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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna
ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Dünyanõn bazõ ülkelerinde ve Türkiye’de, bitkisel üretimler arasõnda Süs Bitkileri
önemli bir sektör olarak yer almaktadõr. Pek çok ülkede ekonomiye katkõ sağlayan etkili bir
sektör olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkeler yanõnda gelişmekte olan bazõ Afrika, Asya,
ve Güney Amerika ülkeleri, uygun ekoloji ve ucuz iş gücü olanaklarõnõ süs bitkileri
üretiminde kullanarak önemli ölçüde ihracat geliri elde etmektedirler. Bazõ ülkelerde süs
bitkileri, özellikle kesme çiçekler, geleneksel ana ihraç ürünleri arasõna girmiştir. Kolombiya,
İsrail, Kenya, Ekvator gibi ülkeler örnek olarak verilebilir. Rabo Bank/ Hollanda’nõn
tahminlerine göre dünyada süs bitkileri ticaret hacõmõ 50 milyar $ civarõndadõr.
Dünyadaki bazõ ülkelerin süs bitkileri ihracatõnõn gelişmesinde zengin komşu ülkeler
çok önemli rol oynamõşlardõr. ABD, Kolombiya’da, Almanya, Hollanda’da ve diğer Avrupa
ülkeleri İspanya, İsrail ve Kenya’da çiçek ihracatõnõn gelişmesinde önemli olmuşlardõr.
Süs Bitkileri genel bir kavram olup; dört alt gurupta incelenmektedir:
*Kesme çiçekler
*İç mekan (Saksõ-salon) süsbitkileri
*Dõş mekan süs bitkileri
*Doğal çiçek soğanlarõ (Geofitler)
Bu raporda süs bitkileri guruplarõ ayrõ ayrõ ele alõnarak incelenmişlerdir.
1.Kesme Çiçekler
Dünyada ticareti en fazla yapõlan süs bitkileri grubudur. Kitlesel üretim yapõlabilmesi
ve taşõnmalarõnõn kolay oluşu ticaretini de kolaylaştõrmaktadõr. Kesme çiçek kavramõ
genellikle buket, sepet, çelenk ve aranjmanlarda kullanõlan, çiçek, gonca, dal ve yapraklarõn
taze, kurutulmuş, boyanmõş veya ağartõlmõş olarak kullanõma sunulmuş durumlarõnõ ifade
etmektedir. Bu ürünlerin yetiştirilmesi, toplanmasõ, işlenmesi, sõnõflandõrõlmasõ, depolanmasõ
ve pazarlanmasõ gibi faaliyetlerin tümü kesme çiçek konularõ arasõnda yer almaktadõr.
Gümrük pozisyonlarõnda 06.03 Poz Numarasõ ile ve Uluslararasõ Ticarette 292.71 ticaret kod
numarasõ ile gösterilmektedir.
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Türkiye’de kesme çiçek üretimi ticari olarak 1940’lõ yõllarda başlamõş, önceleri
İstanbul civarõ, Adalar’da ve Yalova’da yapõlan üretim, ulaşõmõn kolaylaşmasõ ile 1975’li
yõllarda İzmir’de gelişmeye başlamõştõr. 1985 yõlõndan sonra ilk ihracatõn Antalya’dan
yapõlmasõ ile Antalya’da, özellikle ihracata yönelik bir çiçek üretimi başlamõş ve gelişmiştir.
Ancak gelişmelerin yeterli olmadõğõ görülmektedir. Son 5 yõlda gelişmenin durakladõğõ ve dõş
ülkelerle karşõlaştõrõldõğõ zaman istenen seviyede artmadõğõ ortaya çõkmaktadõr.
Dünya da kesme çiçek ticareti 24,7 milyar $ olup, Türkiye kesme çiçek ihracatõndan
(1997 ve 1998 ihracatõ) 13,5 milyon $ gibi çok küçük bir pay almaktadõr. Türkiye’nin iç
pazarda kooperatifler kanalõ ile yapmõş olduğu toptan satõşlarõn tutarõ 1996 yõlõnda 1,5 trilyon
TL.(17,8 milyon $), 1997 yõlõnda 2,6 trilyon TL.(16,88 milyon $) ve 1998yõlõnda 5,6 trilyon
TL (21,6 milyon $) olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de kesme çiçek üretimi ağõrlõklõ olarak Marmara bölgesinde Yalova, Ege
bölgesinde İzmir, Akdeniz bölgesinde Antalya ili ve çevresinde yapõlmaktadõr. Yalova
üreticileri genellikle iç pazara, Antalya üreticileri dõş pazara , İzmir üreticileri iç pazar ve dõş
pazara (Bavul ticaretine) yönelik üretim yapmaktadõr. Bölgelerin üretim alanlarõ
karşõlaştõrõldõğõ zaman; Marmara bölgesinin toplam 8700 da. Üretim alanõ ile ilk sõrada yer
aldõğõ görülmektedir. Bu üretim alanõnõn 4579,9 da. Bölümünü örtülü alanlar,(sera) ve 4120,1
da lõk. bölümünün açõk (tarla) üretim alanõ olduğu görülür.
Çizelge 1: Kesme Çiçek Üretim Alanlarõnõn Bölgelere Göre Dağõlõmõ
Y I L L A R
1988
1993
1999
TOPLAM 1999
BÖLGELER
Alan
Oran
Alan
Oran
Alan
Oran Tarla
Sera
(Da)
(%)
(Da)
(%)
(Da)
(%)
(Da)
(Da)
Marmara
2 397,0
46,5 2 403,3
35,9 8 700,0 56,9 4120,1
4579,9
Ege
2 006,7
39,0 2 518,8
37,6 3 268,7 21,5 1113,7
2155,0
Akdeniz
722,1
14,0 1 710,2
25,5 3 136,4 20,5
77,0
3059,4
Diğer
25,2
0,5
50,0
1,0
174,7
1,1
118,4
56,3
TOPLAM
5 151,0
100,0 6 693,9 100,0 15 280,3 100 5429,7
9850,6
Kaynak:Tarõm İl Müdürlükleri kayõtlarõ (1999); Erkal ve ark., 1988 , Ertan ve ark., 1996’ ve
Çiçek. Kooperatiflerinin .üretici rekolte beyanlarõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr.
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Ege bölgesi 3 268,7 da üretim alanõ ile ikinci sõrada ve Akdeniz Bölgesi tamamõna
yakõn kõsmõ sera olmak üzere 3 136,4 da kesme çiçek üretim alanõ ile üçüncü büyük kesme
çiçek üretim bölgesini oluşturmaktadõr. Kesme çiçek üretim alanlarõnõn toplamõ 15 280,3
dekardõr. 1988-1999 yõllarõ arasõnda Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõ 3 kat artõş
göstermiştir.
Türkiye’de 1995 yõlõnda de 280 milyon adet kesme çiçek, 1999 yõlõnda 406,8 milyon
adet kesme çiçek üretilmiştir. Üretilen bu çiçeklerin 231 milyonu iç pazarda tüketilirken, 175
milyon dal çiçek (1998) yurt dõşõna ihraç edilmiştir. Kesme çiçek ihracatõndan elde edilen
döviz miktarõ 1998 yõlõnda 13,5 milyon $ olmuştur. İhracatõn % 90 dan fazlasõnõ sprey karanfil
oluşturmakta ve ihracatõn %65-70’i İngiltere’ye yapõlmaktadõr.
Türkiye potansiyel olarak uygun ekolojiye, deneyimli üreticilere ve ihracatçõlara sahip
olmasõna rağmen, kesme çiçek üretim ve ihracatõ istenen seviyede geliştirememiştir. İhracat
15 yõlda ancak 13,5 milyon $’ düzeyine çõkabilmiştir.
Bunun nedenleri arasõnda:
*İşletmelerde alt yapõ yetersizlikler,
*Kesme çiçek üretim ve ihracatõ için bağõmsõz bir teşvik ve uygulama politikasõnõn
olmayõşõ,
*Dõş pazarlardaki kõyasõya rekabet koşullarõ ve ürün kaltesi,
*Tek ürün (karanfil) ve tek pazar (İngiltere) oluşu ve küçük ölçekli fazla sayõda
ihracatçõnõn kendi aralarõnda rekabete girmeleri,
*Akdeniz ve Ege bölgelerinde sebze ürünlerinin kesme çiçeklere alternatif olmasõ,
*İhracatta nakliyenin çok pahalõ olmasõ sayõlmaktadõr.
2. Dõş Mekan (Park Bahçe ) Süs Bitkileri
Dõş mekan süs bitkileri genellikle park ve bahçelerin düzenlenmesinde, karayolu ve
metropollerin ağaçlandõrõlmalarõnda ve rekreasyon sahalarõnda kullanõlan ağaç, ağaççõk, çalõ
ve otsu bitkilerdir. Doğadaki bütün bitkiler dõş mekan süs bitkisi olarak kullanõlabilmektedir.
Örneğin kiraz ağacõ meyveleri ve süs lahanasõ yaprak renkleri ile süs bitkisi olarak
değerlendirilebilmektedir.
Büyüklükleri, formlarõ, işlevleri ve bitkisel özelliklerine göre dõş mekan süs bitkileri 5
grupta incelenirler Bu yapay sõnõflandõrma;
5
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*Geniş yapraklõ ağaç, ağaççõk ve çalõlar,
*İbreli ağaç ve ağaççõklar (Koniferler)
*Yer örtücü,tek ve çok yõlõk bitkiler
*Tõrmanõcõ ve sarõlõcõ bitkiler
*Mevsimlik çiçekler, şeklindedir.
Türkiye’nin doğasõ bitki türleri yönünden çok zengindir. Doğadaki pek çok bitki türü
süs bitkisi olarak kullanõlmak üzere kültüre alõnõp çoğaltõlabilir. Doğanõn zengin bitki türlerini
dõş mekan süs bitkisi olarak kullanmak, kesme çiçek ve saksõ çiçeği olarak kullanmaktan daha
kolay olmaktadõr.
Türkiye’de dõş mekan süs bitkileri üretim alanlarõ incelendiğinde, bu bitkilerin en fazla
Marmara bölgesinde, İstanbul civarõnda yoğunlaştõğõ ve Yalova, İstanbul, Kocaeli ve
Bursa’da üretildiği görülür (Çizelge 2.).
Çizelge2. Bölgelere Göre Özel İşletmelerin Dõş Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanlarõ (1999)
Açõkta üretim Alanõ
Sera alanõ
Toplam Üretim Alanõ
BÖLGELER
(Dekar)
(Dekar)
(Dekar)
Marmara Bölgesi
3 092,4
57,8
3 150,2
Ege Bölgesi
1 247,7
199,5
1 447,2
Akdeniz Bölgesi
301,1
28,0
329,1
Diğer Bölgeler
686,7
29,7
716,4
TOPLAM
5 327,9
315,0
5 642,9
Kaynak: Tarõm İl Müdürlükleri anket sonuçlarõ (1999)
Türkiye’de dõş mekan süs bitkileri üretiminin yeterli olmadõğõ, özellikle büyük boylu
fidanlarla, Mavi ladin, Manolya vb. gibi fidanlarõn üretiminde sõkõntõlar bulunmaktadõr.
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerince fazla miktarda boylu fidan
kullanõlmakta ve talep edilmektedir. Bu talepler başta İtalya olmak üzere, değişik ülkelerden
ithal yolu ile karşõlanmaktadõr. Dõş mekan süs bitkileri ithalatõ 1997 yõlõnda 15,6 milyon $,
1998 yõlõnda 22,1 milyon $ (İtalya 15,3 ve Hollanda 4,5 milyon $) olarak gerçekleşmiştir.
Dõş mekan süs bitkilerinde bitki standardõ olmadõğõndan fiyatlar çok değişkenlik
göstermekte, fiyatlandõrmada çeşitli faktörler rol oynamaktadõr. Bitkinin büyük ve formunu
almõş olmasõ, kalite özeliklerinden olup, fiyat oluşumunda en büyük etkendir. Genellikle
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yavaş büyüyen, çoğaltõlmasõ zor ve beceri isteyen özel (Mavi ladin, manolya vb. gibi) bitkiler
çok yüksek fiyatlarla satõlabilmektedir.
Dõş mekan süs bitkileri yetiştiriciliği için ülkemizin ekolojik koşullarõ çok uygun
olmasõna karşõn, üretim tekniklerinin yetersiz, işletmelerin sermayelerinin sõnõrlõ oluşu ve
mekanizasyonun yaygõnlaştõrõlamamasõ, özellikle büyük fidan üretimini sõnõrlamaktadõr.
3. İç Mekan (Saksõ-Salon) Süsbitkileri
İç mekan (saksõlõ - salon) süsbitkileri; evlerde, bürolarda ve salonlarda iç
dekorasyonda yeşil bir mekan oluşturmak için kullanõlan bitkilerdir;
*Çiçekli iç mekan (saksõlõ) süs bitkileri
*Yaprak güzelliği olan iç mekan (saksõlõ) süs bitkileri
*Kaktüsler olmak üzere yapay olarak 3 guruba ayrõlabilirler.
Genellikle õlõk-sõcak ve nemli ortamlarda yetişirler. Çoğunluğu tropikal bitkiler olduğu
için soğuk karanlõk ve havasõz ortamlarda çabuk bozulurlar.
Isõtma sistemleri olan seralarda veya sõcaklõğõn uygun olduğu yaz aylarõnda
yetiştirilebilirler. Bu nedenlerle yetiştirme özellikleri diğer süs bitkilerinden farklõlõk
göstermektedir.
Türkiye’de iç mekan (saksõlõ) süs bitkisi üretim alanlarõ, 1999 yõlõnda, toplam 541,7
dekar olarak belirlenmiştir. Üretim alanlarõ daha çok Yalova (160 da.), İzmir(138,5 da),
Antalya (75 da.) ve Adana’da (60da.) yoğunlaşmõştõr. Türkiye’de toplam 15-20 milyon adet
civarõnda iç mekan (saksõlõ) süs bitkisi üretildiği tahmin edilmektedir. 1999 yõlõ ortalama
fiyatlarõ 1-3 $ (tropikal türler 1-2.5 milyon Tl., çiçekli türler 400-750 bin TL.) arasõnda
oluşmuştur. İç mekan (saksõlõ) süs bitkileri üreten 70-80 işletmenin varlõğõ bilinmektedir.
Bunlarõn çoğunluğu Yalova ilinde bulunmaktadõr.
Saksõlõ bitki üreten işletmeler kullandõklarõ saksõ toprağõnõn (torf) tamamõnõ ve üretim
materyali olarak kullandõklarõ tohum, fide ve çeliklerin büyük bölümünü ithal etmektedirler.
Saksõ çiçeği üreten işletmelerin diğer süs bitkilerinden farkõ, ilk yatõrõm masraflarõnõn
fazla oluşu, uygun õsõtma sistemlerini gerektirmesi, büyük pazarlara yakõn ve ulaşõmõn kolay
olduğu yerlerde gelişmesi gibi özellikleridir.
7
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4.Doğal Çiçek Soğanlarõ
Doğal çiçek soğanlarõ Türkiye’de süs bitkilerinin ilk olarak tanõnmasõnda öncülük
yapan süs bitkisi grubudur. 1960 ve 1970’li yõllarda süs bitkisi olarak doğal çiçek soğanlarõ
algõlanmõş ve anlaşõlmõştõr. Döviz kõtlõğõ yaşanan 1970’li yõllarda doğal çiçek soğanlarõ
ihracatõndan gelen 2 milyon $’lõk gelirin anlamõ büyük olmuştur.
Ancak 1980’li yõllarda üretim adõ ile ihracat kotalarõndaki büyük artõş sonucunda
küçük- büyük ayrõmõ yapõlmaksõzõn doğadan sökülen soğanlarõn irileri ihraç edilmiş, yavrularõ
tarlalara serpilmiş ilgili makamlara “bunlar üretim” diye gösterilerek özellikle Galanthus’ta
normal olarak 15-20 milyon adet olan kontenjan, 80 milyon adete kadar yükseltilmiştir. Bu
tarlalara ekilen yavru soğanlarõn sadece % 20’si kadarõ büyütülebilmiş, fakat kontenjanlar
doğadan sökülen soğanlarla tamamlanmõştõr. Bu durum doğayõ tahrip eden en büyük etken
olmuştur. Bu dönemde Galanthusun doğadaki yayõlma alanlarõ önemli ölçüde daralmõştõr.
Doğal çiçek soğanlarõnõn doğada azalmasõ sonucu, CİTES ve çeşitli yurt içi ve yurt
dõşõ çevre örgütlerinin baskõsõ ile kontenjanlar önemli ölçüde azaltõlarak Galanthus’da 6-7
milyon adete kadar düşürülmüştür.
Doğal çiçek soğanlarõ 1970 yõlõndan beri, doğada türlerin azalmasõ ve yok olmasõ,
doğanõn değerlendirilmesi, firmalara ayrõlan kontenjanlarõn saptanmasõ, üretme-büyütme vb.
gibi konularda sürekli olarak tartõşmalara neden olmuştur. Bir tarafta çevre örgütleri, bilim
kurullarõ, danõşma kurullarõ ve CİTES gibi kuruluşlar, doğal yapõda türlerin azaldõğõnõ ve hatta
yok olduklarõnõ dile getirirken, diğer tarafta firmalar (toplam 4 firma) doğadan yapõlan soğan
sökümleri ile doğanõn değerlendirildiğini ve gençleştiğini, mevcut Avrupa pazarõnõn
kaybedilmemesi gerektiğini savunmuşlardõr.
Bir yanda bu tartõşmalar yapõlõrken, diğer tarafta bu soğanlarõn kültüre alõnõp
üretilmeleri önem kazanmakta ve gündeme gelmektedir. Bu konuda Lilium, Leucojum,
Fritillaria, ve Sternbergia gibi türlerde kültür arazilerinde yapõlan üretme çalõşmalarõ ümitvar
görünmektedir. İhracatõn bir kõsmõ bu tür üretilmiş soğanlardan karşõlanmaktadõr. Ancak
Galanthus türünde henüz başarõ sağlanamamõştõr. Üniversiteler ve Araştõrma Enstitülerinde
özel ortamlarda chipping, twin scale gibi yöntemlerle yapõlan çoğaltma çalõşmalarõ halen
devam etmektedir.
8
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Bazõ firmalar ise her yõl doğadan sökülen soğanlarla birlikte gelen küçük yavru
soğanlarõ tarlalara dikerek üretim yaptõklarõnõ iddia etseler bile, bu yöntemle dikilen
soğanlarõn ancak % 20-25 i büyüme şansõna sahip olabildiği, yapõlan araştõrma çalõşmalarõnda
ortaya çõkmõştõr. Dolayõsõyla bu şekilde her yõl tarlalara dikilen milyonlarca adet yavru
soğanõn (1 kg.içinde 1500-2500 adet yavru vardõr) % 75’inin kaybolduğu tahmin
edilmektedir. 1980’li yõllarda doğayõ tahrip eden temel nedenin bu olduğu düşünülmektedir.
Doğal çiçek soğanlarõ üretim ve büyütme (Doğadan sökülen yavrularõn ihraç boyuna
kadar büyütülmesi) alanlarõ toplam 267 dekar olarak saptanmõştõr. Bu alanõn 60 dekarõna
Galanthus yavru soğanlarõ dikilmiştir. Kalan kõsõm Leucojum, Fritillaria, Cyclamen ve diğer
soğanlar için kullanõlmõştõr (Çizelge 1.)
Türkiye’de özel sektörün toplam süs bitkileri üretim alanõ 21 731,8 dekardõr. Bunun
süs bitkisi guruplarõna göre dağõlõmõnda kesme çiçekler 15 280 dekar üretim alanõ ile ilk
sõrada yer almaktadõr. Bölgelere göre dağõlõmõnda ise 12 137 dekar üretim alanõ ile Marmara
bölgesi önem taşõmaktadõr.
Özel işletmelerin yanõnda Orman Fidanlõklarõnda 4,5-5 milyon adet dõş mekan süs
bitkisi üretilmektedir. Yerel yönetimler (Belediyeler) 926,8 dekar açõk ve kapalõ alanda; dõş
mekan ve saksõ bitkileri üretimi yapmakta ve çevre düzenlemelerinde kullanmaktadõrlar
( Çizelge.3).
Çizelge.3. Türkiye Süs Bitkileri Toplam Üretim Alanlarõnõn Bölgelere Göre Dağõlõmõ*
1999 Yõlõ (Da)
ÜRÜN GRUPLARI
Marmara
Ege
Akdeniz
Diğer
TOPLAM
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Bölgeler
Kesme Çiçekler
8 700.0
3 268.7
3 136.4
174.7
15 280.3
Dõş Mekan Bitkileri
3 150.2
1 447.2
329.1
716.4
5642.9
İç Mekan Bitkileri
204.0
161.7
149.0
26.5
541.2
Doğal Çiçek Soğanlarõ
83.0
62.2
67.1
58.1
267.4
TOPLAM
12 137.2
4 939.8
3 681.6
975.7
21 731.8
*Orman fidanlõklarõ, Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarõ hariç
*Türkiye’nin toplam süs bitkileri üretim değerleri (toptan fiyatlarla), ürün gruplarõna göre
aşağõda verilmiştir.
9
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Kesme çiçekler İhracatõ: (1998)
Kesme çiçekler iç tüketim(Koop. Top.Fiy.1998)
Kesme çiçek bavul ticareti (Tahmin)
İç mekan (Saksõ ) bitkileri (10Mil ad.X1$)
Dõş mekan Süs bitkileri (Tahmin 2000$/Dk)
Doğal Çiçek Soğanlarõ
Türkiye Toplam Süs Bitkileri Üretim Değeri

