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Öz: Tarla ürünlerinin henüz pazara çıkmadığı dönemde seralarda yetiştirilen turfanda sebzeler pazarlarda yaz
mevsimindeki değerinden daha yüksek değere satılır. Üreticiler daha fazla kazanç elde ederler. Çarşamba Ovası
seracılığın yaygın olduğu bir sahadır. Ovadaki alüvyal topraklar seracılık açısından optimum özelliklere sahiptir. Ancak
iklim özellikleri için aynı şeyler söylenemez. Kış mevsimindeki güneşlenme süresi ve sıcaklık ortalamaları ekonomik
anlamda seracılığı güçleştirir. Bu nedenle ovada turfanda amaçlı seracılık yapılır. Seralarda ısıtma sistemi yoktur. Yaz
mevsimindeki ekstrem hava koşulları açık havada yetiştirilen sebzelere zarar verdiğinden seralar yaz mevsiminde de
kullanılır. Bu çalışmada Çarşamba Ovası’ndaki turfanda seracılık ve etkili doğal çevre faktörleri arasındaki bağlantı
araştırılmış, ekonomik anlamda seracılık için iklim elemanlarının yeterliliği sorgulanmıştır. Ovadaki iklim elemanları
seracılığın geliştiği Akdeniz bölgesindeki iklim elemanlarıyla karşılaştırılarak aradaki farka dikkat çekilmiştir.
Seracılıkta karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümü için öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada gezigözlem, akıl yürütme, anket ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Saha ile ilgili diğer kaynaklar tarandıktan ve
dokümanter veriler analiz edildikten sonra coğrafya ilminin temel düşünce ilkelerine ve tekniklerine bağlı kalınarak
çalışma mevcut duruma getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seracılık, Üretim, Çarşamba Ovası, Sebze
Abstract: Early vegetables grown in the greenhouses in the period when the field crops have not yet been released to
the market are sold for a higher value in the marketplaces than its value during the summer season. The producers gain
more profit. The Çarşamba Plain is a field where early grown greenhouse cultivation is widespread. The alluvial soils in
the plain have optimum qualities for greenhouse cultivation. However, the same cannot be said for the climatic features.
The duration of sun exposure during the winter season, as well as the temperature averages then make it difficult for
greenhouse cultivation economically. That’s why the early grown greenhouse cultivation takes place in the plain. There
is no heating system in the greenhouses. Since the extreme weather conditions in the summer season damage vegetables
grown in the open air, the greenhouses are used in the summer season. In this study, the link between the early grown
greenhouse cultivation in the Çarşamba Plain and effective natural environmental factors were investigated, and the
sufficiency of climatic elements for greenhouse cultivation was questioned economically. By comparing the climatic
elements in the plain with the climatic elements in the Mediterranean region, where the greenhouse cultivation is
developing, the difference between them was drawn attention. The problems encountered in greenhouse cultivation were
determined and suggestions were developed for the solution of these problems. In the study, trip-observation, reasoning,
questionnaire, and interview techniques were utilized. After reviewing the other sources related to the field, and analyzing
the documentary data, the study was brought to its current situation by adhering to the fundamental principles and
techniques of the science of geography.
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1. Giriş
Çarşamba Ovası Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer alır (Şekil 1).
Ova kabaca Tekkeköy İlçe Merkezi’nin batısından başlayıp Terme İlçe Merkezi’nin doğusuna kadar uzanır.
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Güneyden Canik Dağları’na ait sırt ve tepelerle çevrili olup kuzeye doğru eğimlidir. Çarşamba Ovası’nın
oluşumunda Yeşilırmak’ın önemli rolü vardır. Bununla birlikte batıda Büyüklü Deresi ve Abdal Irmağı;
doğuda Terme Çayı, Miliç Irmağı, Kocaman Çayı ve Akçay akarsuları ovanın oluşumuna katkı sağlamıştır
(Özçağlar, 1993:96). Yeşilırmak bol alüvyon taşıdığı dönemde sığ şelf sahasında biriktirme yapmış ve
günümüze dek birkaç kez yatak değiştirmiştir (Arınç, 2011:394). Bu nedenle kıyının hemen gerisi yarı bataklık
görünümündedir. Bataklıklardaki su birikintileri yağışlı havalarda birer küçük göl karakteri gösterecek kadar
büyüktür. Ovadaki tarımsal faaliyetler 1980’li yıllardan önce taşkınlar nedeniyle büyük zarar görüyordu.
Yeraltı su seviyesindeki yükselme ve yüzey boyunca akışa geçen seyelan suları ekili-dikili alanları tahrip
ediyordu. Yapımı tamamlanan Hasan Uğurlu (1979) ve Suat Uğurlu (1982) barajları sayesinde ovadaki
taşkınlar büyük oranda önlenmiş ve sulanabilen tarım alanları genişlemiştir. Gerçi bu tarihten sonra da taşkınlar
olmuştur. Nitekim 27 Mayıs 2000 yılında meydana gelen taşkında tarım alanları zarar görmüştür. Çarşamba
ovasındaki toprak özellikleri ve ova tabanındaki yeraltı su seviyesinin yüksekliği taşkın sularının etrafa
yayılmasını kolaylaştırmaktadır (Şahin, 2002a:80-85). Yüksek bir tarımsal potansiyele sahip olan bu ova
1926’da demiryoluyla Samsun’a bağlanmıştır (Yıldırım, 2001:120). Karayollarının henüz gelişmediği bu
dönemde demiryolu hem yolcu taşımacılığında hem de ovadaki tarım ürünlerinin Samsun’daki pazarlara
ulaştırılmasında aktif rol oynamıştır.

