı işlemleri hazırlamak istediğiniz miktara kadar tekrarladınız
6
mı?
Son tabaka silajlık bitki serilip sıkıştırıldıktan sonra üzerini plastik
7 örtü ile kapattınız mı? Plastik örtüyü 50 cm kenarlara doğru
genişleterek sermeye dikkat etiniz mi?
Plastik örtünün üzerine 15-20 cm kalınlığında sap-saman ve 30-40
8
cm kalınlığında killi toprak serdiniz mi?
9 Geçici yatay silonun etrafına drenaj kanalları açtınız mı?
10 Bu işlemi en geç 2 gün içinde tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME KAZANIMI

Tarımsal işletmelerde kullanılan tarımsal teras yapılarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Tarımsal faaliyet yapılan alanlarda tarımsal terasların oluşturulması için gereken
şartlar hakkında bir araştırma yapınız.
Tarımsal terasların ülkemizde hangi bölgelerde uygulandığını ve ülke
ekonomisine katkılarını araştırınız.

4. TARIMSAL TERASLAR
4.1. Tarımsal Terasların Tanımı
Tarımsal teraslar; meyilli alanları tesviye eğrileri boyunca belirli aralıklarla kat eden,
yüzeysel akış sularını en az erozyon oluşturacak şekilde doğal veya oluşturulan boşaltım
yollarına sevk eden ve bu suları emen toprak sırt ve kanalların oluşturduğu yapılar olarak
tanımlanabilir.

Resim 4.1: Teraslama yapılmış alan

Tarımsal terasların temel görevleri; başta eğim uzunluğu olmak üzere arazi eğimini
değiştirmek, yüzeysel akışları kontrol altına almak ve dik eğime sahip alanlarda bile tarımsal
faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlamaktır.
Tarımsal terasların kullanıldığı başlıca yerler şunlardır:



Meyil derecesi yüksek, dağlık, engebeli ve erozyon riski yüksek tarım arazileri,
Nüfus yoğunluğunun fazla, tarım alanının ise az olduğu alanlar,
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Kırsal fakirliğin bulunduğu alanlar,
Yüksek işsizlik oranına sahip ve göçün hızlı olduğu alanlar,
Ülkemizde eğimi %36’dan daha az olan araziler,
Oyuntularla parçalanmamış yerler,
Sığ ve çok taşlı olmayan sahalar,
Killi, kumlu ve derin yapılı topraklara sahip araziler,
Erozyon ve seli tehlikesinin diğer toprak koruyucu önlemlerle önleyemeyeceği
araziler.

Teraslama çalışmaları arazinin meyilli olduğu alanlarda yapılmaktadır. Ayrıca
erozyona uğramış alanların ıslah edilmesi amacı ile gerekli görülen önlemlerin
uygulamasında özellikle ağaçlandırılması planlanan yerlerde teraslamalar önemli bir yer
tutar. Genel olarak arazi meylinin %5’in üzerinde olması durumunda erozyonun başladığı
kabul edilmektedir. Yüzeyin uzun olması hâlinde bu oran %2’ye kadar düşebilir. %5-%12
meyle (eğime) kadar arazi teraslanmadan tesviye eğrilerine paralel sürümlerle yapılacak
tarım ve ağaçlandırma çalışmalarında alan erozyona karşı korunabilir. %20 bazı şartlarda
%30 meylin üzerinde tarım yapılması erozyon yönünden kabul edilemez. Bu tip araziler
orman ve mera olarak kullanılmalıdır. Diğer taraftan %60 eğimin üzerinde teraslama yapmak
doğru değildir. Ancak can ve mal emniyeti yönünden çok önemli olan özel şartlarda %80
meyle kadar teraslama yapılabilir. Teknik açıdan teraslanması uygun görülmeyen %60’ın
üzerinde meyle sahip alanlardan veya çalışılacak sahanın üst kısmındaki kayalık, sığ topraklı
sahalardan, mera ve ziraat yapılan arazilerden yüzeysel akışla gelecek suların aşağıda tesis
edilecek teraslara zarar vermemesi için teraslama sahasının üst kısmında bir çevirme hendeği
(saptırma kanalı) yapılarak bu suların çalışma alanı dışına tahliyesi sağlanmalıdır. Aşağıda
arazi meyline göre yapılması gereken teras çeşitleri bir tablo hâlinde gösterilmiştir.
TERAS ÇEŞİTLERİ