13.5 Milyon $
21.6 Milyon $
6.5 Milyon $
10.0 milyon $
11.3 Milyon $
2.5 Milyon $
65.4 Milyon $

Türkiye, uygun ekolojik koşullarõ, çok değişik iklim özellikleri ve zengin bir doğasõ
olmasõna ve süs bitkilerinde son 15 yõlda hõzlõ bir gelişme göstermesine rağmen, arzu edilen
seviyede gelişme sağlayamamõştõr. Örneğin Uganda 1994 yõlõnda gül üretimine başlamõş ve
1996 yõlõnda 12 üretici, 400 dekar üretim alanõ ile 10 milyon $ ihracat yapmõştõr. 2000
yõlõndaki hedefi 40 milyon $ ihracat değerine ulaşmaktõr (Bob Galinsky,.Flor.İnt.Dec.1996).
Afrika ülkelerinden Kenya ve Zimbabwe ihracatçõ ülkeler arasõnda 100 milyon $
civarõnda ihracatla önemli yere sahiptirler.
Türkiye ise1985 yõlõndan sonra 15 yõllõk sürede ihracatõnõ ancak 13,5 milyon $’a
çõkarabilmiştir. Türkiye’nin AB üyesi olmasõ nedeniyle üretim, kalite ve standartlarda gelişme
sağlamasõ durumunda, süs bitkileri ihracatõnõ artõrabilecektir. Diğer taraftan Rusya, önemli bir
çiçek tüketicisi komşu ülkedir. Ekonomik krize rağmen 100 milyon $’lõk çiçek ithalatõnõ
Hollanda, Kolombiya vb. ülkelerden sağlamaktadõr.
Süs bitkileri üretim ve ihracatõnõn teşvik edilmesi ve desteklenmesi konularõnda
toplumun bütün kesimlerine görevler düşmektedir. Bu kõonuda kararlõ bir politika oluşturmasõ
ve izlenmesi sektörün gelişmesini hõzlandõracaktõr.

