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ÖZET
Bitkisel üretimde çevre kontrollü üretimin en yaygın ve etkin uygulaması seralarda gerçekleşti-
rilmektedir. Seralardan kaliteli yüksek verimin elde edilebilmesi için soğuk dönemlerde ısıtma 
yapılmalıdır. Seralarda ısıtma sistemlerinin projelenmesi ve ısı enerjisi tüketimi açısından sağ-
lıklı bir analizin yapılabilmesi için, seralarda ısı gücü ve ısı enerjisi gereksiniminin gerçeklere 
yakın olarak belirlenmesi zorunludur. Serada gereksinilen ısı gücü ve ısı enerjisi gereksinimi 
sera kurulacak yörenin saatlik iklim değerlerine göre hesaplanmalıdır.

Seralarda kurulacak ısıtma sistemlerinde kazan ve katı yakacak kazanlarının kullanıldığı se-
ralarda buffer tank kapasitesinin belirlenmesi ilk yatırım giderlerinin azaltılması ve enerji 
verimliliği açısından büyük bir öneme sahiptir. TÜBİTAK’tan sağlanan destek ile geliştirilen 
ISIGER-SERA uzman sistemle, seralarda ısı enerjisinin belirlenmesi yanında kurulacak ısıtma 
sistemlerinde projeleme için gerekli parametrelerin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. ISI-
GER-SERA uzman sistem, bu konuda çalışan uzmanlara yol gösterici olacaktır.
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ABSTRACT
The most widely practiced and efficient environmentally controlled agricultural production is 
practiced in greenhouses. It’s necessary to heat greenhouses during cold seasons for maximum 
quality produce. Determination of the amount of heat and energy needed is essential for a whole-
some analysis of energy consumption, and planning of the heating system. Required heating 
power and the total heat needed should be calculated according to local hourly climatic data. 

Determining the boiler capacity for all heating systems and buffer tank capacity for systems 
using solid fuel is very important for reducing the investment costs when building, and energy 
efficiency. ISIGER-SERA expert system developed with the funding of The Scientific and Tech-
nological Council of Turkey determines the parameters required for heating system planning, as 
well as calculating the heat energy in greenhouses. ISIGER-SERA expert system will aid profes-
sionals working on the subject.
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1. GİRİŞ
Seralardan beklenen kaliteli yüksek verimin elde 
edilebilmesi için, bitkilerin arzuladıkları biyolojik 
optimum koşulların sağlanması zorunludur. Sera-
ların kurulduğu yerin iklimine bağlı olarak, soğuk 
dönemlerde ısıtma, sıcak dönemlerde havalandırma, 
gölgeleme ve soğutma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
Seralarda ısıtmanın verim ve kalite üzerinde büyük 
etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda kurulan modern 
seralarda düzenli ısıtma yapılmaktadır. Ancak ku-
rulan ısıtma sistemlerinde kazan kapasiteleri büyük 
tutulmakta, ısıtma sistemlerinde enerji verimliliğini 
arttıracak önlemler dikkate alınmamaktadır.

Yapıların ısı gereksinimi normal ve özel koşullar için 
DIN 4701 standartlarına göre hesaplanmaktadır. Se-
ralar özel hesaplama koşullarına girerler. Seraların 
ısı gereksinimi transmisyon ve istenmeyen açıklık-
lardan infiltrasyon yolu ile kaybolan ısı enerjisinin 
toplamına eşittir [1]. Genelde seralarda ısı enerjisi 
tüketimi, ortalama sıcaklık değerlerinden ve ısıtma 
yapılacak süre esas alınarak hesaplanmaktadır. An-
cak sıcaklığın yüksek olduğu geçiş dönemlerinde ve 
serada sıcaklığın düşük tutulduğu koşullarda, ortala-
ma sıcaklık değerlerinden gidilerek yapılan hesapla-
malar hatalı sonuçlar vermektedir [2]. Seralarda ısı 
gereksinimi (Qcs) saatlik iklim değerlerine bağlı ola-
rak 1 no’lu eşitlik yardımı ile hesaplanmaktadır [3].

Qcs = ∑(t=1)(ucs . AH . (ϑi – ϑe) – AG . qr,e . τr . η)         (1)

Toplam ısı gereksinim katsayısı (ucs), sera tipine, 
donanımına, dış iklim koşullarına ve serada kurulan 
ısıtma sisteminin tipine bağlı olarak değişmektedir 
[1, 2]. Serada ihtiyaç duyulan maksimum ısı gücü 1 
no’lu eşitlik yardımıyla saatlik iklim değerlerinden 
gidilerek belirlenmektedir. Maksimum ısı gücü, ka-
zan kapasitesinin, seraya döşenecek ısıtma boruları 
miktarının, seçilecek sirkülasyon pompalarının ve 
üç yollu vanaların boyutlandırılması için gereklidir. 
Ancak hesaplanan maksimum ısı gücüne yılın kaç 
saatinde ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi daha eko-
nomik ve akılcı bir planlama için gereklidir. Belirti-
len nedenle seralarda ısı gereksiniminin saatlik iklim 
değerlerinden gidilerek hesaplanması, projelemeler 
için daha uygun sonuçlar vermektedir [4, 5].