ARAZİ MEYİLİ (%)

Tesviye eğrilerine paralel tarım

0-2

Kontur setler

3-12

Çevirme terasları

3-12

Tutucu teraslar

3-8

Seki teraslar

13-58

Hendek (kanallı) gradoni teraslar

58-80

Cep Teraslar

> 80

Doğal koruma sahaları

58 >

Tablo 4.1: Arazi meyline göre uygulanabilecek teraslar
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Şekil 4.1: Çeşitli teras tipleri: Çanak, Hendek Boşaltım teraslar

4.2. Tarımsal Terasların Önemi
Tarımsal teraslar ülkemizde ve dünyada meyil derecesi yüksek olan alanlarda tarımsal
faaliyetler ve ağaçlandırma yapmak amacıyla sıklıkla kullanılan yapılardır. Tarımsal
teraslamanın neden gerekli olduğu ve önemi aşağıda maddeler hâlinde verilmektedir:









Toprak erozyonunu azaltmak,
Tarıma elverişli olmayan arazilerde tarımsal üretim yapılmasına olanak
sağlamak,
Suyun azami şekilde toprakta tutulmasını sağlamak,
Yüzeysel akış suyunun hızını, erozyon oluşturmayacak düzeyde tutmak,
Arazi yüzeyini yeniden şekillendirmek,
Arazide bilinçli ve toprak korumalı tarım uygulamasını sağlamak,
Yüzeysel akış sularındaki sediment yükünü azaltmak,
Yüzeysel akışları ve erozyonu azaltarak aşağı havzaları taşkından korumak.

4.3. Tarımsal Teras Çeşitleri
Tarımsal teraslar eğim derecelerine, kullanım biçimlerine, araziye yerleşim şekline ve
kesit alanlarına göre sınıflandırılabilir. Tarımsal amaçla kullanılan başlıca teras çeşitleri
şunlardır:
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Kontur setler

Kontur setler şeritvari tarım sistemi içinde ağaç veya otsu bitkilerin ekildiği tamponlar
şeklinde görev yapar. Kontur setler bir veya iki metre genişliğinde olup eğime dik olarak
yapılır.


Seki teraslar

Seki teraslar; erozyonu azaltmak, toprak nemini ve verimliliğini artırmak amacıyla
tesis edilir. Seki teraslar, arazi eğimi boyunca birbirini takip eden bir seri basamakları
kapsar. Teras sistemi, yetiştirilecek bitki çeşidine göre planlanır. Dik arazide, orman ve
meyve fidanı yetiştirmede kullanılan emdirici ve dar seki teraslar (kanallı gradoni)
kullanılmaktadır.


Kademeli seki teraslar

Kademeli seki teraslar, seki teraslara benzer şekilde fakat daha geniş aralıklarla tesis
edilir. Bu sistemde sekiler üzerinde ağaç yetiştirilir, sekiler arasında kalan kısımda ise
tarımsal üretim yapılabilir.


Hendek teraslar

Hendek teraslar diğer teras sistemlerinin uygulanamadığı dik eğimli arazilerde
erozyonu ve seli önlemek ve uygun yerlerde ağaçlandırma yapmak amacı ile tesis edilir.
Hendek terasların inşa edildiği sahalarda genellikle toprak zayıf, infiltrasyon düşük, yüzey
akışı ve erozyon fazladır. Fazla yağışlı bölgelerde hendekler eğimli, kurak bölgelerde
eğimsiz planlanır.