10
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I. GİRİŞ

Kesme Çiçek yetiştiriciliği süs bitkileri alt sektörü içinde üretim miktarõ ve değer
olarak en büyük paya sahip olan önemli bir faaliyet alanõdõr. Kesme Çiçek kavramõ genellikle
buket, sepet, çelenk ve aranjmanlarda kullanõlan, çiçek, gonca, dal ve yapraklarõn taze,
kurutulmuş,boyanmõş veya ağartõlmõş olarak kullanõma sunulmuş durumlarõnõ ifade
etmektedir.Bu ürünlerin yetiştirilmesi, toplanmasõ, işlenmesi, sõnõflandõrõlmasõ,depolanmasõ ve
pazarlanmasõ gibi faaliyetler kesme çiçek yetiştiriciliğinin konularõ arasõnda yer almaktadõr.
Kesme çiçek ürünleri Brüksel Gümrük Terminolojisinde (BTN) 06.03. gümrük tarife
ve pozisyon numarasõyla, Uluslararasõ Ticaret Standartlarõ Sõnõflandõrmasõnda ise 292.71
ticaret sõnõflandõrma koduyla gösterilmektedir.
Kesme çiçek yetiştiriciliğinin dünyadaki tarihsel gelişimi süs bitkileri sektörünün
gelişimiyle büyük ölçüde paralellik göstermiştir. Bu faaliyet alanõ ticari anlamda 20. yüzyõlõn
başõnda önem kazanmaya başlamõş ve özellikle II. Dünya Savaşõ’ndan sonra bir çok gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkede önemli bir ticari faaliyet konumuna gelmiştir.
Başlangõçta bilgi birikimi ve hõzla uygulamaya aktarõlabilen teknolojik gelişmeler
sonucu dünya kesme çiçek üretimi, ağõrlõklõ olarak ABD, Hollanda ve Japonya gibi gelişmiş
ülkelerde hõzlõ bir büyüme göstermiştir. Ancak 1970’li yõllardan sonra gelişmekte olan bazõ
ülkeler, bu sektörün karanfil ve gül gibi ana ürünleri açõsõndan ekolojik avantajlarõnõn farkõna
varmõş, İsrail, Kolombiya ve Kenya bu avantajlarõnõ kullanarak dünyanõn önemli kesme çiçek
ihracatçõsõ konumuna gelmişlerdir. Bu süreçte gelişmekte olan ülkeler yalnõzca ekolojik
avantajlardan değil, kesme çiçek üretiminde önemli maliyet unsurlarõndan birini oluşturan
işgücü ucuzluğu avantajõndan da yararlanmõşlardõr.
Gelişmekte olan ülkelerin bu avantajlarla kesme çiçek alanõna yönelmesi ve pazar
olarak ABD, AB ve Japonya pazarõnõ hedef almasõ, dünya kesme çiçek üretiminde
değişimlere yol açmõş, karanfil gibi çok işçilik isteyen kesme çiçekler, işçiliğin ucuz ,
ekolojinin uygun olduğu Kolombiya, İspanya gibi sõcak bölgelere kaymõştõr. ABD ve AB
ülkelerinde kesme çiçek yetiştiriciliği ile uğraşan işletmeler saksõlõ süs bitkileri
yetiştiriciliğine yönelmiştir. Hollanda ise ileri teknoloji kullanõmõ, re-export ve Almanya
pazarõna yakõnlõk avantajlarõ ile dünya pazarõndaki yerini ve önemini korumuştur.
14
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İklim özellikleri açõsõndan kesme çiçek yetiştiriciliği için önemli avantajlara sahip olan
ülkemizde ise, ticari anlamda kesme çiçek üretimi, 1940’lõ yõllarda İstanbul ve çevresinde
başlamõş, daha sonra Yalova önemli bir üretim merkezi konumuna gelmiştir. Sonraki yõllarda
sebze üretiminden daha cazip olmasõ nedeniyle, Ege bölgesinde sebzeye alternatif bir ürün
olarak yayõlmõştõr. 1985 yõlõndan itibaren Antalya’dan yapõlmaya başlayan kesme çiçek
ihracatõ, çiçek üretim alanlarõnõ bu bölgede hõzla artõrmõştõr.
Özellikle VI. ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan dönemlerinde ihracata yönelik
üretimin dolaylõ yollarla teşvik edilmesi ve bitki materyali ithaline getirilen kolaylõklar, kesme
çiçek üretim alanõ ve miktarõnda önemli artõşlarõn ortaya çõkmasõnõ sağlamõştõr. Ancak bu
artõş; bazõ Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ve İsrail kadar büyük olamamõştõr. Son yõllarda
hem ihracat ve hem de iç tüketim değerlerinin artõşõnda gözlenen duraklamalar Türkiye kesme
çiçek üretim sektöründe bir karar sürecinin yaşandõğõ varsayõmõnõ yaygõnlaştõrmõştõr.
Bu raporda Türkiye kesme çiçek üretiminde yakõn geçmişte ortaya çõkan ve VIII. Beş
Yõllõk Plan döneminde ortaya çõkabilecek yapõsal ve ekonomik gelişmeler değerlendirilmiş ve
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde bu faaliyet alanõnda beklenen gelişmelerin
sağlanmasõ için alõnmasõ gereken önlemler ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr.
II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
1. Bitki Genetik Kaynaklarõ
Türkiye, dünyanõn üç önemli gen merkezinin kesişme noktasõ olan bir bölgede
bulunmasõ bitki genetik kaynaklarõ açõsõndan büyük bir potansiyele sahip olmasõnõ sağlamõştõr.
Sahip olduğu 3000’i endemik olmak üzere 10.500 tür arasõnda, kesme çiçek yetiştiriciliği
açõsõndan önem taşõyan çok sayõda bitki türünün doğal formlarõ ve õslah edilmemiş hatlarõ
bulunmaktadõr. Özellikle kuru olarak değerlendirilen kesme çiçek türleri bakõmõndan önemli
bir genetik potansiyele sahip olan ülkemizde, bu kaynaklardan yeterince yararlanõldõğõnõ
söylemek oldukça güçtür.
1963 yõlõnda başlatõlan bitki genetik kaynaklarõ çalõşmalarõyla önemli sayõda bitki
türünün toplama ve teşhis çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Ancak bu türlerden õslah materyali olarak
yararlanõlmasõ veya ticari anlamda üretimde kullanõlmalarõ konularõndaki gelişmeler sõnõrlõ
kalmõştõr.
15
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Ülkemizde bitki genetik kaynaklarõnõn belirlenmesi, korunmasõ ve ticari anlamda
üretim sürecine katõlmasõ konusunda etkili ve bütüncül politikalar yürütülememesi, bitki
genetik kaynaklarõndan etkin bir biçimde yararlanmayõ kesme çiçek faaliyet alanõ için de
zorlaştõrmaktadõr. Öte yandan, yurtdõşõndan getirilen çok sayõda türe ait genetik materyal ve
şu anda sahip olunan potansiyel ile ilgili bilgiler son derece sõnõrlõdõr.
Dünya pazarõnda son yõllarda doğal formlu kesme çiçek ürünlerine olan ilginin artõyor
olmasõ, ülkemizdeki bitki genetik kaynaklarõ potansiyelinden bu amaçla yararlanõlmasõ için
yoğun çalõşmalarõn yapõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr.
2. Üretim
2.1. Üretim Alanõ
Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõnõn değişiminde son 11 yõlda ortaya çõkan
gelişmeler Çizelge 1’de verilmiştir. 1988 yõlõnda 5 151 dekar olan toplam kesme çiçek üretim
alanõ, 5 yõl içinde %29.9 artarak 1993 yõlõnda 6 693.9 dekara yükselmiş, 1993-1998 yõllarõ
arasõndaki 5 yõllõk artõş ise % 100’den fazla olmuş ve toplam üretim alanõ 1999 yõlõnda 15
280.3 dekara yükselmiştir. Bu değerler Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõnõn, 1988-1999
yõllarõnda artõş gösterdiğini, artõş hõzõnõn 1993-1999 döneminde çok fazla olduğunu ortaya
koymaktadõr. Kõsaca belirtmek gerekirse Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõ son 11 yõlda
toplam 3 kat artmõştõr.
Çizelge 1: Türkiye Kesme Çiçek Üretim Alanlarõ (Da).
YETİŞME
Y I L L A R
ORTAMI
1988**
1993***
1999*
Cam Sera
454.7
360.8
382.8
Plastik Sera
2 135.5
3 574.4
9 467.8
Açõk Alan
2 560.8
2 758.7
5 429.7
TOPLAM
5 151.0
6 693.9
15 280.3
Kaynak:*Tarõm İl Müdürlükleri kayõtlarõ(1999); **Erkal ve ark. 1988 ve ***Ertan ve
ark.,1996 ve Çiçek Kooperatifleri üretici rekolte beyanlarõndan yararlanõlmõştõr.
Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõnõn bölgelere göre dağõlõmõ ve dağõlõm
oranlarõndaki değişimler yõllara göre Çizelge 2’de verilmiştir.
Marmara Bölgesi; 1988 yõlõnda Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõnõn %46.5’i
Marmara bölgesinde iken, 1993 yõlõna kadar olan 5 yõllõk dönemde bu oran %35.9’a gerilemiş,
16
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1993-1999 döneminde ise tekrar artõş göstererek %56.9’ a yükselmiştir. Bu artõş gladiol,
statis, vb.gibi türlerin açõk alanlarda tarla çiçeği olarak yetiştiriciliğindeki artõştan
kaynaklanmõştõr.
Akdeniz Bölgesi; Üretim alanlarõnda 1988-1993 arasõnda önemli artõşlar olmuş, bu
dönemde Akdeniz bölgesinde üretim alanlarõ oranõ %14.0’ten %25.5’e yükselmiştir. 19931999 döneminde ise artõş hõzõ yavaşlamõş ve Akdeniz bölgesinin toplam üretim alanlarõ
içindeki payõ %20.5’e düşmüştür. Burada en önemli faktör Antalya’da açõk alanda kesme
çiçek yetiştiriciliğinin yapõlmamasõdõr.
Ege Bölgesi; Bu bölgede kesme çiçek üretim alanlarõ artõş hõzõnõn dengeli ve yavaş
olduğu görülmektedir. Burada da üretimin büyük bölümü açõkta yapõlmakta, 1999 yõlõnda %
21.5 pay ile ikinci büyük kesme çiçek üretim bölgesidir.
Çizelge 2: Kesme Çiçek Üretim Alanlarõnõn Bölgelere ve Yõllara Göre Dağõlõmõ
Y I L L A R
1988**
1993***
1999 Toplam
1999*
BÖLGE
Alan(da) (%) Alan(da)
(%) Alan(da) (%)
Tarla(da)
Sera (da)
Marmara
2 397,0 46,5
2 403,3
35,9
8 700,0 56,9
4 120,1
4 579,9
Ege
2 006,7 39,0
2 518,8
37,6
3 268,7 21,5
1 113,7
2 155,0
Akdeniz
722,1 14,0
1 710,2
25,5
3 136,4 20,5
77,0
3 059,4
Diğer
25,2
0,5
50,0
1,0
174,7
1,1
118,4
56,3
TOPLAM 5 151,0 100,0
6 693,9 100,0 15 280,3 100.0
5 429,7
9 850,6
Kaynak:*Tarõm İl Müdürlükleri kayõtlarõ (1999); **Erkal ve ark., 1988, ***Ertan ve ark.,
1996’ ve Çiçek Kooperatiflerinin üretici rekolte beyanlarõndan yararlanõlarak
hazõrlanmõştõr.
2.2. Üretim Miktarõ ve Verim
2.2.1. Üretim Miktarõ
Türkiye’nin 1995-1998 yõllarõ arasõnda ihracat ve iç tüketim düzeyindeki kesme çiçek
üretim miktarlarõ Çizelge 3’de verilmiştir.
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İÇ TÜKETİM