Seralarda üretim periyodu boyunca gereksinilen ısı 
enerjisi, saatlik değerlere göre hesaplanan ısı gücü 
değerlerinin toplamına eşittir. DIN 4701 standardı-
na göre saatlik iklim değerlerinden gidilerek yapılan 
hesaplamalarda, serada arzulanan sıcaklık ve dış sı-
caklık değerleri arasındaki fark esas alınarak, seranın 
donanımına bağlı ısı gereksinimi belirlenmektedir. 
Gündüz saatlerinde yapılan ısı enerjisi gereksinimi 
hesaplamalarında, serada ihtiyaç duyulan ısı enerji-
si değerinden, güneşten kazanılan ısı enerjisi değeri 
düşülmektedir. Seraya ulaşan güneş radyasyonunun 
önemli bir kısmı, ısı enerjisine dönüşürken, belirli bir 
kısmı da suyun buharlaşmasında (evapotranspiras-
yon) ve fotosentezde kullanılmaktadır. Seraya ulaşan 
güneş radyasyonunun ısı enerjisine dönüşüm faktörü 
(η) hesaplamalarda 0,7 olarak alınmaktadır [1, 2, 6].

Seranın özelliğine bağlı olarak, güneş enerjisinin bir 
kısmı serada depolanmaktadır. Serada depolanan ısı 
enerjisi serada sıcaklık yükselmesine neden olmak-
tadır. Belirtilen nedenle yapılacak hesaplamalarda 
ısıtılmayan ve belirli bir sıcaklığa kadar havalandırıl-
mayan serada, seranın özelliğine bağlı olarak ortaya 
çıkan sıcaklık yükselmelerinin dikkate alınması daha 
doğru sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Isıtıl-
mayan ve belirli bir sıcaklığa kadar havalandırılma-
yan serada ortaya çıkan sıcaklık yükselmesi, gündüz 
saatlerindeki sıcaklık ortalamaları ile takip eden gece 
saatlerinin sıcaklık ortalamaları farkına bağlı olarak 
değişmektedir [7].

Isıtılmayan ve belirli bir sıcaklığa kadar havalandırıl-
mayan seralarda, gündüz ve gece saatlerinde ortaya 
çıkan sıcaklık değerleri, ısı gereksinimi hesaplamala-
rında kullanılan dış sıcaklık değerlerinden farklıdır. 
Belirtilen nedenle seralarda ısı gereksinimi, serada 
ortaya çıkan gerçek sıcaklık ve sıcaklık yükselmeleri 
dikkate alınarak 2 no’lu eşitlikle hesaplanmalıdır [5, 
8]. 

Qcs=∑(n=1)(((ϑin
–ϑi,oHn

–∆ϑspn
).ucs.AH.(1–EEESn

)).tsi )  (2)

Isıtılmayan serada ortaya çıkan sıcaklık ve seranın 
özelliğine bağlı olarak sıcaklık yükselmelerinin de-
taylı hesaplaması Baytorun [8] tarafından yapılan 
çalışmada verilmiştir. Ancak bu hesaplamaların elle 
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yapılması çok uzun zaman gerektirdiği gibi, kulla-
nılan mantıksal ifadeler nedeniyle hemen hemen 
imkânsızdır. Belirtilen nedenle Baytorun ve arkadaş-
ları [8] tarafından, farklı donanımlara sahip seralarda 
ısı enerjisi gereksiniminin belirlenmesi yanında, ısıt-
ma sistemlerinin projelenmesinde gerekli olan para-
metrelerin kolayca hesaplanmasına olanak sağlayan 
ISIGER-SERA uzman sistemi geliştirmiştir.

Uzman sistemler, tüm mantıksal ifadelerin ve ma-
tematiksel ilişkilerin çok hızlı ve doğru bir şekilde 
çözümüne olanak sağlamaktadır. Uzman sistemler 
çözümleri oldukça zor, karmaşık ve dikkat gerek-
tiren problemlerin, bilgi ve kazanılmış tecrübelerle 
hazırlanmış bilgisayar programları ile çözümleyen 
akıllı programlardır. Uzman sistemlerle konvansi-
yonel bilgisayar programları arasındaki fark, uzman 
sistemlerde bilginin mantıksal formlarda ifade edil-
mesidir [5].

2. ISIGER-SERA UZMAN SİSTEMİ 
Geliştirilen ISIGER-SERA uzman sistem 4 ayrı mo-
dülden oluşmaktadır. Bunlar;

Modül 1: Hesaplamaların yapılacağı sera tipinin ve 
donanımının sisteme tanımlanılması,
Modül 2: Sera kurulacak yerin iklim verilerinin ana-
lizi ve değerlendirilmesi,
Modül 3: Sera tipi ve donanımına bağlı ısı enerjisi 
gereksinimi, yakıt tüketimi, yakıt maliyeti ve CO2 

emisyonunun belirlenmesi,

Modül 4: Isıtma sisteminin projelenmesi için gerekli 
parametrelerin belirlenmesi.