Şekil 1. Çarşamba Ovası’nın lokasyon haritası

Ovada ekonomik faaliyetler tarıma dayalıdır. Çeltik, fındık, ayçiçeği, hıyar, domates, biber patlıcan,
yeşil fasulye, soya fasulyesi, nohut ve mısır başlıca tarım ürünleridir. Önemli gelir kaynaklarından biri de
büyükbaş hayvancılıktır. Son yıllarda besi hayvancılığı önem kazanmaya başlamıştır. Güneşli gün sayısı ve
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sıcaklık ortalamaları seracılık için yeterli değildir. Bu nedenle mevcut seralar turfanda sebze üretimine
dönüktür. Ovadaki iklim özellikleri seralarda turfanda üretim için uygun özellikler arz eder. Seracılıkla
turfanda sebzecilik arasındaki en önemli farklardan biri, seracılıkta üretimin mevsim dışı, turfanda
yetiştiriciliğinde ise mevsim başı olmasıdır. Farklılığın temel nedeni iklimdir (Doğanay, 1992:287). Yaz
mevsimindeki rüzgarlı ve yağışlı hava şartları bitkilere zarar verdiğinden seralar yazın da kullanılır. Ancak
ekim ayından sonra sıcaklık ve güneşlenme değerlerinde belirgin bir azalma olduğundan ısıtma olmaksızın
sebze üretimi yapılamaz. Isıtma ve aydınlatma giderlerinin yüksek olması ekonomik anlamda seracılığa imkan
vermez. Sonbahar mevsiminin ikinci yarısı ve kış mevsiminin tamamında seralarda yeşil soğan, maydanoz ve
marul dışında sebze yetiştirilemez.
Seralar turfanda amaçlı üretime dönük olduğundan derme-çatma inşa edilmiştir. Seraların
konstrüksiyonu (karkası) büyük oranda ahşap malzemeden yapılmıştır. Üstelik bu malzemeler çoğu kez
herhangi bir işçiliğe tabi tutulmadan kullanılmıştır. Örtü malzemesi naylondur. Seralarda sulama yapılmakta
ve damlama sulama sistemi kullanılmaktadır. Ekim-nisan döneminde marul, yeşil soğan, maydanoz vb. kış
sebzeleri yetiştirilir. Ürünler yöresel pazarlarda, Çarşamba Sebze ve Meyve Hali’nde pazarlanır. Haldeki
komisyoncular tarafından satın alınan sebzeler yakın çevredeki pazarlarda satışa sunulur. Yetiştirilen sebzeler
(domates, hıyar, biber, patlıcan) yöre ekonomisine önemli katkı sağlar. Doğu Karadeniz Bölümü’nün kıyı
kesiminde yaşayan halkın sebze ihtiyacının bir kısmı Çarşamba Ovası’ndan karşılanır. Böylece, Akdeniz
Bölgesine bağlılık kısmen azalmakta ve ulaşım maliyetlerinden kaynaklanan fiyat artışlarının önüne
geçilmektedir.
2. İklim Özellikleri ve Seralar
Karadeniz ikliminin görüldüğü Çarşamba Ovası’nda aylık sıcaklık ortalamaları ve güneşlenme süresi
seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarına göre daha düşüktür. Bu nedenle ovada ekonomik anlamda
seracılık yapılamaz. Bununla birlikte mevcut iklim özellikleri ve hava şartları mevsim öncesi üretim için uygun
olduğundan ovada turfanda seracılık gelişmiştir. Ancak ovadaki seralar sadece turfanda üretim amaçlı değildir.
Yaz mevsimindeki yağışlı ve rüzgarlı hava şartları açık havada yetiştirilen sebzeler üzerinde fiziki tahribat
yapar. Ayrıca nem zararlı bakterilerin üremesine ve hastalıklarına ortaya çıkmasına yol açar. Olgunlaşma
döneminde sıcaklık ve güneşlenme isteği fazla olan sebzeler ovadaki yağışlı ve rüzgârlı hava şartlarından daha