İHRACAT

Çizelge 3: Türlere Göre Türkiye Kesme Çiçek Üretim Miktarõ (Adet).
YILLAR
1995
1996
1997
TÜRLER
Karanfil
116 150 544 153 954 476 169 177 327
Gül
282 266
23 025
114 015
Krizantem
74 729
306 831
635 135
Gladiol
6 250
129 500
5 105
Diğerleri
20 250
44 615
62 215
TOPLAM
116 534 039 154 458 447 169 993 797
Karanfil
51 747 710
68 984 430 67 598 040
Gül
37 630 000
38 327 000 32 109 102
Glayöl
24 096 420
23 549 760 23 024 770
Kasõmpatõ
14 174 600
15 223 400 12 539 150
Gerbera
8 959 910
9 035 570
7 419 735
Diğerleri
26 936 400
30 231 000 32 222 000
TOPLAM
163 545 040 185 351 160 174 912 279
GENEL TOPLAM
280 079 079 339 809 607 344 906 594
Kaynak : İGEME ve Kooperatiflerin Kayõtlarõ, 1995-1998

1998*
174 136 752
42 315
74 154
500
125 265
175 378 986
84 474 155
46 873 289
31 622 560
14 444 906
8 539 147
45 442 800
231 396 857
406 775 843

1995 yõlõnda 280 079 079 adet olan toplam kesme çiçek üretimi, 1996 yõlõnda %23’lük
bir artõşla 339 809 607 adete yükselmiş, 1997 yõlõnda artõş hõzõnda önemli bir düşme yaşanmõş
ve toplam üretim %1,5 artarak 344 906 594 adet olarak gerçekleşmiştir.1998 yõlõnda
(S.S.Çiçekçilik Üretim ve Paz. Koop. kayõtlarõndaki açõklanamayan %50 artõş nedeniyle)
yeniden bir artõş eğilimi ortaya çõkmõş ve toplam kesme çiçek üretimi 1997 yõlõna göre %17
artarak 406 775 843 adete yükselmiştir. Son dört yõllõk dönemde ise Türkiye kesme çiçek
üretiminde toplam % 43,5 oranõnda bir artõş olmuştur.
Türkiye kesme çiçek üretim miktarlarõ ihracat ve iç tüketim düzeyinde ele alõndõğõnda;
son dört yõlda ihracata yönelik üretim miktarõnõn toplam % 50,5 oranõnda arttõğõ, bu oranõn
1996 yõlõnda yüksek olduğu, 1997 ve 1998 yõllarõnda ise artõş oranõnõn azaldõğõ görülmektedir.
İç tüketime yönelik üretim miktarõ ise 1997 yõlõnda düşmüş, ancak 1998 yõlõnda önemli bir
artõş ortaya çõkmõştõr. Buna karşõn iç tüketime yönelik üretim miktarõ son dört yõlda toplam
%42 oranõnda artmõştõr. Veriler, son dört yõlda ihracata yönelik üretim miktarõnõn, iç tüketime
yönelik üretimden daha hõzlõ artõğõnõ ortaya koymaktadõr (Çizelge 3).
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Kesme çiçek üretim miktarlarõ türler düzeyinde ele alõndõğõnda; son dört yõlda hem
ihracat ve hem de iç tüketim amacõyla yapõlan üretim miktarõ içinde en büyük payõn karanfil
türüne ait olduğu görülmektedir. Yõllara göre, diğer ürünler grubuna giren türlerin üretim
miktarlarõnda da önemli artõşlar olmuştur. İç tüketime yönelik üretimde gül ikinci sõrayõ almõş,
bunu sõrasõyla glayöl, kasõmpatõ ve gerbera izlemiştir. İç tüketime yönelik üretimde de
diğerleri grubuna alõnan yeni ve farklõ kesme çiçek türlerinin payõndaki artõş oranõ % 75
olmuştur.
Hem ihracatta hem de iç tüketimde “diğer çiçekler” gurubundaki artõş kesme çiçek
yetiştiriciliğinde ana ürünlerden, diğer çeşitlere doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir.
2.2.2. Verim
Türkiye kesme çiçek üretiminde, iklime bağlõ bir üretim gerçekleşmekte, kõş aylarõnda
az, diğer mevsimlerde çok verim alõnmaktadõr.
Kalite iklime bağlõ olarak, ilkbahar ve sonbahar aylarõnda yüksek, yaz aylarõnda düşük
olmaktadõr. Yõl boyu kaliteli ürün alma imkanõ olmamaktadõr. Türkiye kesme çiçek
üretiminde kullanõlan bazõ türlerin ortalama verim tahminleri, deneyimler ve gözlemler
yardõmõ ile belirlenerek Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4: Bazõ Türlerin Dekara Ortalama Verim Tahminleri
TÜRLER
VERİM (adet/da)
Gül
120 000
Karanfil
140 000
Lilium
50 000
Frezya
150 000
Gypsophylla
80 000
Gerbera
140 000
2.3. Üretim Teknolojisi
Türkiye’de kesme çiçek üretimi yapan işletmelerin, işletme büyüklüğü, işgücü
kaynağõ, üretim materyali sağlama yöntemleri ve hukuksal niteliklerinde olduğu gibi
kullandõklarõ üretim teknolojileri ve sistemleri açõsõndan da, ihracata yönelik üretim yapan
işletmeler ve iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler olarak iki başlõk altõnda incelenmesi
gerekmektedir.
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İhracata yönelik üretim yapan işletmelerin büyük çoğunluğu, yetiştirdikleri tür için
cam veya genellikle uygun plastik seralar, otomatik gübre enjeksiyon ve fotoperiyodik
aydõnlatma ve bilgisayarlõ muhasebe sistemleri ile soğuk hava depolarõ ve boylama ve
paketleme sistemlerine sahiptirler. Öte yandan sözleşmeli üretim sistemi içinde sözleşmeli
üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde özellikle hasat sonrasõ işlemlere yönelik
teknolojiler kullanõlmaktadõr.
Ancak büyük bölümü 1985-1990 yõllarõ arasõnda kurulmuş olan ve 1997 yõlõna göre
ortalama deneyimleri 6,1 yõl olan bu işletmelerin, başlangõçta gelişmiş ülkeler düzeyinde olan
teknolojik yapõlarõna bu alandaki yeni gelişmeleri monte etmek konusunda önemli eksikleri
bulunmaktadõr. Bir çok gelişmiş ülkede rutin hale gelmekte olan topraksõz kültürde üretim
teknolojisine ilgi duyan ve bu konuda yatõrõm yapan işletme sayõsõ oldukça azdõr.
İç piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin yararlandõklarõ teknoloji düzeyi ihracata
yönelik üretim yapan işletmeler göre oldukça düşüktür. Bir çok üretim bölgesinde kullanõlan
seralarõn yapõsal özellikleri basit, işletme büyüklüğü küçük ve çoğunluğunun kiralõk arazilerde
olmasõ, iç pazar fiyatlarõnõn genellikle düşük olmasõ gibi nedenlerle otomatik õsõtma, gübre
enjeksiyon

sistemleri

ve soğuk hava depolarõ gibi teknolojik unsurlara yatõrõm

yapamamaktadõrlar.
Kesme çiçek işletmelerinde kullanõlan ve türlere bağlõ olarak değişebilen kültürel
işlemler ise iç veya dõş piyasa için üretim yapan işletmelerde temelde benzerlik
göstermektedir. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanõlan önemli kültürel işlemler ana
başlõklar halinde aşağõda verilmeye çalõşõlmõştõr:
Çoğaltma
Kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanõlan türlerin çoğaltõlmasõnda çelik köklendirme,
aşõ ve tohumla çoğaltma gibi klasik yöntemlerin yanõnda, doku kültürü ile çoğaltma gibi
modern vegetatif çoğaltma yöntemleri de kullanõlabilmektedir.
Kesme çiçek üretmek amacõyla kurulacak plantasyonlar için ihtiyaç duyulan üretim
materyalinin çoğaltõlmasõ ve temini konusundaki önemli sorunlarõn VII. Beş Yõllõk Plan
döneminde bir ölçüde çözümlendiği, Antalya ve İzmir’de özellikle yabancõ firma patentleri ile
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karanfil ve gerbera fidesi üreten işletmeler kurulduğu, damõzlõk fide ihtiyacõnõ önemli ölçüde
giderildiği bilinmektedir. Geçen plan döneminde de var olan Kooperatiflerin damõzlõk bitki
plantasyonlarõ ve fide üretimi ile birlikte üretilen yõllõk yaklaşõk 20-25 milyon karanfil
fidesinin ihtiyacõ karşõlamadõğõ, fide ithalatõnõn devam ettiği görülmektedir. Ancak karanfil
çiçek fiyatlarõnõn fide fiyatlarõ ile orantõlõ olarak artmamasõ nedeniyle, özellikle iç tüketime
yönelik üretim yapan üreticilerin bir kõsmõ fidelerini kendileri üretmek zorunda kalmaktadõr.
İhracata yönelik üretim yapan işletmeler, özellikle karanfil için damõzlõk hatlar satõn
alma ve bunlarla kurduklarõ damõzlõk seralarõndan çiçek üretim materyali ihtiyaçlarõnõ
karşõlamaya çalõşmaktadõrlar. Ancak bu alandaki dõşa bağõmlõlõk, hem damõzlõk hatlar ve hem
de üretim materyali ihtiyacõ için sürmektedir.
Öte yandan glayöl, lilium ve lale gibi soğanlõ kesme çiçek türleri ile tohumdan kesme
çiçek üretilen (şebboy, lisianthus gibi) türlerde soğan ve hibrit tohum materyalinin tamamen
ithalat yoluyla karşõlanmasõ devam etmektedir.
Dikim
Kesme çiçek yetiştiriciliğinde, dikim zamanõ, dikim sistemleri ve sõklõğõ kullanõlan tür,
hedeflenen hasat zamanõ, sera konstrüksiyonu ve üretimin yapõldõğõ mevsim ve bölgenin
ekolojik koşullarõna göre değişebilmektedir.
Teknik İşlemler ve Ürün Programlama (Budama, Uçalma ve Soğan
Preperasyonu)
Kesme çiçek üretiminde gül ve karanfil gibi önemli türlerin yetiştiriciliğinde budama
ve uç alma gibi işlemler, ürün kalitesi ve ürün programlamada yararlanõlan temel araçlardan
biri olarak önem taşõmaktadõr. Soğanlõ, yumrulu kesme çiçek türlerinde ise soğan
preparasyonu işlemleri çiçek açma oranõ, çiçek kalitesi ve çiçek açma zamanõnõ düzenlemekte
büyük önem taşõmasõna rağmen, Türkiye’de bu konuda gelişme sağlanamamõştõr. Bu teknikler
üreticiler tarafõndan fazla bilinmemektedir.
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Toprak İşleme ve Gübreleme
Türkiye’de kesme çiçek yetiştiriciliği, sõnõrlõ uygulamalar dõşõnda genellikle toprakta
yapõlmaktadõr. Kesme çiçek işletmelerinin yapõsal özellikleriyle ilgili araştõrmalar, üreticilerin
aşõrõ gübreleme yaptõklarõ ve gübreleme için toprak ve yaprak analizlerinden yararlanan
üretici sayõsõnõn oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Antalya’da sözleşmeli üretici olarak
üretim yapan işletmelerin %32,3’ünün gübrelemede yaprak ve toprak analiz sonuçlarõndan
yararlandõğõ saptanmõştõr.
Sulama
Diğer kültürel işlemlerde olduğu gibi, sulama sõklõğõ ve kullanõlan su miktarõ da
üretimin yapõldõğõ bölgenin ekolojik koşullarõ, yetiştirilen türler ve yararlanõlan sulama
yöntemine göre önemli farklõlõklar gösterebilmektedir. İhracata yönelik işletmelerin tamamõ
ve iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin ise büyük çoğunluğu damla sulama ve
yağmurlama sulama gibi modern sulama yöntemlerini kullanmaktadõrlar.
Hastalõk ve Zaralõlarla Mücadele
Hastalõk ve zararlõ belirtisi taşõmamak, kesme çiçek ürünleriyle ilgili standartlarõn
tümünde tanõmlanan ilk özelliklerden birisidir. Bunun nedeni, bu tip zararlarõn direk olarak
ürünün fiyatõna yansõmasõ ve pazar değerini tayin edebilmesidir. Öte yandan ihracat yapõlan
ülkelerin çok katõ karantina kurallarõnõn olmasõ, hastalõk ve zararlõlarla mücadeleyi önemli bir
konuma taşõmaktadõr.
Hastalõk ve zararlõlar için aşõrõ kimyasal kullanõmõ ise, çevre ve toprak kirlenmelerine
neden olmakta, canlõlar arasõndaki doğal dengeleri bozmaktadõr.
Hasat Sonrasõ Uygulamalar
Kesme çiçekler, vazoda tamamen açõlabileceği ve en uzun vazo ömrünün elde
edileceği en erken devrede kesilmelidir. En uygun hasat zamanõ tür, çeşit, zaman/mevsim,
pazarlama şekli, pazar uzaklõğõ, tüketici istekleri ve çevre koşullarõna göre değişmektedir.
Pazarlama kanallarõnda %25'i aşan kayõplarõn başlõca nedenleri; solunum ile depo
besinlerinin tükenmesi, bakteriyel veya fungal bulaşma, olgunlaşma ve yaşlanma olaylarõ,
22
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solma (su dengesinin bozulmasõ), ezilme ve çarpma sonucu solunum yükselişi, yüksek veya
çok düşük sõcaklõklar, etilen birikimi, kullanõlan suyun kalitesi (tuzluluk ve flor seviyesi),
hatalõ kültürel uygulamalar ve yetiştirme koşullarõdõr.
Kesme çiçeklerin türüne ve gelişme devresine göre değişen çeşitli uygulamalar vardõr.
İşletmede, değişik pazarlama kanallarõnda veya çiçekçi dükkanõnda, hatta tüketici evinde
yapõlmasõ gereken bu uygulamalar, kesme çiçeklerin vazoda en yüksek kaliteye ulaşmasõnõ ve
vazo ömrünün uzamasõnõ sağlar. Örneğin, canlõ olan kesme çiçeklerin büyüme ve gelişmeleri
için gerekli temel gõda şekerdir. Şeker aynõ zamanda bakteriler içinde bir gõdadõr. Bu nedenle
şekerli çözelti mutlaka çiçeğe uygun bir bakterisit içermelidir. Çiçek başõna maliyetleri
oldukça düşük, ancak faydalarõ büyük olan çeşitli uygulamalarõn amaçlarõ; etilen zararõnõ
önleme, büyümeyi düzenleme, petal yaşlanmasõnõ ve yaprak sararmasõnõ geciktirme, vazo
suyunda mikrobik gelişmeyi önleme ve su alõmõnõ artõrmadõr.
Etilen kesme çiçeklerde kontrol altõna alõnmasõ gereken en önemli faktörlerdendir.
Birçok kesme çiçek etilene oldukça duyarlõdõr. Etilen her yerde vardõr: Egzos gazlarõ, olgun
meyve, sigara dumanõ etilen kaynağõdõr. Bu nedenle, çiçeğin kõsa zamanda solmasõna yol açan
etilenden korunmasõ önemlidir. Bunun için, ağõr metal olan gümüş içeren bir kimyasal bileşim
(GTS - gümüş tiyosülfat) yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Ülkemizde, ihraç edilen çiçeklerde
kullanõlan bu kimyasalõn çevre kirliliğine yol açmamasõ için kullanõm sonrasõ imhasõ büyük
önem taşõmaktadõr. Bu konuda kontrol mekanizmasõ geliştirilmelidir.
Kesme çiçeklerin hasat sonrasõnda uygulanan önemli işlemlerden biri boylama ve
demetlemedir. Boylamanõn standartlara uygun biçimde yapõlmasõ, demetlerde türe ve pazar
isteğine uygun sayõda çiçek konmasõ ve demetlerin veya çiçeklerin ambalajlanmasõnda uygun
malzeme kullanõlmasõ ve gereken özenin gösterilmesi çiçek kalitesi ve dayanõm gücünün
korunmasõnõ