2.1  Sera Tipi ve Donanımının Tanımlanması
       (Modül 1)
Uzman sistem ISIGER-SERA’nın birinci modülünde 
seranın tipi, serada üretilecek bitki çeşidine bağlı sera 
sıcaklığı, havalandırma sıcaklığı, serada kullanılacak 
ısı perdesi tipi ve sızdırmazlık durumu, serada kurula-
cak ısıtma sisteminin tipi, varsa aydınlatma sistemi ve 
seranın kurulacağı yer ekrana taşınan ara yüzler yar-
dımı ile programa tanıtılmaktadır (Şekil 1). Programa 
tanımlanan veriler ışığında hesaplamanın yapılacağı 
dosya (file) kullanıcının istemine bağlı herhangi bir 
isimle proje adı olarak kaydedilmektedir. 
 
2.2  Sera Kurulacak Yerin İklim Verilerinin
       Analizi ve Değerlendirilmesi (Modül 2)
Geliştirilen ISIGER-SERA uzman sistemin ikinci 
modülüyle herhangi bir istasyona ait iklim değerle-
rinden, sıcaklık, rüzgâr hızı veya güneş radyasyonu-
na ait saatlik, günlük ve aylık ortalama değerler ya-
nında, iklimlendirme hesaplamaları için gerekli olan 
tekerrür değerleri uzman sistemin veri bankasında 
bulunan uzun yıllık iklim değerlerinden hesaplan-
maktadır. 

ISIGER-SERA uzman sistemle aynı zamanda her-
hangi bir yerde kurulacak serada alınması gerekli 
olan iklimlendirme önlemleri grafiksel olarak rapor-
lanabilmektedir. Şekil 2’den de görüleceği gibi örnek 
olarak seçilen Antalya ilinin uzun yıllık iklim veri-

Şekil 1. ISIGER-SERA Uzman Sistemde Sera Boyutlarının Tanımlanmasında Kullanılan Ara Yüz
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lerine bağlı olarak yapılan değerlendirmelere göre, 
serada Aralık-Şubat döneminde sadece gece saatle-
rinde ısıtma; Ekim, Kasım, Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında havalandırma; Eylül ve Haziran aylarında 
havalandırma ve günün belirli saatlerinde soğutma 
yapılması gerekmektedir. Temmuz ve Ağustos ayla-
rında ise serada ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar nede-
niyle üretim olanağı ortadan kalkmaktadır.

2.3 Isı Enerjisi Gereksinimi, Yakıt Tüketimi,
      Yakıt Maliyeti ve CO2 Emisyonunun
      Belirlenmesi (Modül 3)
ISIGER-SERA uzman sistemin üçüncü modülünde, 
birinci modülde tanımlanan herhangi bir proje dos-
yasının seçilmesiyle uzman sistemin veri bankasında 
bulunan uzun yıllık iklim değerlerinden yararlanıla-
rak gerekli hesaplamalar yapılmaktadır. Şekil 3’te 

Şekil 2. Antalya İlinin Uzun Yıllık Günlük Ortalama Sıcaklık ve Günlük Toplam Güneş Radyasyonu Değerlerine
Bağlı Olarak Serada Alınması Gereken İklimlendirme Önlemleri

Şekil 3. Tanımlanan Sera Özelliklerine Bağlı Olarak Yapılacak Hesaplama Menülerini Gösteren Ara Yüz
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hesaplamalar için seçilen dosyada tanımlanan sera 
donanımına bağlı yapılacak hesaplamalar  menü ha-
linde ara yüzün sağ tarafında verilmiştir. Yapılan he-
saplamalarla elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler 
halinde kullanıcıya sunulmaktadırlar.
 
Bir örnek olarak, Türkiye’de seracılığın yaygın ola-
rak yapıldığı Antalya koşullarında 4800 m2 büyüklü-
ğünde yan duvarları çift, çatısı tek kat PE plastikle 
kaplı ısı perdeli serada, sıcaklığın gece/gündüz 17/18 
°C’de tutulmak istenmesi durumunda gerekli olan 
saatlik, günlük ve aylık ısı enerjisi, ISIGER-SERA 
uzman sistemle hesaplanarak Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablodan da görüleceği gibi, Antalya koşullarında 
seralarda gündüz saatlerinde ısıtmaya ihtiyaç duyul-
mazken, ısıtma gereksinimi serada arzulanan sıcaklı-

ğa bağlı olarak gece saatlerinde ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan hesaplamalara göre Antalya’da Ocak ayının 
günlük ortalama ısı enerjisi gereksinimi 818,7 Wh 
m-2 gün-1 olurken, Ocak ayı toplam ısı enerjisi ge-
reksinimi 25.379,9 Wh m-2 ay-1, üretim periyodu bo-
yunca gereksinilen ısı enerjisi 97.352,8 Wh m-2 a-1 
olmaktadır.

ISIGER-SERA uzman sistemle elde edilen sonuçlar 
grafiksel olarak da raporlanabilmektedir. Şekil 4’te 
Antalya koşullarında 4800 m2 büyüklüğündeki PE 
plastik serada üretim periyodu boyunca gereksinilen 
günlük ısı enerjisi değerleri grafiksel olarak verilmiş-
tir. Şekilden de görüleceği gibi en yüksek ısı enerjisi 
gereksinimi yılın 25. gününde (4.500 kWh gün-1) or-
taya çıkmaktadır.