Cep teraslar

Cep teraslar, eğimin %80’den fazla olduğu, diğer teras sistemlerinin uygulanamadığı,
taşlı arazilerde zeytin, Antep fıstığı yetiştiriciliği meyilli alanlarda orman ağaçlandırması ve
erozyonun önleneceği arazilerde tesis edilir. Cep teraslarda ağaç dipleri, çanak biçiminde
açılarak yüzey sulardan bitkinin daha çok yararlanmasını sağlar. Arazide taş bulunduğu
takdirde, açılan dolgu kısımlarının önüne duvar örülür.

4.4. Tarımsal Terasların Yapım İlkeleri
Tarımsal teraslar; toprak ve suyun korunması ile ilgili tarımsal faaliyetleri en az
düzeyde etkileyecek ayrıca toprak ve su korumadan en yüksek yararı sağlayacak biçimde
planlanmalıdır. Bu nedenle hem topoğrafik harita hem de arazide plan yapılmalıdır. Bu
amaçla yapılacak başlıca işlemler şunlardır:


Harita üzerinde öncelikle teras çıkış ağızları, otlu suyolları ve kara yolların
şevleri seçilmelidir.
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En yukarı ve en aşağıdaki teras yerleri harita üzerinde belirlenmelidir.
En üstteki ve en alttaki teras hattı arasındaki eğim uzunluğu ve ortalama arazi
eğimi belirlenmeli böylece teras yatay aralıkları ve teras dikey aralıkları
hesaplanmalıdır.
Bir veya iki teras hattı arasındaki mesafe belirlenerek anahtar teras yeri
seçilmelidir.
Terasların yerleştirilmesine yukarıdan başlanarak aşağıya doğru devam
edilmelidir.
Teras hatlarının kavisleri, tarımsal işlemlerin yapılmasına engel olmayacak
şekilde 30 m’den daha fazla yarıçapa sahip olmalıdır.
Keskin kavislerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Keskin kavislerin kaçınılmaz
olması hâlinde, tarımsal alet ve makinelerin dönüşüne uygun otlandırılmış
alanlar oluşturmalıdır.
Karşılaştırma yapabilmek için birkaç teras sistemi topoğrafik haritaya işlenmeli,
en iyi plan seçilmeli ve araziye kazıklarla işaretlenmelidir.

Resim 4.2: Teraslama yapılmış bölge

Yukarıda bahsedilen işlemler ve planlamalar yapıldıktan sonra teras yapımına
başlanmalıdır. Tarımsal terasların inşasında; toprağı kazıcı ve kaldırıcı makineler, çarklı
teras yapım makineleri, greyder, çekilebilir skreyper, buldozer vb. alet ve makineler
kullanılabilir. Ayrıca tarla tipi teras yapımında döner kulaklı pulluklarda kullanılabilir. Bu iş
makinelerinin seçiminde taşıma mesafesi ve taşınacak toprağın miktarı dikkate alınmalıdır.
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Resim 4.3: İş makinesi ile teraslama çalışması

Yapım işlemi tamamlanan terasların uzun yıllar kullanılabilmesi için bakım ve
korunması oldukça önemlidir. Bu amaçla yapılacak başlıca işlemler şunlardır:








Teraslama yapılana alanlar mutlaka bitki örtüsü tesisi ile korunmalıdır.
Teras kanallarına, otlu boşaltım ayaklarına ve teras kanal sonlarına yığılan
sedimentler temizlenmelidir.
Çeşitli nedenlerle tıkanan çıkış ağızları temizlenmelidir.
Bozulan teras kanalları onarılmalıdır.
Yağışlardan sonra teras kanal ve teras çıkış ağızlarına biriken bitki artıkları
toplanmalı ve teras akıntı yolları temizlenmelidir.
Teras üzerinde çalışılırken emniyet için dikkatli davranmalıdır.
Eğimi 1/4’ten daha dik olan şevlerin üzerinde tarım işlemlerinin
uygulanmasında özel hafif ekipman kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tarımsal işletmelerdeki kullanılan tarımsal teras yapılarını inceleyiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Tarımsal teraslarla ilgili resimler temin
etmelisiniz.
 Resimleri panoya yapıştırmalısınız.
 Yapıştırdığınız teras resimlerinin altına
teraslarla ilgili genel bilgiler
yazmalısınız.
 Hazırladığınız panoları okulda uygun
yerlere asmalısınız.
 Teras yapımı ile ilgili alet ve
ekipmanları(takımları) temin etmelisiniz.
 Harita üzerinde plan yapmalısınız.
 Hazırladığınız plana göre arazide ön
çalışma yapmalısınız.
 Alet
ve
ekipmanlarla(takımlarla)
tekniğine uygun olarak teraslama
çalışması yapmalısınız.