sağlayacaktõr.

Boylama

sõrasõnda,

zararlanmõş

ve

hastalõklõ

çiçekler

çõkarõlmalõdõr. Demetler çok sõkõ bağlanmamalõdõr. Çok sõkõşõk çiçeklerde küf gelişir ve
soğuma gecikir. Eskiden mumlu kağõtlar ile sarõlan çiçekler, günümüzde çoğunlukla şeffaf
plastik kõlõflarla sarõlmaktadõr. Plastik kõlõf

(sleeve) dayanõmõ artõrõr. İhracata yönelik

üretimde kullanõlan plastik kõlõflarõn, iç tüketime yönelik çiçekçilikte de yaygõnlaşmasõ, kesim
sonrasõ kayõplarõ azaltacaktõr.
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Ülkemizde, hasat sonrasõ işlemlerde iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler ile
ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin uygulamalarõ faklõdõr. İhracata yönelik üretim
yapan işletmelerde hasat sonrasõ işlemlerde daha ileri teknolojiler kullanõlmaktadõr
2.4 Üretim Tesisleri
Kesme çiçek işletmelerinin ideal planlamasõnda, cam veya plastik sera, açõk alan,
uygun depolama koşullarõ sağlayacak yeterli büyüklükte soğuk hava depolarõ, su kaynağõ ve
sulama sistemleri, gübreleme sistem ve üniteleri ile boylama paketleme ve ambalajlama
üniteleri temel unsurlarõ oluşturmaktadõr.
1999 yõlõ verilerine göre, Türkiye kesme çiçek üretim alanlarõnõn % 4,5’ini cam
seralar, %64,2’sini plastik seralar ve %31,3’ünü ise açõk alanlar oluşturmaktadõr. Bu dağõlõm
ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanõlan üretim tesislerinin kurulmasõnda, yõl boyu
üretim için karmaşõk teknolojik uygulamalara daha uygun olan cam seralardan çok, ekolojik
avantajlardan yararlanmayõ ön plana çõkaran bir yaklaşõmõn benimsendiğini göstermektedir.
Son yõllarda bazõ işletmeler, ithalatçõ ülkelerin yõl boyu sabit miktar ve kalitede mal
taleplerinin karşõlanmasõ gerektiğini kavramõş, bu amaçla uygun ekolojilerden yararlanma
veya teknolojileri yenileme çalõşmalarõ başlatmõşlardõr.
İşletme büyüklüğü, ihracata yönelik işletmeler de dahil olmak üzere kesme çiçek
faaliyet alanõnõn en önemli sorununu oluşturmaktadõr. İç piyasaya yönelik üretim yapan
işletmelerde işletme büyüklüğü servis alanlarõ dahil 5 dekarõn altõndadõr. Bu büyüklük
özellikle teknoloji kullanõmõ, modern üretim tekniklerinden yararlanma konusundaki geç
kalmõşlõğõn en önemli ekonomik gerekçesini oluşturmaktadõr.
İhracata yönelik üretim yapan işletmelerde ortalama işletme büyüklüğü 30 dekarõn
üzerindedir. Ancak işletme büyüklüğü dağõlõmlarõ aynõ sorunu bu işletmeler için de gündeme
getirmektedir. İhracata yönelik kesme çiçek üretiminin merkezi konumundaki Antalya’da,
çiçek işletmelerinin 1997 yõlõnda ortalama işletme büyüklüğü 55.2 dekar olarak saptanmõştõr.
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Çizelge 5: Antalya’da İhracat İçin Üretim Yapan İşletmelerde İşletme Büyüklüğü ve Dağõlõmõ.
İşletme Büyüklükleri
İşletme Sayõsõ
İşletmelerin Toplam
(Da)
ve Oranõ
Üretim Alanõ
Sayõ
%
(Da)
%
10
31,25
202,5
11,45
≤30
31-50
10
31,25
400,8
22,67
51-100
8
25,00
624,3
35,31
4
12,50
540,5
30,57
>100
32
100,00
1768,1
100,00
TOPLAM
Kaynak: Özkan ve ark.,1999.
Ancak Çizelge 5 incelendiğinde işletmelerin %62,5’inin işletme büyüklükleri ortalamanõn
altõnda kaldõğõ görülmektedir.
3. Dõş Ticaret
Süs bitkileri alt sektörü içinde, dõş ve iç mekan süs bitkileri faaliyet alanlarõnõn aksine
kesme çiçek faaliyet alanõ ürün düzeyinde önemli bir dõş ticaret fazlasõ olan alandõr. İthalat
daha çok bitki materyali, gübre ve tarõmsal mücadele ilaçlarõ gibi üretim girdileriyle ilgilidir.
3.1 İhracat
Türkiye kesme çiçek ihracatõnda miktar ve değer açõsõndan son yõllarda ortaya çõkan
değişimler Çizelge 6’da verilmiştir. 1985 yõlõnda başlayan Türkiye kesme çiçek ihracatõ
,1990'lõ yõllara kadar gerek miktar, gerekse değer açõsõndan önemli artõşlar göstermiştir.
Ancak, daha sonraki yõllarda miktar ve değer artõşlarõ mutlak olarak artmaya devam etmişse
de, değer artõş oranlarõnda düşme olmuş ve son yõllarda, daha fazla ürüne karşõlõk, daha az
ihracat geliri elde edilmeye başlanmõştõr. Nitekim 1988-1993 yõllarõ arasõnda ihracat miktarõ
%28,1 ve ihracat geliri %22,7 oranlarõnda artmõşken, 1993-1998 yõllarõ arasõnda ihracat
miktarõ %6,4, ihracat değeri ise %3,8 oranlarõnda artmõştõr.
Çizelge 6: Yõllara Göre Türkiye Kesme Çiçek İhracat Miktarõ ve Değerindeki Değişmeler
Y I L L A R
ÜRETİM
1995
1996
1997
1998
Miktar (adet)
116 534 039
154 458 447
169 993 797 175 378 986
Değer (ABD $)
10 908 451
12 093 318
13 669 484
13 535 776
Kaynak: İGEME kayõtlarõ, 1995-1998
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Bu durum 1990’lõ yõllarda önemli üretim ve pazarlama sorunlarõnõn ortaya çõktõğõnõn
göstergesidir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte, en önemlilerinden birisi, ihracatõn büyük
oranda tek türe (karanfil) bağõmlõ olmasõ ve ürün çeşitlendirmenin bu güne kadar
başarõlamamasõdõr. 1992 yõlõnda Türkiye’nin ihraç ettiği kesme çiçek türleri arasõnda karanfil,
miktar olarak %91,7’lik bir paya sahip olmuştur. Geçen 5-6 yõllõk dönemde bu oran artmõş ve
1997 yõlõnda %99,5 ve 1998 yõlõnda %97,4 düzeyine yükselmiştir (Çizelge 7).
Çizelge 7: Türlere Göre Türkiye Kesme Çiçek İhracatõnda Yõllara Göre Değişmeler
Y I L L A R
TÜRLER
1997
1998
Miktar
Değer
Miktar
Değer
%
%
%
%
(1000 Adet)
(1000 $)
(1000Adet)
(1000 $)
Karanfil
169.177,4 99,5 13.385,0 97,9
174.136,8 99,9 13.180,0 97,4
Gül
114,0
0,1
18,0 0,1
42,3
0,0
6,0
0,1
Krizantem
635,1
0,4
102,0 0,8
74,1
0,0
13,7
0,1
Gladiol
5,1
0,0
0,5 0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
Diğerleri
62,2
0,0
164,0 1,2
125,3
0.1
336,0
2,4
TOPLAM
169.993,8 100,0 13.669,5 100,0
175.379,0 100,0 13.535,8 100,0
Kaynak : İGEME kayõtlarõ, 1997-1998 yõllarõ
İhraç edilen kesme çiçek ürünlerinin ihraç değerlerindeki değişim, üretim
miktarlarõndaki değişimle benzerlik göstermiş ve ihracat değerlerinden karanfilin aldõğõ pay,
son 5-6 yõlda %90’õn altõna inmemiştir. Türkiye’nin şanslõ olabileceği diğer kesme çiçek
türlerinin ihracat miktar ve değerlerinde de önemli artõşlar sağlanamamõştõr.
Kesme çiçek ihracatõnõn diğer önemli bir özelliği de, ağõrlõklõ olarak tek pazara bağõmlõ
kalmasõdõr. Çizelge 8’de görüldüğü gibi, ihracatõn 1997 yõlõnda miktar olarak %71,4’ü, değer
olarak ise %68,2’si İngiltere’ye yapõlmõştõr.
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Çizelge 8: Türkiye'nin Ülkelere Göre Kesme Çiçek İhracat Miktarõ ve Değerindeki Değişmeler
Y I L L A R
TÜRLER
1997
1998
Miktar
Değer
Miktar:
Değer
%
%
%
%
1000 adet
1000 $
1000 adet
1000 $
İngiltere
121.347,5 71,4
9.324,4 68,2 115.653,9
65,9
8.853,2
65,4
Hollanda
26.834,0 15,8
2.121.5 15,5 41.910,0
23,9
2.701,9
20,0
Japonya
7.374,0
4,3
962,9
7,0
6.822,0
3,9
1.032,2
7,6
Almanya
4.714,9
2,8
401,3
2,9
2.934,3
1,8
246,8
1,8
Belçika
232,4
0,1
14,3
0,1
2.403,6
1,4
194,1
1,4
ABD
1.046,7
0,6
133,7
1,0
1.464,3
0,8
106,2
0,8
İsveç
2.033,2
1,2
155,1
1,1
913,2
0,5
73,4
0,6
Rusya
153,4
0,1
15,0
0,1
597,0
0,3
66,6
0,5
İsviçre
2.229,6
1,3
178,3
1,3
657,0
0,4
57,1
0,4
Diğerleri
4.028,1
2,4
363,1
2,8
2.023,8
1,0
204,2
1,5
TOPLAM
169.993,8 100,0
13.669,5 100,0 175.379,0 100,0 13.535,8 100,0
Kaynak: İGEME, 1997-1998
1998 yõlõnda oranlarda büyük farklõlõklar ortaya çõkmamõş ve ihracat miktarõnõn
%65,9’u ile ihracat değerinin %65,4’ü aynõ ülkeye yapõlmõştõr. Ancak 1997 ve 1998 yõllarõnda
Hollanda ve Japonya’ya yapõlan ihracat artmõş ve dünyanõn en büyük ithalatçõ ülkesi olan
Almanya’ya yapõlan ihracat ise azalmõştõr.
İhracatta sprey karanfilin ağõrlõklõ olmasõ, bu türün Antalya koşullarõnda ek õsõtma ve
aydõnlatma istemeden yetiştirilebilmesi, tüketiminin İngiltere’de yaygõn olmasõ ve bu hat
üzerindeki taşõmacõlõğõn biraz daha düzenli olmasõndan kaynaklanmaktadõr. Buna karşõn
İngiltere’nin Türkiye’den ithalatõ toplam çiçek ithalatõnõn %12’si civarõndadõr.
Son yõllarda pazarõn çeşitlendirilmesi yönünde yapõlan çalõşmalar sonucunda, 20’ye
yakõn ülkeye kesme çiçek ihracatõ gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeler içerisinde Japonya, Kanada,
ABD, Doğu Avrupa Ülkeleri, Avusturya gibi ülkeler gelecek için ümitvar gözükmektedir.
Yukarõda tartõşõlan veriler, kayõtlõ ihracat miktar ve değeri ile ilgili değerlerdir. Ancak
1990’lõ yõllarda başta Rusya olmak üzere eski Doğu Bloku ülkelerine bavul ticareti olarak
isimlendirilen yolla ve sõnõr ticareti ile önemli miktarlarda kesme çiçek ihraç edildiği
bilinmektedir.
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Bu sektörle ilgili kişiler, bu yollarla yapõlan ihracatõn, değer olarak kayõtlõ ihracatõn
yarõsõ kadar olduğu ve Türkiye toplam kesme çiçek ihracat değerinin 20.000.000 $ civarõnda
olduğu konusunda fikir birliği içindedirler. Buna karşõn son yõllarda bu ülkelerde yaşanan
ekonomik kriz bu ihracatõ olumsuz yönde etkilemiştir.
3.2. İthalat
Türkiye kesme çiçek ithalatõ, ihracata göre oldukça düşük düzeylerdedir. Ancak
Çizelge 9’da görüldüğü gibi, ithalat değerleri yõldan yõla önemli artõşlar göstermeye
başlamõştõr. 1995 yõlõnda 415.919 amerikan dolarõ olan kesme çiçek ithalat değeri son 4 yõlda
%66,2 oranõnda artarak, 1998 yõlõnda 628.156 $’a yükselmiştir. İthalatõn yoğun bir biçimde
yapõldõğõ ülke olarak Hollanda dikkat çekmekte, buna karşõn son yõllarda bu ülkeden yapõlan
ithalatta diğer ülkelerin lehine düzenli bir azalma eğilimi göstermektedir.
Ürün olarak kesme çiçek ithalatõ düşük olmasõna karşõn, başta bitki materyali olmak
üzere gübre, tarõmsal mücadele ilaçlarõ ve hasat sonrasõ işlemlerde kullanõlan kimyasallar vb.
konularda sektörle ilgili önemli miktarlarda ithalat yapõlmaktadõr. Özellikle soğanlõ yumrulu
ve rizomlu kesme çiçek türlerinde üretim materyalinin tümüne yakõnõ ithal edilmektedir.
Çizelge 9:Türkiye Kesme Çiçek İthalat Değerlerinin Yõllara Göre Değişimi
Y I L L A R
ÜLKELER
1995
1996
1997
1998
Değer ($)
%
Değer ($)
% Değer ($)
%
Değer ($) %
Hollanda
260.657 62,8
Diğer Ülkeler
155.262 37,2
TOPLAM
415.919 100,0
Kaynak: İGEME, 1995-1998 yõllarõ