Tablo 1. Antalya’da İklim Koşullarında Çatısı Tek, Yan Duvarları Çift Kat PE Plastikle Kaplı Serada Sıcaklığın Gece/
              Gündüz 17/18 °C, Havalandırma Sıcaklığının 25 °C’de Tutulduğu Koşullarda Farklı Aylarda Günün
              Saatlerine Bağlı Isı Enerjisi Gereksinimi (Wh m-2)

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

1 49,5 48,0 35,9 18,6 1,8 0,0 2,2 24,0 41,8

2 50,2 48,9 37,4 20,1 2,5 0,0 2,6 25,0 42,4

3 51,0 49,9 38,8 21,5 3,4 0,0 3,0 26,0 43,2

4 51,7 50,9 40,0 22,8 4,1 0,0 3,3 26,9 43,9

5 52,3 51,6 41,1 24,0 4,7 0,0 3,6 27,4 44,3

6 52,7 52,2 44,4 34,3 0,7 0,0 3,9 27,6 44,6

7 86,7 84,9 52,2 1,8 0,0 0,0 3,2 43,9 72,0

8 77,1 54,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 59,3

9 20,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 25,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 28,7

18 38,0 39,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 26,5

19 37,3 31,4 18,2 2,0 0,0 0,0 0,0 10,8 31,6

20 40,9 36,1 20,9 3,9 0,0 0,0 0,1 14,9 34,6

21 43,4 39,1 24,4 6,8 0,0 0,0 0,5 17,9 36,4

22 46,3 42,8 28,9 11,0 0,1 0,0 1,1 20,5 38,9

23 47,5 44,5 31,5 13,7 0,3 0,0 1,4 22,0 40,0

24 48,7 46,1 33,4 15,8 0,8 0,0 2,0 23,4 41,2

Günlük Toplam 818,7 723,0 457,4 196,3 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 330,1 678,4

Aylık Toplam 25379,9 20242,8 14180,2 5888,8 568,1 0,0 0,0 0,0 0,0 838,4 9903,8 20350,8

Yığışımlı Toplam 25379,9 45622,7 59802,9 65691,7 66259,8 66259,8 66259,8 66259,8 66259,8 67098,2 77002,0 97352,8
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2.4 Isı Enerjisi Gereksinimine Etkileyen
      Etmenlerin Karşılaştırılması
ISIGER-SERA kullanıcı uzmana projeleme için 
farklı olanaklar sağlamaktadır. Farklı yerlerde kuru-
lacak seralarda gereksinilen ısı enerjisinin karşılaştı-
rılması istendiğinde, ISIGER-SERA uzman sistem-
de seçilecek farklı iller için yapılacak hesaplamalar 
karşılaştırmalı olarak raporlanabilmektedir. Örnek 
olarak Kütahya ve Antalya illerinde kurulacak 4800 
m2 büyüklüğünde aynı donanıma sahip seraların ısı 
enerjisi gereksinimleri ISIGER-SERA ile hesaplana-
rak karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de verilmiştir. Tab-
lodan da görüleceği gibi Kütahya iklim koşullarında 
üretim periyodu boyunca gereksinilen ısı enerjisi 
1.477.453,9 kWh a-1 olurken, Antalya ilinde bu değer 
467.293,4 kWh a-1 olmaktadır. 

ISIGER-SERA uzman sistemde oluşturulan ara yüz-
ler yardımıyla, seralarda ısıtma periyodunun başlan-
gıç ve bitiş tarihleri, serada yetiştirilen bitki çeşidine 
göre istenen gece/gündüz sıcaklıkları verilebilirken, 
sera ısıtmasında kullanılacak farklı ısıtma sistemleri-
nin seçimi de mümkündür. 

Tablo 3’te Antalya iklim koşullarında 4800 m2 bü-
yüklüğündeki PE plastik serada, sera tabanına yakın 
ve sera çatı bölgesine yerleştirilmiş iki farklı borulu 
ısıtma sistemi için hesaplanan ısı enerjisi gereksi-
nimleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi, ısıtma borularının sera tabanına 
yakın yerleştirildiği serada gereksinilen ısı enerjisi 
467.293,4 kWh a-1 olurken, ısıtma borularının yükse-

Şekil 4. Antalya Koşullarında Çatısı Tek, Yan Duvarları Çift Kat PE Plastikle Kaplı 4800 m2 Büyüklüğündeki Isı Perdeli 
Serada, Sıcaklığın Gece/Gündüz 17/18 °C’de Tutulması Durumunda Günlük Isı Enerjisi Gereksinimi

Tablo 2. Kütahya ve Antalya Koşullarında 4800 m2 Büyüklüğündeki Isı Perdeli Serada Isı Enerjisi Gereksinimleri

Hesap Parametreleri Senaryo 1 Senaryo 2

Sera Kurulacak Yer Kütahya Antalya

Sıcaklıklar Gündüz 18 °C, Gece 17 °C, Havalandırma 25 °C Gündüz 18 °C, Gece 17 °C, Havalandırma 25 °C

Örtü Malzemeleri Çatı Tek Katlı Plastik, Yan Duvar Çift Katlı Plastik Çatı Tek Katlı Plastik, Yan Duvar Çift Katlı Plastik

Isı Perdesi/Sızdırmazlık Tek Katlı Alüminyum Doku Az / İyi Tek Katlı Alüminyum Doku Az / İyi