fazla etkilenir. Bu nedenle seralar yaz mevsiminde de kullanılır. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde sera
içindeki havalandırma pencereleri açılarak bitkilerin yüksek sıcaklıktan zarar görmesi engellenir. Bazı
seralarda seraların üstü tamamen açılarak daha etkin bir havalandırma sağlanır.
Ovadaki uzun yıllık rasatlar incelendiğinde değerlerin, seracılığın geliştiği Mersin’e göre daha düşük
olduğu görülür. Örneğin, ortalama sıcaklık Mersin’de kış mevsiminde bile 10 oC’nin altına inmezken,
Çarşamba Ovası’nda ocak ayında 6.4 oC’ye ve şubat ayında 7 oC’ye kadar iner (Çizelge 1). Benzer özellik diğer
aylarda da görülür. Domates ve hıyar yetiştiriciliği yapılan seralarda sıcaklık 12 oC’den az ve 30 oC’den fazla
olmamalıdır (Magein, 1992:61-64). Buna göre, Çarşamba Ovası’nda ortalama sıcaklık değerleri kasım-nisan
döneminde seracılık için gerekli minimum değerlerin altındır. Rasat süresince minimum sıcaklık değerleri
ocak, şubat ve mart aylarında -7 oC’nin altına inmiştir. Mart ayındaki minimum değerler ilkbahar mevsimi
başlarında don riskinin devam ettiğini gösterir. Yaz mevsimindeki düşük sıcaklık değerleri seralardaki
sebzelerin olgunlaşmasını geciktirir.
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Donlu günler bitkilerin hayati faaliyetlerini yakından etkiler. Seralarda ısıtma yapılmasını zorunlu
kılar. Isıtma giderleri sıcaklığın düşme derecesine ve donlu günlerin sayısına göre değişir. Sıcaklığın fazla
düşmesi ve donlu gün sayısının artması durumunda daha fazla ısıtmaya ihtiyaç duyulur. Bu durumda ısıtma
maliyetleri artar ve seracılık ekonomik olmaktan çıkar. Çarşamba Ovası’nda yıllık ortalama donlu gün sayısı
10.5’tir. Bu rakam Mersin’den (0.9 gün)11.6 kat daha fazla olduğundan seralarda mevsim dışı üretim yapılmaz.
Çizelge 1. Çarşamba, Mersin ve Antalya’da seracılık açısından önem arz eden iklim elemanlarının yıllık değişimi
AYLAR

İstasyon

Ort. Sıcaklık

Çarşamba

( oC)

Minimum
Sıcaklık( oC)

Ort Donlu
Gün Sayısı

Ort Dolulu
Gün Sayısı

Gün Ort
güneş-lenme
(saat-dk)

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

6.4

7

8.3

12.2

16

20.8

23.3

23

19.5

15.7

11.9

8.8

14.4

Mersin

10.5

11

13.8

17.7

21.5

25.2

27.9

28.2

25.8

21.4

15.9

11.9

19.2

Çarşamba

-8.0

-7.6

-7.5

0.0

3.4

5.9

10.7

11.5

7.0

1.6

-1.3

-3.6

Mersin

-2.5

-3

-1.5

3.8

9.8

5.3

18.1

18

13.9

8

1.8

-0.4

Çarşamba

4.1

4

1.3

0.1

1

Mersin

0.3

0.4

0.1

Çarşamba

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

Mersin

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

Samsun

2.47

3.14

3.34

4.31

6.19

8.09

8.37

8.06

Antalya

05.2
7

06.0
6

06.5
2

08.0
1

09.4
7

11.4
0

11.5
8

11.2
8

-3

0.1

0.9

0.1

0.2

0.4

1.5

0.2

0.1

0.3

1.3

6.18

4.38

3.42

2.36

5.0

09.5
9

08.0
6

06.0
5

04.5
8

08.22

0.1

Kaynak :DMİGM Çarşamba (1966-1992), Mersin (1975-2005) ve Samsun (1960-2014) Meteoroloji İstasyonları