296.909 49,5
302.379 50,5
599.288 100,0

355.139 54,1
300.836 45,9
655.975 100,0

249.156 39,7
379.000 60,3
628.156 100,0

3.3. Standartlar
Türkiye kesme çiçek sektöründe iç tüketimde hizmet veren üretici, pazarlamacõ ve
alõcõlarõn en büyük eksikliklerinden biri standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayõşlarõ
ve bu konuda özen göstermeyişleridir. İhracata yönelik üretim yapan işletmeler özellikle satõşõn
yapõldõğõ ülke ve Avrupa Kesme Çiçek Standartlarõna uymaya çalõşmaktadõrlar. TSE tarafõndan
kasõmpatõ, gül, karanfil ve glayöl gibi bazõ kesme çiçek türleri için standartlar belirlenmesine
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karşõn, bu standartlarõn sayõsõ günümüzde ulaşõlan ürün çeşitliliğine uygun düzeyde değildir.
Son yõllarda kalite ve standart konusuna yeterli titizliğin gösterilmemesi nedeniyle ihracata
yönelik ürünlerin de değerinin altõnda satõlabildiği bilinmektedir.
4. Stok
Kesme çiçek faaliyet alanõnda ürün ve tüketim özellikleri nedeniyle ekonomik
anlamda stok söz konusu değildir.
5. Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Türkiye kesme çiçek tüketiminin yõllara göre değişimi Çizelge 10’da verilmiştir.
Görüldüğü gibi Türkiye kesme çiçek tüketim miktarõ 1998 yõlõnda, 1995 yõlõna göre, %37,7
oranõnda artmõştõr. Buna karşõn aynõ dönemde tüketim değerlerindeki artõş ise %32,7 oranõnda
olmuştur.
Çizelge 10: Türkiye Toplam Kesme Çiçek Tüketim Miktarõnõn Yõllara Göre Değişimi
TÜKETİM
1995
1996
1997
1998
Miktar (Adet)
163 545 040
185 351 160
174 912 279
231 396 857
Değer: Milyar( TL)
778,579
1 455,796
2 568,172
5 637,648
Milyon ($)
16,956
17,853
16,878
21,576
Kaynak :S.S. Çiçek Üretim ve Paz. Koop. ile S.S. Flora Çiçekçilik Koop. kayõtlarõ ve İGEME
kayõtlarõndan yararlanarak hazõrlanmõştõr.
Türkiye’de iç piyasaya yönelik kesme çiçek üretimindeki temel sorun, kişi başõna
tüketimin (1995 yõlõnda 2,72 adet ve 0,28 $, 1998 yõlõnda ise 3,55 adet ve 0,34 $) diğer
ülkelere göre son derece düşük oluşudur. Son dört yõlda kişi başõna kesme çiçek tüketim
miktarõ %31,5, tüketim değeri ise %25,9 oranõnda artmõştõr (Çizelge11).
Çizelge 11:Türkiye de Kişi Başõna Kesme Çiçek Tüketiminin Yõllara Göre Değişimi
TÜKETİM
1995
1996
1997
1998
MİKTAR
(Adet/Kişi)
2,72
3,03
2,76
3,55
DEĞER
TL / Kişi
12 759,00
23 504,00
40 852,00
88 353,00
$ / Kişi
0,28
0,29
0,27
0,34
Kaynak :S.S. Çiçek Üretim ve Paz. Koop., S.S. Flora Çiçekçilik Koop. Kayõtlarõ ile DİE ve
İGEME kayõtlarõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr.
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6. Fiyatlar
Seçilmiş bazõ kesme çiçek türlerinin son 4 yõllõk dönemdeki fiyat değişimleri
incelendiğinde; türlerin büyük çoğunluğunun reel fiyatlarõnda önemli bir artõş olmadõğõ, bazõ
türlerde ise azalma eğilimi ortaya çõktõğõ görülmektedir (Çizelge 12).
Çizelge12: Bazõ Kesme Çiçek Türlerinin Yurtiçi Toptan Satõş Fiyatlarõnda Değişmeler
TÜRLER
1995
1996
1997
1998
TL/Adet $/Adet TL/Adet $/Adet TL/Adet $/Adet TL/Adet $/Adet
Karanfil
3 234
0,070
4 284 0,053
7 228 0,048
14 276 0,055
Gül
4 716
0,103
9 097 0,112 17 475 0,115
30 205 0,116
Glayöl
4 023
0,088
7 058 0,087 13 537 0,089
24 168 0,092
Kasõmpatõ
4 193
0,091
6 238 0,076 10 538 0,069
18 673 0,071
Gerbera
7 221
0,157 15 502 0,190 29 673 0,195
50 057 0,192
Kaynak :S.S. Çiçek Üretim ve Paz. Koop. ile S.S. Flora Çiçekçilik Koop. kayõtlarõ ve DİE
kayõtlarõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr.
İhraç edilen kesme çiçek ürünlerinin önemli türler düzeyinde ihraç fiyat değişimleri
Çizelge 13’de verilmiştir. En önemli ihraç türü konumundaki karanfilde, fiyatlarõn 1995 yõlõna
göre giderek bir azalma eğilimine girdiği ve diğer türlerde de benzer eğilimlerin var olduğu
görülmektedir.
Çizelge 13: Bazõ Kesme Çiçek Türlerinin İhraç Fiyatlarõnda yõllara Göre Değişmeler ($/Adet).
Y I L L A R
TÜRLER
1995
1996
1997
1998
Karanfil
0,091
0,077
0,079
0,075
Gül
0,121
0,288
0,158
0,151
Kasõmpatõ
0,208
0,202
0,161
0,174
Glayöl
0,190
0,142
0,161
0,169
Kaynak :İGEME kayõtlarõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr.
Kesme çiçek ürünlerinde ürünün piyasaya sürüldüğü dönem, fiyat ve karlõlõk açõsõndan
büyük önem taşõmaktadõr. Şekil 1’de görüldüğü gibi, 1998 yõlõ içinde, gül fiyatlarõ OcakŞubat-Mart döneminde yüksek olmasõna karşõn Nisan-Mayõs-Haziran dönemi ile TemmuzAğustos-Eylül