Isıtma Sistemi Çelik Borulu Isıtma Sistemleri Çelik Borulu Isıtma Sistemleri

Boruların Yerleştirilişi Tabana ve Bitki Masuralarına Yakın Yerleştirilmiş Tabana ve Bitki Masuralarına Yakın Yerleştirilmiş

Aydınlatma Sistemi Aydınlatma Yok Aydınlatma Yok

Yıllık Isı Enerjisi

Yakıt Cinsi Yakıt Miktarı CO2 Emisyonu Yakıt Maliyeti Yakıt Miktarı CO2 Emisyonu Yakıt Maliyeti

1.477.453,92 kWh/a 307,80 kWh/m2a 467.293,44 kWh/a 97,35 kWh/m2a
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ğe yerleştirildiği serada gereksinilen ısı enerjisi %22 
artarak 569.522,4 kWh a-1 olmaktadır. 

ISIGER-SERA uzman sistemle ayrıca havalandırma 
set sıcaklıklarına bağlı olarak tasarruf edilebilecek ısı 
enerjisi de hesaplanabilmektedir. 
 
2.5  Yakıt Miktarı, Maliyeti ve Kullanılan Yakıta 
       Bağlı CO2 Emisyonunun Belirlenmesi
       (Modül 3)
ISIGER-SERA uzman sistemin üçüncü modülünde 
serada ihtiyaç duyulan farklı yakıt miktarları, mali-
yetleri ve sera ısıtmasında kullanılan farklı yakıtların 
atmosfere verdiği CO2 emisyonları hesaplanabilmek-
tedir. Seralarda kullanılan yakıt miktarı, sera tipine, 
donanımına, üretilen bitkinin arzuladığı sıcaklık de-
ğerlerine, ısıtma sisteminin tipine, kazan randımanı-
na ve yakıt özelliğine bağlı olarak değişmektedir. 

ISIGER-SERA uzman sistemle Antalya koşullarında 

4800 m2 büyüklüğündeki ısı perdeli sera için hesap-
lanan farklı yakıt miktarları Tablo 4’te verilmiştir. 
Tablodan da görüleceği gibi serada sıcaklığın gece/
gündüz 17/18 °C’de tutulabilmesi için üretim periyo-
du boyunca 54.015,3 m3 doğal gaza veya 91.050 kg 
ithal kömüre veya 53.385 L fuel-oile ihtiyaç duyul-
maktadır. ISIGER-SERA uzman sisteme tanımlanan 
yakıt fiyatlarına bağlı olarak üretim periyodu boyun-
ca ortaya çıkan yakıt maliyeti de hesaplanmaktadır. 
Ayrıca istenildiğinde yılın haftalarına bağlı olarak 
seçilen yakıt miktarı ve yakıt maliyeti tablo halinde 
de verilebilmektedir.

ISIGER-SERA uzman sistemle sera ısıtmasında 
kullanılan farklı yakıtların atmosfere verdikleri CO2 
emisyonu da hesaplanabilmektedir. Tablo 4’ten de 
görüleceği gibi serada üretim periyodu boyunca ihti-
yaç duyulan 467.293,4 kWh’lık ısı enerjisinin sağla-
nabilmesi için ithal kömür kullanıldığında atmosfere 
verilen CO2 emisyonu 312.023,1 kg olmaktadır. Aynı 

Tablo 3. Antalya Koşullarında Farklı Isıtma Sistemlerine Sahip PE Plastik Sera İçin Hesaplanmış Isı Enerjisi
              Gereksinimleri

Hesap Parametreleri Senaryo 1 Senaryo 2

Sera Kurulacak Yer Antalya Antalya

Sıcaklıklar Gündüz 18 °C, Gece 17 °C, Havalandırma 25 °C Gündüz 18 °C, Gece 17 °C, Havalandırma 25 °C

Örtü Malzemeleri Çatı Tek Katlı Plastik, Yan Duvar Çift Katlı Plastik Çatı Tek Katlı Plastik, Yan Duvar Çift Katlı Plastik

Isı Perdesi/Sızdırmazlık Tek Katlı Alüminyum Doku Az / İyi Tek Katlı Alüminyum Doku Az / İyi

Isıtma Sistemi Çelik Borulu Isıtma Sistemleri Çelik Borulu Isıtma Sistemleri

Boruların Yerleştirilişi Tabana ve Bitki Masuralarına Yakın Yerleştirilmiş Yükseğe Yerleştirilmiş

Aydınlatma Sistemi Aydınlatma Yok Aydınlatma Yok

Yıllık Isı Enerjisi

Yakıt Cinsi Yakıt Miktarı CO2 Emisyonu Yakıt Maliyeti Yakıt Miktarı CO2 Emisyonu Yakıt Maliyeti

467,293,44 kWh/a 97,35 kWh/m2a 569,522,40 kWh/a 118,65 kWh/m2a

Tablo 4. Antalya Koşullarında 4800 m2 Büyüklüğündeki Plastik Serada Sıcaklığın Gece/Gündüz 17/18 °C’de Tutulmak 
İstenmesi Durumunda, Üretim Periyodu Boyunca Gereksinilen Farklı Yakıt Miktarları, Maliyetleri ve CO2 Emisyonları