Güneşlenme sıcaklığı denetim altında tutan, bitkinin gelişimini ve sebzelerin olgunlaşmasını etkileyen
en önemli iklim elemanlarından biridir. Bu yüzden sera kurulacak sahalarda yıllık güneşlenme süresi önem arz
eder (Cebeli ve Kendirli, 2011: 60). Çarşamba Ovası’nda güneşli gün1 sayısının yıllık seyri incelendiğinde
değerlerin seracılığın geliştiği Akdeniz kıyı kuşağına göre daha az olduğu görülür. Ovada güneşlenme süresi
yaz mevsiminde 24 saat 52 dakika ile maksimum, kış mevsiminde 8 saat 37 dakika ile minimum değerdedir.
Seracılığın geliştiği Antalya Merkez’de bu süreler 35 saat 6 dakika ile 16 saat 31 dakikadır. Kış mevsimindeki
güneşlenme süresi Çarşamba Ovası’ndan 10 saat 14 dakika daha fazladır. Güneşlenme süresi yıl boyunca bütün
aylarda belirgin bir fazlalık gösterir. Süre, seracılık için yeterli olmadığından kasım-nisan döneminde seralarda
ağırlıklı olarak yeşil soğan ve marul yetiştirilir. Ilıman iklim bitkisi olan marul ılık, serin ve nemli ortamları
sever (Zengin ve Özbahçe, 2011:40). Bu nedenle kış mevsiminde seralar marul yetiştiriciliği için uygun ortama
sahiptir. Yaz mevsiminde direk güneş ışınlarının seralar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için sera
naylonlarının üzerine beyaz renkli madeni bir toz veya perde atılarak gölgeleme yapılır. Amaç direk güneş
ışınlarının sera içine girişini ve seradaki sıcaklık artışını azaltmaktır (Kadıoğlu, 2013:71). Yörede de benzer
1

Çarşamba Meteoroloji İstasyonunda güneşlenme süresi ölçümü yapılmadığından Samsun Meteoroloji İstasyonu rasatları kullanılmıştır.
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uygulamalar yapılır. Gölgelendirme işleminde kireç veya toprak kullanılır. Ayrıca seraların yanları açılarak
hava sirkülasyonu sağlanır.
Seralar, bitkilerin yaz mevsimindeki yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarından zarar görmesini engeller. Yaz
mevsimi yağışlı geçer. Yıllık ortalama yağışın (1023 mm) % 30.6’sı (313.4 mm) sonbahar, % 29.8’i kış (305.4
mm), % 21.9’u (224.5 mm) ilkbahar, %17.5’i (179.8 mm) yaz mevsiminde düşer. Rasat süresince maksimum
yağışlar temmuz (116.9 mm) ve ağustos (125.8 mm) aylarında ölçülmüştür. Bu aylardaki düşen ani ve şiddetli
yağışlar açık havada yetiştirilen sebzeler üzerinde fiziki tahribat yapar. Hastalıkların ortaya çıkmasını
kolaylaştırır. Zararlılarla mücadele etmeyi zorlaştırır. Bitkiler daha kısa ömürlü olacağından verim düşer.
Toprak ıslanır ve çamur haline dönüşür. Tarlalarda bakım ve hasat çalışmaları güçleşir.
Yaz mevsiminde maksimum rüzgâr hızı ortalaması 9.4 m/sn’dir. Ocak ve aralık aylarında ortalama 0.3
gün kuvvetli rüzgârlı geçer. Rüzgâr en çok kuzeybatı, güneybatı ve kuzeydoğudan eser. Bazı tarlaların bu
yönlerindeki kavak ağaçları rüzgârın hızını keserek tahrip gücünü azaltır. Şiddetli rüzgarlar sera naylonlarını
yırtar. Bitkilerin çiçeklerini döker, dal ve gövdelerini kırar. Ayrıca sıcak esen rüzgârlar buharlaşmayla
bitkilerin su kaybını hızlandırır.
Seralarda zararlı olan bir diğer iklim elemanı doludur. Çarşamba ovasında yıllık ortalama dolu yağışlı
gün sayısı 1,5’tir. Kış mevsiminde 0.7, ilkbaharda 0.5 gün dolu yağışı görülür. Genellikle şiddetli rüzgarlarla
birlikte yağan ve tanelerinin çapı ortalama 20 mm’nin üzerinde olan dolu tahripkar bir yağış türüdür (Şahin ve
Sipahioğlu, 2003:187). Dolu yağışları sera naylonlarını tahrip eder. Özellikle ilkbahar mevsimindeki etkili
dolu yağışları örtüsü tahrip olan seralardaki bitkilere zarar verir. Çiçeklerin dökülmesine, hasat olgunluğuna
gelmiş sebzelerin yaralanmasına, bitki dallarının ve yapraklarının kırılmasına neden olur. Yaz mevsiminde
dolu yağışı görülmez. İlkbahar mevsimindeki dolu yağışları tarımsal faaliyetler için zararlı etkiler yapar.