döneminde

düşmüş ve Ekim-Kasõm-Aralõk döneminde ise yeniden

yükselmiştir. Karanfil ve glayöl fiyatlarõnda da belirgin olmamasõna rağmen benzer bir
değişim ortaya çõkmõştõr.
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Şekil 1: Bazõ Kesme Çiçek Türlerinin 1998 Yõlõ İç Pazar Fiyatlarõnda Dönemsel Değişimler
(DİE Kayõtlarõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr).
Kesme çiçek fiyatlarõnda mevsimsel değişimler Şekil.1. de görülmektedir. Bunun
yanõnda bazõ özel günlerde iç pazar ve dõş pazarda talep artõşõ ile birlikte fiyatlarda da önemli
artõşlar olmaktadõr. Noel (26 Aralõk), Yõlbaşõ, Anneler Günü (Mayõs ayõnõn ilk haftasõ),
Sevgililer Günü (14 Şubat), Kadõnlar Günü (8 Mart) ve Öğretmenler Günü (24 Kasõm) gibi
günlerde fiyatlar önemli ölçüde artõş göstermektedir. Buna karşõn yaz aylarõnda okullar kapalõ
ve tatil aylarõ olmasõ nedeniyle ve arz artõşlarõndan dolayõ, fiyatlar önemli ölçüde düşmektedir.
Bu nedenle özellikle taze kesme çiçeklerin yetiştiriciliğinde ürün programlama büyük önem
taşõmaktadõr.

7. İstihdam
Kesme çiçek yetiştiriciliği, yapõsal özellikleri açõsõndan, işçilik yoğun bir tarõmsal
üretim biçimidir ve az yatõrõmla çok istihdam yaratan bir tarõm koludur. Özellikle iç tüketime
yönelik üretim yapan işletmeler büyük ölçüde aile işletmeleri olup, aile bireylerine iş
yaratmaktadõr. Bu işletmelerde önemli sayõda insana iş imkanõ sağlanmakta ve dekar başõna
1,8-2 kişi yõl boyu istihdam edilebilmektedir.
İhracata yönelik üretim yapan işletmelerde ise bir dekarlõk üretim alanõ için 0,5 daimi
ve 1,0 geçici işçi çalõştõrõldõğõ ve daimi işgücünün % 56,5’ini, geçici işçilerin ise % 84,9’unu
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kõrsal kesimdeki kadõnlarõn oluşturduğu saptanmõştõr. Bu değerler kesme çiçek faaliyet
alanõnõn özellikle kõrsal kesimdeki kadõnlar için önemli bir iş alanõ olduğunu göstermektedir.
Öte yandan kesme çiçek faaliyet alanõ, pazarlama zincirinde görev alan 9 000
civarõnda (İstanbul’da 4 250, Ankara’da 670, İzmir’de 400 ve diğer illerde 4 000) çiçekçi
esnafõ ve önemli sayõda insan için de çalõşma sahasõ yaratan bir sektör konumundadõr.
8. Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler
Serbest bölgelerde kesme çiçek yetiştiriciliğinin gelişmesine doğrudan katkõda
bulunmayõ hedefleyen faaliyetler mevcut değildir. Ancak, zaman zaman bazõ firmalar üretim
materyali yetiştiriciliği vb. konularda bu sektöre hizmet verebilmekte ve bazõ serbest
bölgelerden (Antalya gibi) kesme çiçek ihracatõ ve kesme çiçek fide üretimi
yapõlabilmektedir.
9. Sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ, Önemli Özel Sektör Kuruluşlarõ, Sivil
Toplum Örgütleri, Üretici Kuruluşlarõ ve Faaliyetleri
9.1 Araştõrma-Eğitim ve Öğretim Kuruluşlarõ
Araştõrma-geliştirme çalõşmalarõnda önemli rolleri ve yayõm hizmetlerinde önemli
katkõlarõ bulunan başlõca kuruluşlar arasõnda:
TÜBİTAK
Ziraat Fakülteleri
Meslek Yüksek Okullarõ
Süs Bitkileri Anadolu Meslek Lisesi sayõlmaktadõr
Bu kurumlar sektöre dolaylõ veya direk katkõda bulunabilecek teknik eleman eğitimini
üstlenmişlerdir.
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ ve büyük bir bölümü bahçe kültürleri konusunda
faaliyet gösteren Araştõrma Enstitüleri, araştõrma mastõr planlarõ çerçevesinde, özellikle
uygulamalõ araştõrmalarla kesme çiçek yetiştiriciliği alanõnda ihtiyaç bulunan bilgilerin
üretilmesinde görev almakta, yayõm ve bakanlõkça organize edilen eğitim çalõşmalarõnda
önemli roller üstlenmektedir.
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Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştõrma Enstitüsü, YALOVA
Narenciye ve Seracõlõk Araştõrma Enstitüsü, ANTALYA
Bahçe Kültürleri Araştõrma Enstitüsü, Erdemli-İÇEL
Ege Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü, Menemen-İZMİR bu kuruluşlarõn başlõcalarõdõr.
9.2. Yayõm Kuruluşlarõ
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ’nõn, özellikle İstanbul, Ankara, Yalova, Antalya, İzmir,
Adana, İçel, Muğla ve Bursa İl Müdürlükleri ve bağlõ kuruluşlar, diğer tarõmsal faaliyet
alanlarõnda olduğu gibi, kesme çiçek faaliyet alanõnda da yayõm ve eğitim hizmetlerini
üstlenmişlerdir.
9.3 Kooperatif ve Birlikler
Kooperatifler, Türkiye de çiçekçiliğin gelişmesinde ilk organize kuruluşlar olarak
önemli işlevleri olmuş kuruluşlardõr. Ağõrlõklõ olarak iç piyasaya yönelik üretim yapan
üreticilerin oluşturduğu organizasyonlar olarak, başta üyelerinin ürünlerinin pazarlanmasõ,
ortaklarõ olan üreticilere bitki materyali sağlanmasõ olmak üzere önemli roller üstlenmişlerdir.
S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, İSTANBUL
S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, İSTANBUL
Antalya Kesme Çiçek İhracatçõlarõ Birliği, ANTALYA
Muhtelif İllerde Çiçekçi Esnaf Odalarõ sektörde hizmet üreten önemli kuruluşlardõr.
Antalya yöresinde faaliyet gösteren ve ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin
oluşturduğu Antalya Çiçek İhracatçõlarõ Birliği benzer hizmetleri üyelerine sunmakta ve bu
alanda etkin politikalarõn oluşturulmasõnda önemli görevler üstlenmektedir.
Çiçekçiler Esnaf Odalarõ, yaklaşõk 5 500 üyesi ile pazarlama zincirinin son halkasõnõ
oluşturmakta ve ürünlerin tüketiciye ulaştõrõlmasõnda önemli bir role sahiptirler.
9.4. Özel Kuruluşlar
Özel kuruluşlar arasõnda, çoğunluğu Antalya ilinde faaliyet gösteren 50 civarõnda
ihracatçõ firma, Kesme çiçek üretimi yapan işletmeler. özel pazarlama kuruluşlarõ yer
almaktadõr.
İhracatçõ Firmalar, genellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler olup, yapõsal
özellikleri ve kullandõklarõ teknolojiler ile yurtdõşõnda “Türk Çiçeği” imajõnõ oluşturacak
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düzeydeki üretim ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sözleşmeli üretim modeliyle
de üretim alanlarõnõ genişletmişlerdir. Üretimde uygun teknik ve teknolojilerin kullanõlmasõ ve
hasat sonrasõ teknolojilerinin yaygõnlaşmasõnõ sağlamaktadõrlar.
Kesme çiçek üreten işletmeler, özellikle iç piyasaya yönelik üretimin temel unsurudurlar.
Çoğunluğu aile işletmeleri olup ürünlerini kooperatifler kanalõ ile pazarlamaktadõr. Ürettikleri
ürünler iç piyasada kullanõlmakla birlikte “bavul ticareti” için de önemli bir kaynak
oluşturmaktadõrlar.
Özel pazarlama kuruluşlarõ, Antalya gibi bazõ üretim bölgelerinde kurulan özel
mezatlar aracõlõğõyla pazarlama kanalõna katkõ sağlamaktadõr. Yine özel pazarlama kuruluşlarõ
arasõnda toptan kesme çiçek ticareti yapan az sayõda işletme, aynõ fonksiyonu üstlenmeye
çalõşmaktadõr.
10. Sektöre Sağlanan Destekler
Ülkemizde doğrudan kesme çiçek üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak
uygulanmõş veya uygulanmakta olan destek programlarõ yoktur. Devletin genel anlamda
küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sağladõğõ teşvik ve destekler ile gübre, tarõmsal
mücadele ilacõ vb. girdilere sağlanan sübvansiyonlar ve tarõmsal kredilerden kesme çiçek
sektörü de yararlanabilmektedir. İhracat yönelik üretim yapan işletmeler, tarõmsal ürünlerde
ihracat iadesi, Eximbank kredileri ile gümrük vergisi ve fon istisnasõ, yatõrõm indirimi, makine
teçhizat alõmõnda katma değer vergisi desteği ve vergi resim ve harç istinasõ gibi konulardan
yapõlan genel amaçlõ desteklerden yararlanmaktadõrlar.
11. Pazarlama Faaliyetleri
11.1. Depolama İhtiyaçlarõ
Kesme çiçek yetiştiriciliğinde gerekli olan soğuk hava depolarõ, üretim tesislerinin
önemli bir unsurudur. Ayrõca soğuk zincirin kõrõlmamasõ için, çiçeklerin frigorifik araçlarda
taşõnmasõ ve bekleme noktalarõnda yeterli kapasitede soğuk hava depolarõnõn bulunmasõ
gereklidir. Ülkemizde ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin büyük bölümünde soğuk
hava depolarõ bulunmakta ve kullanõlmaktadõr.
Kesme çiçeklerde depolama, bazõ özel günlerde artan talebi karşõlama ve fazla üretimi
değerlendirme açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Son yõllarda yapõlan çalõşmalar sonucunda
34