Yıllık Isı Enerjisi

Yakıt Cinsi Yakıt Miktarı CO2 Emisyonu Yakıt Maliyeti

Doğal gaz (<300,000 m3) 54.015,3 m3 123.803,5 kg 48.613,7 TL

Fuel-Oil 4 53.385,0 188.483,0 kg 102.499,1 TL

İthal Kömür 91.050,0 kg 312.023,1 kg 54.630,0 TL

Miks LPG 40.596,1 lt 134.681,6 kg 42.625,9 TL

Motorin 47.231,8 lt 179.254,3 kg 178.064,0 TL

Odun 276.865,4 kg 8.832,0 kg 0,0 TL

Propan 40.249,1 lt 134.681,6 kg 0,0 TL

467.293,44 kWh/a 97,35 kWh/m2a
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seranın doğal gazla ısıtılması durumunda atmosfere 
verilen CO2 emisyonu % 46 azalarak 123.803,5 kg’a 
düşmektedir.

2.6  Isıtma Sisteminin Projelenmesi İçin Gerekli 
       Parametrelerin Belirlenmesi (Modül 4)
Geliştirilen ISIGER-SERA uzman sistemin dördün-
cü modülünde serada projelenecek ısıtma sistemi için 
gerekli olan parametreler belirlenmektedir. ISIGER-
SERA uzman sistem yardımıyla Antalya koşulların-
da 4800 m2 büyüklüğünde farklı donanımlara sahip 
seralar için hesaplanan ısı gücü tekerrürleri Şekil 5’te 
verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi üretim peri-
yodu boyunca ortaya çıkan maksimum ısı gücü ge-
reksinimi 480 kW olmaktadır. Maksimum ısı gücüne 
yılın sadece birkaç saatinde ihtiyaç duyulmaktadır. 
Şekilden de görüleceği gibi, ısı perdesi yalıtımı orta 
derecede olan serada yılın sadece 41 saatinde 400 
kW ve üstünde ısıtma gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 
Antalya koşullarında serada sıcaklığın gece/gündüz 
17/18 °C’de tutulmak istenmesi durumunda yılın 
2887 saatinde ısıtmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Projelenecek ısıtma sisteminde kullanılacak ısıtma 
kazanı kapasitesinin belirlenmesi, ilk yatırım gider-
leri açısından önemlidir. Serada ihtiyaç duyulan ısı 
enerjisi yılın saatlerine bağlı olarak değişmektedir. 
Son yıllarda kurulan modern seralarda ısı enerji-

sinin tek bir kazan yerine iki ayrı ısıtma kazanıyla 
karşılanması üretimin güvenliği açısından tavsiye 
edilmektedir. Modern işletmelerde ısıtma sistemleri, 
temel ısı enerjisini karşılayan ana kazan ve ekstrem 
koşullardaki ısı enerjisini karşılayan ikincil kazan 
şeklinde projelenirler.

ISIGER-SERA uzman sistem yardımıyla sera dona-
nımına göre hesaplanan ısı enerjisi esas alınarak se-
çilen kazan gücüyle yıllık ısı enerjisinin karşılanma 
%’si belirlenebilmektedir. Şekil 6’da Antalya koşul-
larında kurulacak 4800 m2 büyüklüğündeki sera için 
seçilecek farklı ısıtma kazanları kapasitelerine bağlı 
olarak yıllık ısı enerjisinin karşılanma yüzdeleri ve-
rilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi temel ısı enerjisi 
gereksinimini karşılayacak kazan gücünün 150 kW 
olarak seçilmesi durumunda, ısı perdesiz serada yıllık 
ısı enerjisinin %55’i, orta derecede yalıtıma sahip ısı 
perdeli serada %65’i ve ısı perdesi yalıtımı iyi olan 
PE plastik serada ise %74’ü karşılanabilmektedir.

Serada farklı güçlere sahip temel ve ekstrem ko-
şullar kazanlarının ürettiği ısı enerjisine bağlı yıllık 
ısı enerjisinin karşılanma miktarları ISIGER-SERA 
uzman sistem yardımıyla hesaplanabilmektedir. An-
talya koşullarında 4800 m2 büyüklüğünde PE plas-
tik serada, 250 kW gücünde temel kazan ve 200 kW 
gücünde ekstrem koşullar kazanının seçilmesi duru-

Şekil 5. Antalya’da 4800 m2 Büyüklüğünde Çatısı Tek, Yan Duvarları Çift Kat PE Plastikle Kaplı Farklı Isı Perdesi
Donanımına Sahip Serada, Sıcaklığın Gece/Gündüz 17/18 °C’de Tutulduğu Koşullarda Isı Gücü Yinelenmeleri
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munda, 250 kW’lık temel ısıtma kazanıyla yıllık ısı 
enerjisinin %95,3’ü, 200 kW ekstrem ısıtma kaza-
nıyla geri kalan %4,7’si karşılanabilmektedir. 