Foto 1. Rüzgârdan zarar görmüş bir sera

Ovada kar yağışı sık görülmez. Kış mevsiminde ortalama 8.7 gün kar yağışlı geçer. Ancak yağan kısa
sürede erir. Rasat süresince karla örtülü güne rastlanmamıştır. Bu nedenle seraların konstrüksiyonu kalın kar
örtüsüne karşı dayaklı değildir. Ancak 30-31 Aralık 2015 tarihlerinde ovada etkili kar yağışı Damlataş,
Turgutlu, Bölmeçayırı, Karabahçe ve Kuşhane köylerindeki seralarda önemli maddi hasar meydana getirmiştir.
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Seraların bir kısmının çatısı çökmüş ve örtüsü yırtılmıştır. Bu seralardaki sebzeler zarar görmüş ve üretim
düşmüştür.
Domates gece ile gündüz arasında 10-15 oC sıcaklık farkının bulunduğu geçiş yörelerinde ideal
gelişme gösterir. Olgunlaşma döneminde yüksek nem hastalıkları artırır. (Zengin ve Özbahçe, 2011:18).
Yörede günlük sıcaklık farkı nemin etkisiyle fazla değildir. Mayıs-ağustos döneminde sabah saat 7.00 ile öğlen
saat 14.00 arasında sıcaklık farkı 5.3-5.7 oC arasında değişir. Bu değerler domates bitkisi için ideal kabul edilen
limitlerin altındadır. Sulamanın yapıldığı günlerde nem artar. Seralar açılarak hava sirkülasyonu ile nem
azaltılmaya çalışılır.
Tınlı-kumlu ve kumlu yapıdaki topraklar seracılık açısından uygun özelliklere sahiptir (Titiz,
2004:49). Organik madde bakımından zengin, derin, iyi su tutan, fazla tuz ve kireç barındırmayan topraklar
hıyar yetiştiriciliği için ideal özelliktedir. Toprak istekleri çok fazla olmayan domates genellikle derin ve bitki
besin maddelerince zengin bütün topraklarda kolaylıkla yetiştirilir. Kumlu-killi topraklarla, kuvvetli ova
topraklarında ideal gelişme ortamı bulur (Zengin ve Özbahçe, 2011:18-24). Çarşamba Ovası’ndaki alüvyal
toprakların su tutma kapasitesi yüksektir. Ova topraklarında bilhassa ilkbahar aylarında drenaj problemi
görülür. Bunun nedeni doğal eğimin az ve doğal boşalımın yetersiz olmasıdır. Ayrıca toprakların özellikleri
de geçirimliliği etkiler (Şahin, 2002a:74) Ancak son yıllarda açılan drenaj kanalları sayesinde sorun büyük
ölçüde çözülmüştür. Gerekli bakım çalışmaları ve gübreleme yapıldığında her türlü sebze kolaylıkla yetiştirilir.
Bazı seralarda toprağın daha iyi havalanması ve güneşlenebilmesi için mobil düzenek kurulmuştur. Raylar
üzerinde hareket eden taşıyıcı sütunlar sayesinde seranın yeri değiştirilir. Böylece toprak dinlendirilir,
güneşlenme ve havalanma açısından daha uygun bir ortam sağlanır.
3. Üretim ve Pazarlama
Çarşamba, Terme ve Tekkeköy ilçe tarım müdürlükleri istatistiklerine göre Çarşamba ovasındaki 65
köy yerleşmesinde turfanda seracılık yapılır. Sera tarım alanları toplamı 1 835.6 dekardır (Çizelge 2). Seraların
büyük bir kısmı kayıt dışı olduğundan seracılıkla ilgili istatistikler yetersizdir. Mevcut istatistikler üretici
beyanlarına ve CBS sistemi ile yapılan parsel ölçümlerine dayandığından rakamlar yaklaşık değerleri ifade
eder. Sera tarım alanları yıldan yıla değişkenlik gösterir. Mevcut seraların bazıları işgücü yetersizliği ve
ekonomik nedenlerden dolayı işletilmez. Çeşitli nedenlerle yıkılan veya hasar görenlerin bir kısmı atıl duruma
düşmüştür. Üreticilerin çoğunun birden fazla serası vardır. Seralarda ağırlıklı olarak domates, hıyar, biber,
patlıcan, fasulye, maydanoz, marul ve yeşil soğan yetiştirilir. Bunlardan maydanoz, yeşil soğan ve marul
kasım-mart, diğer sebzeler mayıs-ekim döneminde üretilir. Domates, hıyar, patlıcan ve fasulye nisan ayı
başlarında dikilir. Hıyar mayıs ayında, diğerleri yaz mevsimi başlarında ürün vermeye başlar. Seralarda hava
koşulları denetim altında tutularak muhtemel verim düşüklüğünün önüne geçilmiş olur.
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Çizelge 2.Çarşamba ovasındaki seraların yerleşmeler bazında dağılış
Yerleşme
Adı