 Teras çeşitleri ile ilgili panolar yapınız.

 Teras çeşitlerini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Nüfus yoğunluğunun fazla tarım alanının ise az olduğu alanlarda teraslama

yapılmaz.
2.

(

) Teraslama çalışmaları arazinin meyilli olduğu alanlarda yapılmaktadır.

3.

(

) %60 eğimin üzerinde teraslama yapmak doğru değildir.

4.

(

) Teraslama ile arazi yüzeyi yeniden şekillendirilir.

5.

(

) Teras hatlarının kavisleri, tarımsal işlemlerin yapılmasına engel olmayacak

şekilde 30 m’den daha az yarıçapa sahip olmalıdır.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Genel olarak arazi meylinin ……………. üzerinde olması durumunda erozyonun
başladığı kabul edilmektedir.

7.

Kontur setler ……………….. tarım sistemi içinde ağaç veya otsu bitkilerin ekildiği
tamponlar şeklinde görev yapar.

8.

Seki teraslar, …………… ………………… boyunca birbirini takip eden bir seri
basamakları kapsar.

9.

Cep teraslar, eğimin ………………….. fazla olduğu, diğer teras sistemlerinin
uygulanamadığı, taşlı arazilerde zeytin, Antep fıstığı yetiştiriciliği, meyilli alanlarda
orman ağaçlandırması ve erozyonun önleneceği arazilerde tesis edilir.

10.

Eğimi ………………… daha dik olan şevlerin üzerinde tarım işlemlerinin
uygulanmasında, özel hafif ekipman(takım) kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

63

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Tarımsal üretimin yapılacağı tarımsal işletmelerin genel özelliklerini, bu işletmelerde
kullanılan bitkisel üretim yapılarını, koruma ve depolama yapılarının genel özellikleri ve
tarımsal işletmelerde kullanılan tarımsal teras yapılarını öğrenip bunlarla ilgili bilgi ve
becerileri kazandınız. Bu bilgilere göre tarımsal yapıları inceleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Tarımsal işletmelerde işletme merkezi kurulurken gereken şartları
1
öğrendiniz mi?
2 Araziyi parsellere ayırarak krokisini çizdiniz mi?
Bitkisel üretim yapılarının inşasında kullanılacak malzemeleri
3
yapım amacına uygun ve ekonomik olarak seçtiniz mi?
Seralarda ve kültür mantarı üretim alanlarında bina iç düzenlemesini
4
yaptınız mı?
Koruma ve depolama yapılarının inşasında kullanılacak malzemeleri
5
yapım amacına uygun ve ekonomik olarak seçtiniz mi?
Koruma ve depolama yapılarında kullanılacak iklimlendirme
6
sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiniz mi?
Koruma ve depolama yapılarında kullanılacak iklimlendirme
7
sistemlerini çalıştırdınız mı?
8 Tarımsal teras yapılacak alanda arazi meylini ölçtünüz mü?
9 Tarımsal teras yapılacak alanda işaretleme yaptınız mı?
10 Uygun alet ve ekipmanları seçerek tarımsal terasları yaptınız mı?
Yukarıda sayılan işlemleri yaparken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
11
ilgili tedbirleri aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
Y
işletme merkezi
1/200 - 1/500
60
kırsal konutlar
Seralar-kültür
mantarı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
uzun
9-12 / 6-9
26-27 °
4-5
üretim

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
Y
D
10-15
300
sıcaklığın
karbondioksit
düşük

65

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
D
D
D
Y
%5’in
şeritvari
arazi eğimi
%80’den
1/4’ten
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