Antalya koşullarında 4800 m2 büyüklüğündeki PE 
plastik serada 250 ve 200 kW’lık iki ayrı kazanın 
kullanılması durumunda yılın 4. haftasında iki farklı 
kazan tarafından karşılanan ısı enerjisi değerleri ISI-
GER-SERA uzman sistemle hesaplanarak grafiksel 
olarak Şekil 7’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği 

gibi temel ısıtma kazanı gece saatlerinde tam kapa-
site ile çalışırken, sabahın erken saatlerinde ısı per-
desinin toplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ısı 
yükü sıçramalarında ekstrem koşullar kazanı devre-
ye girerek eksik kalan ısı enerjisi gereksinimini kar-
şılamaktadır. Antalya koşullarında yılın 4. haftasının 
(22 Ocak-29 Ocak) üçüncü gününde her iki kazan 
tarafından seraya gönderilen ısı enerjisi yeterli olma-
maktadır. Ancak ortaya çıkan ısı enerjisi açığı olduk-
ça küçüktür (Şekil 7).

Şekil 6. Antalya Koşullarında Farklı Donanıma Sahip Seralarda Farklı Isı Gücüyle Yıllık Isı Enerjisi Karşılanma Yüzdeleri

Şekil 7. 4800 m2 Büyüklüğünde Isı Perdeli Serada Sıcaklığın Gece/Gündüz 17/18 °C’de tutulmak İstenmesi Durumunda 
Yılın 4. Haftasında 250 kW’lık Temel ve 200 kW’lık Ekstrem Isıtma Kazanı İle Karşılanan Isı Enerjisi Değerleri
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Yapılacak olan projelemede temel ısıtma kazanı katı 
yakacak kazanı olarak seçilirken, ekstrem ısı kazanının 
kolaylıkla devreye girip çıkabilmesi için fuel oil veya 
doğal gaz kazanı olarak seçilmesi uygun olacaktır.

Sera ısıtma sistemlerinde buffer tankının kullanıl-
ması ani sıcaklık düşüşlerinde (cool morning) ortaya 
çıkan yüksek ısı gücü gereksinimlerinin karşılanma-
sında ve katı yakacak kazanlarının kullanıldığı ısıtma 
sistemlerinde kazan veriminin artırılması ve enerji 
tasarrufu açısından büyük bir etkiye sahiptir. Isıtma 
sisteminde 200 kW gücünde katı yakacak kazanı ve 
40 m3 hacminde buffer tankının kullanılması duru-
munda, ISIGER-SERA uzman sistemle yapılan he-
saplamalara göre, 200 kW’lık temel ısıtma kazanıyla 
yıllık ısı enerjisinin %88,2’si karşılanırken, geri ka-
lan (%11,1) ısı enerjisi buffer tankında depolanan ısı 
enerjisi ile karşılanmaktadır (Şekil 8). 

Şekil 9’da serada katı yakıt kazanı ve buffer tankının 
birlikte kullanılması durumunda karşılanan ısı ener-
jisi değerleri ve bufferde depolanan ısı enerjisi yüz-
deleri verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi sera-
da ısıtmaya ihtiyaç duyulmayan gündüz saatlerinde 

bufferde depolanan ısı enerjisi, günün ilk saatlerinde 
katı yakıt kazanı tarafından karşılanamayan ısı ener-
jisi açığını kapatmaktadır. 

Buffer kapasitesinin büyük seçilmesi depolama ve-
rimliliğini azalttığı gibi ilk yatırım masraflarını da 
artırmaktadır. Aynı şekilde ısıtma kazanı gücünün 
artırılması buffer tankının etkenliğini azaltmaktadır. 
ISIGER-SERA uzman sistem yardımıyla uygun ka-
zan ve buffer tank kapasitesinin belirlenmesi müm-
kün olabilmektedir. Buffer tankından ısı enerjisinin 
gündüz depolanması ve gece kullanılması durumun-
da en verimli olarak yararlanılmaktadır.
 
Seralarda ısıtma sisteminin projelenmesi için gerekli 
olan maksimum ısı gücü, sirkülasyon pompasının ta-
şıyacağı sıcak su miktarı ve serada ısı enerjisinin da-
ğıtımı için gerekli olan ısıtma borusu uzunluğu ISI-
GER-SERA uzman sistem tarafından hesaplanarak 
Tablo 5’te verilmiştir. Tablodan da görüleceği gibi, 
ısı enerjisinin kazandan seraya taşınması için 20,4 m3 
h-1 su debisine ve ısı enerjisinin serada dağıtılması 
için 5657 m 51 mm’lik çelik ısıtma borusuna ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Şekil 8. Isıtma Sisteminde Kullanılacak Kazan Gücü ve Buffer Tank Boyutları, Yalıtım Malzemesi 
ve Hesaplama Sonuçlarını Gösteren Ara Yüz
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Tablo 5. Serada Kurulacak Isıtma Sistemi İçin Gerekli 
              Olan Maksimum Isı Gücü, Sıcak Su Debisi ve
              Isıtma Borusu Uzunluğu

İstasyon Adı Antalya

Sıcaklık Değerleri Gündüz 18 °C, Gece 17 °C,
Havalandırma 25 °C

Max. Isı Gücü Gereksinimi 99,0 W/m2

Toplam Max. Isı Gücü Gereksinimi 475,2 kW

Ortalama Isı Gücü 416,1 kW

Isıtma Süresi 2886,0 h

Akışkan Miktarı 20,4 m2/h(∆t=20)