Sera
Alanı
(m2)

Köy

Sera

Yerleşme

Alanı

Adı

Sera
Alanı
(m2)

(m2)
A.Dikencik

24447

Karabahçe

83898

Hacılıçay

3000

A.Gürpınar

1600

Karamustafalı

12683

Irmaksırtı

17322

Acıklı

3145

Kirazbucağı

80652

Karaağaç

1278

Ağcagüney

690

Kocakavak

2400

Y.Dikencik

3720

Ahubaba

15180

Kumarlı

9510

Y.Karabahçe

Akkuzulu

840

Kurtuluş

7798

Yamanlı

Alibeyli

11075

Kuşhane

43167

Yenikaracalı

Allı

1560

Mahmutlu

575

Yeniköseli

44361

Arımköseli

1535

Melik

17067

Yeşilova

16747

Bafracalı

40744

Çarşamba merkez

1920

Tekkeköy merkez

3800

Beylerce

13534

Namazlı

980

Ovabaşı

3320

Beyyenice

2370

Otluk

15135

Karabürük

5600

Bölmeçayırı

164474

Ovacık

14334

Büyüklü

860

Çelikli

31220

Paşayazı

620

Kahyalı

1600

Çerçiler

3460

Sahilköy

17030

Hamzalı

480

Çınarlık

2180

Suğluca

2932

Terme merkez

Dalbahçe

2936

Şeyhhabil

1760

Sütözü

17800

Damlataş

332736

Tatarlı

2300

Taşpınar

10280

Demirarslan

5530

Turgutlu

127971

Geçmiş

355600

Demircili

840

Uzunlu

560

Barfracalı

8900

Demirli

2130

Epçeli

51376

Meşeyazı

18750

Durakbaşı

9148

Güneşli

300

Toplam

Kaynak: Çarşamba, Tekkeköy ve Terme İlçe Tarım Müdürlükleri İstatistikleri
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10750
5455
134835

4800

1835600

Seraların büyüklüğü 200 ile 20 000 m2 arasında değişir. Tamamı özel mülkiyet olup % 79.5’i (1 459
814 m2) 11 köy yerleşmesinde (Bafracalı, Kuşhane, Yeniköseli, Karabahçe, Epçeli, Yenikaracalı, Damlataş,
Turgutlu, Kirazbucağı, Geçmiş ve Bölmeçayırı) yer alır. Geçmiş ve Damlataş köyleri 688 336 m2’lik sera alanı
ile ilk sırada yer alır. Köylerde yaklaşık 985 adet sera vardır. Seracılık temel geçim kaynaklarından biridir.
Bazı sera sahipleri ürünlerini kendileri pazarlar. Seralar ovanın batısında yoğunlaşır. Doğuda Terme ilçesi
sınırları içerisinde kalan alanlarda drenaj çalışmaları sayesinde taban suyu seviyesi düşürüldüğü için fındık
bahçeleri yoğunluk kazanır (Özçağlar, 1993:105). Bu nedenle seraların büyük bir kısmı Çarşamba ilçesine
bağlı köy yerleşmelerinde bulunur. Sütözü, Taşpınar, Geçmiş, Bafracalı Terme ilçesi sınırları içinde seracılığın
yoğun olduğu yerleşmelerdir. Geçmiş köyündeki sera tarım alanları diğer köylerden fazladır. Köydeki toplam
sera alanı 355 600 m2’nin üzerindedir. Diğer yerleşmelerdeki sera büyüklüğü 5 bin ile 20 bin m2 arasında
değişir. Son yıllarda fındık bahçeleri sera tarım alanlarının aleyhine ovanın batısına doğru genişlemektedir.