Su Giriş Sıcaklığı 70,0 °C

Su Çıkış Sıcaklığı 50,0 °C

Isı Verme Gücü 84,0 W/m

Boru Miktarı 5657,1 m (51,0 mm)

 
3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Seralarda ısı enerjisi gereksiniminin hesaplanmasın-
da saatlik iklim değerlerinin kullanılması daha sağ-
lıklı sonuçların elde edilmesine olanak sağlamakta-
dır. Ancak yapılan hesaplamalarda seranın özelliğine 
bağlı olarak ısıtılmayan serada ortaya çıkan gerçek 
sıcaklık ve seranın depolama özelliğine bağlı sıcak-
lık yükselmelerinin de dikkate alınması gereklidir. 
Saatlik iklim değerlerinin kullanılması zaman ve 
dikkat açısından hesaplamaların elle yapılma ola-
nağını ortadan kaldırmaktadır. Uzman sistemler, çö-

zümleri oldukça zor, karmaşık ve dikkat gerektiren 
problemlerin, bilgi ve kazanılmış tecrübelerle hazır-
lanmış bilgisayar programları ile çözümleyen akıllı 
programlardır. Bu bilgi seviyesi, programlama tecrü-
besiyle harmanlanarak oluşturulan modeller bu ko-
nuda çalışan insanlar için kolaylıklar sağlamaktadır.

Geliştirilen ISIGER-SERA uzman sistem yardımıyla 
ısı enerjisi gereksiniminin hesaplanmasında saatlik 
iklim değerlerinin ele alınması yanında, sera dona-
nımının ve sera özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan 
sıcaklık yükselmeleri dikkate alındığından daha ger-
çekçi sonuçların elde edilebilmesi mümkün olabil-
miştir. 

ISIGER-SERA uzman sistem yardımı ile seralarda 
üretim periyodu boyunca ortaya çıkan ısı enerjisi, 
yakıt gereksinimi ve yakıt maliyeti yanında kullanı-
lan fosil enerji kaynaklarının atmosfere verdiği CO2 
emisyonu da hesaplanabilmektedir. Ayrıca ISIGER-
SERA uzman sistemle seranın farklı donanımlarına 
ve farklı sıcaklık değerlerine bağlı olarak gerekli 
olan ısı enerjisinin hesaplanması yanında, ısı koruma 
önlemleri ile ne kadar enerji tasarruf edilebileceği 
belirlenebilmektedir. Program kullanıcısı uzmanlar 
yapılan bu hesaplamalar sonucunda elde edilen ener-

Şekil 9. Antalya İklim Koşullarında 4800 m2 Büyüklüğündeki PE Plastik Serada Sıcaklığın Gece/Gündüz 17/18 °C’de 
Tutulması Durumunda 200 kW’lık Isıtma Kazanı ve 40 m3 Hacminde Buffer Tank ile Karşılanan Isı Enerjisi
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ji artırımı ve maliyet karşılaştırması yaparak hangi 
önlemlerin ekonomik olduğuna karar verebilecekler-
dir. 

ISIGER-SERA uzman sistemin en önemli çıktıla-
rından biri de serada kurulacak ısıtma sistemleri için 
gerekli olan parametrelerin hesaplanmasıdır. Serada 
kurulacak ısıtma sisteminde kullanılacak maksimum 
ısı gücü yanında, ısı gücü tekerrürleri hesaplanarak 
kazan büyüklüğünün belirlenmesinde uzmanlara ko-
laylık sağlanmaktadır. Ilıman iklimin hakim olduğu 
bölgelerde enerji tasarrufu sağlayan buffer tankla-
rının kullanılması önem arz etmektedir. ISIGER-
SERA uzman sistem yardımı ile ısıtma sisteminde 
kullanılacak kazan gücü yanında farklı buffer bü-
yüklükleri ile karşılanabilecek ısı enerjisi belirlene-
bilmektedir. Böylece buffer kapasitesinin tam olarak 
hesaplanması mümkündür. Bu da yapılacak yatırım 
açısından önem arz etmektedir.

Sonuç olarak geliştirilen ISIGER-SERA uzman sis-
temi bu konuda çalışan uzmanlara sera ısıtması ve 
projelenmesi konusunda karar verme aşamasında bü-
yük kolaylıklar sağlayacaktır.

Teşekkür
ISGER-SERA uzman sistem TÜBİTAK tarafından 
desteklenen 114O533 no’lu “Seralarda Isıtma Sis-
temlerinin Modellemesi ve Karar Verme Aşamasında 
Bilimsel Verilere Dayalı Uzman Sistemin Geliştiril-
mesi” adlı proje çerçevesinde geliştirilmiştir.

Semboller
Q Isı enerjisi 
ucs Toplam ısı gereksinim katsayısı W m-2 K-1

A Alan m2

ϑ Sıcaklık  °C
q Enerji akı yoğunluğu W m-2

τ Geçirgenlik -
η Güneş radyasyonunun ısı enerjisine
 dönüşüm faktörü -
EE Enerji tasarruf oranı -
∆ Fark -

İndisler
cs Gereksinim
H Örtü yüzeyi
G Sera  
i İç ortam
e Dış ortam
r Radyasyon
ES Isı perdesi 
OH Isıtmasız
sp Depolama
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