Şekil 2. Çarşamba Ovası’nda turfanda seracılığın yapıldığı yerleşmeler (Özçağlar, 1993, Harita 3’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.)

Çarşamba ilçesi sınırları içindeki Akkuzulu, Ağcagüney, Demircili, Güneşli, Mahmutlu, Namazlı,
Paşayazı ve Uzunlu köylerinin her birinde toplam sera alanı 1000 m2’nin altına düşer. Köylerdeki sera sayısı
toplamı 18’dir. Seraların ticari önemi fazla değildir. Ova genelindeki geleneksel seracılık bu köylerde daha
belirgindir. Meyvecilik önemli ekonomik fonksiyonlar arasında yer alır. Çarşamba ovasında tarla bitkilerine
ayrılan alan, 1995’ten 2009’a kadar yarı yarıya azalırken, meyve tarım alanları iki kat artmıştır. Ovada en
önemli ticari meyve türü fındıktır (Demirsoy vd., 2014:203). Yılın büyük bir kısmında ekimi, dikimi ve bakımı
nedeniyle tarla ürünleri üreticileri meşgul eder. Bu yüzden daha az işçilik gerektiren fındık ve kavak
yetiştiriciliği cazip hale gelmiştir (Yılmaz, 2014:244). Türkiye’nin fındık ihracatının artması, fındık
fiyatlarında artışa ve yöredeki fındık bahçelerinde hızlı bir genişlemeye yol açmıştır.
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Foto 2. Bafracalı’da bir biber serası

Seralarda ağırlıklı olarak hıyar, biber, patlıcan ve domates yetiştirilir (Foto 2). Bu ürünler fide olarak
dikilir. Fideler yöre dışından ve yörede bu işi yapan üreticilerden temin edilir (Foto 3). Dikim hava şartlarına
bağlı olarak nisan ayı içinde yapılır. Mayıs ayında hıyar, haziranda biber, patlıcan, domates hasat olgunluğuna
ulaşır. Seralar yaz mevsimi boyunca faaldir. Bu mevsimde sera içinde sıcaklık fazla olduğundan damlama
sulama yapılır. Sulama suyu sera yakınlarında açılan artezyen kuyularından temin edilir. Ovada yeraltı suyu
sebze tarımına olanak sağlar (Şahin, 2002b: 77). Eylül ayında sezon sona erer. Az sayıdaki serada söküm
işleminden sonra ikinci defa domates fidesi dikilir. Ancak üretim yaz mevsimine göre çok azdır. Kasım ayında
domates seralarının tamamı sökülür. Diğer seralarda olduğu gibi marul, maydanoz ve yeşil soğan dikilir.
Seralarda hayvan gübresi ve suni gübre kullanılır.
Yörede seracılık geleneksek yöntemlerle yapılır. Seralarda ısıtma sistemi yoktur. Sera konstrüksiyonu
ahşap malzemeden yapılmıştır. İşçilik ve örtü malzemesi dışında sera için herhangi bir harcama yapılmaz. Sera
yapımında genelde kavak ve söğüt ağaçları kullanılmıştır. Ovada kavak yetiştiriciliğinin yaygın olması bu
ağacın seralarda bolca kullanılmasına olanak sağlamıştır. Taşıyıcı direklerin toprak içinde kalan kısımları
erken çürüdüğünden bu direkler neme dayanıklı ağaç türlerinden yapılır. Bununla birlikte seralarda her yıl
bakım ve onarım çalışmaları yapılır. Bu özellik seracılığın diğer ekonomik faaliyetler yanında ek bir uğraş
olarak yürütülmesinden kaynaklanmaktadır. Seracılık ekstansif bir karakter taşıdığından verim düşüktür.
Hastalıklarla yeterince mücadele edilmez. Bu nedenle seralardaki ürünler tarım sigortası kapsamına alınmaz
Yapılan hesaplamalara göre seralarda dönüm başına ortalama verim domateste 8-10, hıyarda 13-15 ve
patlıcanda 6-8 ton arasındadır. Üretim seraların yoğun olduğu Bafracalı, Kuşhane, Yeniköseli, Karabahçe,
Epçeli, Yenikaracalı, Damlataş, Geçmiş, Turgutlu, Kirazbucağı ve Bölmeçayırı köylerinde fazladır. Sebze
fiyatları her yıl piyasa koşullarına göre değişir. Yaklaşık bir hesapla 2015 yılı içinde 1 dönüm domates serası
(domates 1.2 TL/kg) 9.6-12 bin, hıyar serası (hıyar 1TL/kg) 13-15 bin ve patlıcan serası (patlıcan 1.5TL/kg)
9-12 bin TL arasında bir gelir sağlamıştır. Kuşkusuz rakamlar net kar miktarını göstermez. Seraların kuruluş
ve işletme maliyetleri dikkate alındığında gelirin daha az olduğu anlaşılır. Seralarda fide, işçilik, gübre, örtü
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ve sulama malzemesi önemli girdilerdir. Sebzeler Çarşamba Sebze Hali’ndeki komisyoncular tarafından satın
alınarak Samsun ve Çarşamba şehirlerindeki halk pazarları ile yakın çevredeki Ordu, Giresun, Trabzon, Rize,
Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinde pazarlanır. Bazı üreticiler ürünlerini kendileri
pazarlar. Pazarlamada yakınlık önemli rol oynar. Örneğin, Trabzon-Çarşamba’ya 310, Mersin’e 914 km
uzaklıktadır. Sebzelerin Mersin’den alınması durumunda ulaşım maliyetleri yaklaşık 3 kat artacaktır.

Foto 3. Damlataş Köyü’nde fide yetiştiriciliği yapılan bir sera

4. Sonuç ve öneriler
Çarşamba Ovası’nda turfanda seracılık ekstansif yöntemlerle yapılır. Bu nedenle seralar tarım sigortası
kapsamına alınmaz. Seralarda konstrüksiyon ahşap olduğundan her yıl bakım ve onarım çalışması yapılır.
Yörede sıcaklık ve güneşlenme değerleri seracılık açısından gerekli limitlerin altında olduğundan seralarda
mevsim dışı üretim yapılamaz. Üreticiler seracılık konusunda yeterli tecrübe ve bilgiye sahip değildir.
Seracılık yöredeki ailelerin yegane geçim kaynağı olmayıp diğer ekonomik faaliyetlerle birlikte yürütülür.
Mevcut haliyle seracılık yöre ekonomisine daha fazla katkı sağlayamaz. Seracılığın sürdürülebilir bir
ekonomik fonksiyon olabilmesi ve diğer tarımsal faaliyetlerle rekabet edebilmesi için yeniden yapılandırılması
gerekir. Sorunun çözümü için seralar bir an önce modernize edilmelidir. Seralarda ahşap malzeme yerine
çağdaş sera yapım malzemeleri kullanılmalıdır. Üreticiler uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle
desteklenmelidir. Kurulacak örnek seralarla üreticilere rehberlik yapılmalıdır. Ayrıca üreticiler seracılık
konusunda eğitilmeli ve ticari seracılık teşvik edilmelidir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
tarafından Çarşamba ovasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında Muratlı köyünde 1830 m derinliğinde 72.2
o
C’ sıcaklıkta jeotermal enerji tespit edilmiştir. Etüd çalışmaları yörede sıcaklığı 100 oC olan jeotermal
enerjinin olabileceğini göstermiştir. Bu jeotermal kaynağın yüzeye çıkarılması seracılık açısından yeni bir
dönemin başlangıcı olacaktır. Kurulacak modern seralarda mevsim dışı üretim yapılabilecek ve jeotermal
seracılığın ekonomik önemi artacaktır. Yörede kurulacak bir konserve fabrikasında seralarda yetiştirilen
ürünler değerlendirilmeli ve kötü piyasa koşullarında üreticilerin mağdur edilmemedir. Böylece seracılık yöre
ekonomisine yeni bir katma değer sağlamış olacaktır.
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