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/sus/oik653.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu

bazõ türlerin uzun süreli depolanabileceği saptanmõştõr. Gerekli ön uygulamalar ile, tomurcuk
devrede kesilen karanfilin çiçek kalitesi ve vazodaki dayanõm gücü 0°C'de 4 ay
korunabilmektedir.
Çiçek kalitesini etkileyen en önemli faktör sõcaklõktõr. Çünkü, canlõlõğõ kesimden
sonrada devam eden bir çiçeğin solma hõzõ sõcaklõğa bağlõ olarak artar. Ilõman iklim
çiçeklerinin (gül, karanfil, kasõmpatõ v.b.) depolama sõcaklõğõ, mümkün olduğunca dokunun
veya su da depolamada suyun donma noktasõna yakõn olmalõdõr. Birçok çiçeğin donma
noktasõ 0.5°C altõnda olduğundan, kuru olarak en iyi bu sõcaklõkta depolanõrlar. Ancak, iyi bir
hava dolaşõmõ ve sõcaklõk kontrolü yapõlarak soğuk noktalar önlenmelidir. Tropik çiçeklerde
depolama ve taşõma sõcaklõğõ 12-18°C olmalõdõr. Daha düşük sõcaklõklarda üşüme zararõ
görülür. Subtropik çiçekler (gladiyol gibi) 2-8°C de depolanõrlar.
Kolay bozulabilir bir ürün olan kesme çiçeklerin kesimden sonra en kõsa zamanda
hõzla soğutulmasõ (önsoğutma) gerekir. Uygulamada birçok çiçek kesimden sonra basit
olarak, ambalajlõ veya ambalajsõz, soğuk odalara yerleştirilerek soğutulmaktadõr. Bu soğutma
yeterli değildir. Çiçekler için geliştirilen özel önsoğutma sistemleri kullanõlmalõdõr. Bunlarda
hõzlõ hava hareketi yöntemi uygulanmaktadõr. Önsoğutma sonrasõ depolama ve taşõma
sõrasõnda çiçekler sürekli soğukta tutulmalõdõr. Düşürülen sõcaklõk sonradan korunmazsa,
önsoğutmanõn faydasõ olmaz.
Çiçek depolamada oransal nemin yüksek (%90-95) olmasõ gereklidir. Deponun farklõ
yerlerinde sõcaklõk ve nem ölçümü yapõlmalõ, ayar ve tamir için gerektiği zaman bir soğutma
mühendisine başvurulmalõdõr.
11.2 Pazarlama Kanallarõ
Ülkemizde yetiştirilen kesme çiçeklerin üreticiden tüketiciye ulaşõncaya kadar izlemiş
olduğu pazarlama kanallarõnõn da iki başlõk altõnda incelenmesi gerekmektedir.
11.2.1 Kesme Çiçeklerin Yurtiçi Pazarlamasõ
Yurtiçi kesme çiçek pazarlamasõnda rol alan kuruluşlarõn en önemlileri merkezleri
İstanbul'da bulunan (S.S.Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve S.S.Çiçek
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi) iki kesme çiçek kooperatifidir. İç piyasaya yönelik kesme
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çiçek üretimi yapan işletmelerin büyük çoğunluğunun kooperatiflerin üyesidir. Ürünlerini
kooperatiflerin mezatlarõ kanalõyla pazarlamaktadõrlar. Bu durum iç piyasa pazarlama
kanallarõ arasõnda kooperatif mezatlarõnõ çok önemli bir konuma taşõmaktadõr.

ÜRETİCİ

KOOPREATİF
MEZATLARI

ÖZEL

(BORSA)

TOPTANCI

Çiçekçi Dükkanlarõ

İHRACATÇI

PERAKENDECİ
Pazar ve Sokak Satõcõlarõ

TÜKETİCİ

Şekil 2: Kesme Çiçeklerin Yurtiçi Pazarlama Kanallarõ.
Bu kooperatifler, ortaklarõnõn ürünlerini üretim yerlerinde belirli noktalarda toplayõp
kamyonlarla (İstanbul’da 5, Ankara’da 2, İzmir’de 2, Yalova’da 2, Antalya’da 2, Adana,
Bursa, Eskişehir, Konya, İçel, Samsun, Kocaeli, G.Antep, Kayseride birer olmak üzere farklõ
illerde açtõklarõ toplam 20 adet) 'Çiçek Mezatlarõ’na taşõyõp buralarda seyyar ve sabit çiçekçi
esnafõna (perakendecilere) açõk artõrma-eksiltme yöntemiyle satmaktadõr. Satõşlardan %11
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kooperatif payõ, %2 stopaj ile nakliye vb. giderleri düştükten sonra kalan miktarõ, 1-2 ay
içinde üreticiye ödemektedir. Bu şekilde üretici malõnõn satõşõ ile uğraşmaktan kurtulmuş
olmaktadõr. Aynõ zamanda kooperatif mezatlarõna gönderilen ürünlerin bir kõsmõ resmi
kanaldan veya sõnõr ve bavul ticareti ile ihraç edilebilmektedir (Şekil 2). Kooperatif
mezatlarõnõn yanõnda bazõ özel mezatlar da kesme çiçek pazarlamasõnda hizmet vermektedir.
Üreticilerin başka illerde, kooperatif mezatlarõnõn başka illerde olmasõ ekstra bir
taşõma ücretine neden olduğu gibi, tüketiciden-üreticiye pazarla ilgili bilgi akõşõnõ da
zayõflatmaktadõr.
Öte yandan Kooperatif üyesi olmayan üreticiler ürünlerini doğrudan perakendecilere
satabilmekte veya bu işlemde toptancõlar da görev alabilmektedir. Büyük ihracatçõ firmalar,
ihraç edemedikleri ürünlerini yurtiçinde pazarlamak için, tüketim merkezlerinde faaliyet
gösteren (çoğunlukla kendilerine ait olan ) toptancõlara göndermekte ve buradan
perakendecilere satõş yapmaktadõr. İhracat artõğõ bu ürünler, iç piyasada dengeleri bozduğu
gibi, zaman zaman ihracatta meydana gelen tõkanmalarda ürün iç pazara yöneldiği için, iç
pazar fiyatlarõ oldukça düşmektedir.
Kesme çiçek pazarlamasõnda ayrõca, üreticiden-çiçekçilere satõş şeklinde kõsa bir
pazarlama kanalõ da mevcuttur. Özellikle Kooperatif üyesi olmayan küçük ölçekli işletmeler
bu kanalõ kullanmakta, az olan ürününü bu şekilde değerlendirmektedir. Kooperatif üyelerinin
kooperatif mezatlarõ dõşõnda mal satmalarõ kooperatif yönetimleri tarafõndan kooperatif
sözleşmesi gereği olarak yasaklanmõştõr. Bu şekilde mal satan ortaklar kooperatiflerden ihraç
edilmektedir.
11.2.2 Kesme Çiçeklerin Yurtdõşõ Pazarlamasõ
Ülkemizde ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin pazarlama kanallarõ ve
sistemleri, iç pazar için üretim yapan işletmelere göre önemli farklõlõklar göstermektedir.
İhracata yönelik kesme çiçek ürünlerinin tüketiciye ulaşõncaya kadar izlediği pazarlama
kanallarõ ana hatlarõyla Şekil 3’de gösterilmiştir.

37

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/sus/oik653.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu

SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİ

İHRACATÇI ÜRETİCİ VE İHRACATÇI

İTHALATÇI
TOPTANCI

YURTDIŞI

MEZAT

YURTDIŞI
ACENTA

TOPTANCI

Çiçekçi

PERAKENDECİ
Süpermarket Zinciri

TÜKETİCİ
Şekil 3: Kesme Çiçeklerin Yurtdõşõ Pazarlama Kanallarõ.
Bu kanallardan en önemlisi, ihracatçõ firmanõn (genellikle kendileri de üreticidir)
üreticilerden aldõklarõ çiçekleri, dõş ülkelerde faaliyet gösteren ithalatçõlara göndermeleridir.
Gönderme işlemi % 90 oranõnda hava yolu ile olmaktadõr. Ürünlerin satõşõnda daha çok
'konsinye' satõş şekli kullanõlmaktadõr. İthalatçõnõn lehine ve ihracatçõnõn aleyhine olan bu satõş
şeklinin yaygõn olarak kullanõlmasõnõn en önemli nedeni dõş pazardaki rekabet koşullarõnõn
ağõrlõğõ ve bazõ Türk işletmelerin birbirleri aleyhine fiyat kõrma uygulamalarõdõr. Bu şekilde
ihracatçõnõn pazarlõk gücü azalmaktadõr.
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İhracatla ilgili diğer bir konu da, özellikle dünyanõn en büyük tüketici merkezi
konumundaki AB ülkelerine ve kesme çiçek dağõtõmõnõn büyük bir bölümünü gerçekleştiren
Hollanda’daki büyük mezatlara yeterince girilememiş olmasõ, tek ürün (karanfil) ve tek ülke
(İngiltere) ile kesme çiçek pazarlamasõndaki etkinlikleri gittikçe artan süpermarket
zincirlerinden yararlanma oranõnõn düşüklüğüdür. İhracata yönelik kesme çiçek üretiminin
merkezi konumundaki Antalya’da faaliyet gösteren işletmeler, ürünlerinin %84,4’ünü
yurtdõşõndaki toptancõya, %9,4’ünü süpermarket kanallarõna ve %3,1’ni yurtdõşõ acenta ve
mezatlarda pazarlamaktadõrlar.
11.2.3. Borsalar
Ülkemizde borsa hukuksal kavramõ içine giren ve doğrudan kesme çiçek ürünlerine
yönelik faaliyet gösteren kuruluş bulunmamaktadõr. Ancak çiçek mezatlarõ borsa gibi işlev
görmektedir.
12. Sektörde Araştõrma Faaliyetleri ve Alt Yapõsõ
Üniversiteler ve Araştõrma Enstitülerince yürütülen, TÜBİTAK ve diğer kurumlarca
daha çok iç kaynaklarla desteklenen araştõrma projeleri ile bu alandaki bilgi ihtiyacõ
karşõlanmaya çalõşõlmaktadõr.
Bu konuda en büyük güçlük, bu alanda uzmanlaşmõş öğretim elemanõ ve araştõrõcõ
sayõsõnõn azlõğõdõr. Üniversitelerimiz ve Araştõrma kuruluşlarõnda kesme çiçek konusunda
araştõrma yapan ve bilgi üreten sektöre teknik bilgi sağlayan kişi sayõsõ 5-10 arasõndadõr.
Kesme çiçeklerin her tür ve her disiplin dalõnda (õslah, yetiştirme tekniği ve fizyoloji)
uzmanlaşmõş kadrolar oluşmamõştõr. Tüm kesme çiçek türlerinde ve tüm disiplin dallarõnda,
Araştõrma Enstitülerinden 3-5, Üniversitelerimizden 2-3 uzman kesme çiçek sorunlarõnõn
çözümü ve bilgi üretimi için çalõşmaktadõr.
Kesme çiçek ürünlerine yönelik araştõrma yapan kurum ve kuruluşlarõn sera,
laboratuvar ve kontrollü ortamlar gibi alt yapõlar bakõmõndan bu sektörün bilgi ihtiyacõnõn bir
bölümünü sağlayacak durumda olduklarõ söylenebilir. Ancak araştõrma proje ve alt yapõ
yatõrõmlarõna özel sektör katkõsõnõn yeterince sağlanamamasõ ve araştõrmalar için özel
sektörün altyapõlarõndan yararlanma oranõnõn çok düşük olmasõ, bu alandaki gelişmeleri
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sõnõrlandõrmaktadõr. Öte yandan ülkemizde AR-GE faaliyetlerine ayrõlan genel paylarõn
düşüklüğü, kesme çiçek sektörüne yönelik çalõşmalarõn da sõnõrlõ kalmasõna neden olmaktadõr.
Ülkemiz için henüz çok yeni olan kesme çiçeklerin hasat sonrasõ teknolojilerini
geliştirmeye yönelik araştõrma faaliyetlerinin, özellikle ihtiyaç duyulan alet-ekipman
yönünden desteklenmesi gerekli görülmektedir.
13. Sektörde Eğitim - Yayõm Faaliyetleri ve Alt Yapõsõ
Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümleri ve çeşitli Meslek Yüksek Okullarõnõn Seracõlõk
Programlarõ, bu sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanlarõn ön lisans, lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde eğitilmesinde görev almaktadõr. Orta dereceli okul düzeyinde ise bir Süs
Bitkileri Anadolu Meslek Lisesi bu sektöre yönelik eğitim vermektedir. Ancak sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikteki teknik elemanlar ancak lisans üstü eğitimle sağlanabilmekte, buna
karşõn bu eğitimi verebilecek öğretim üyesi sayõsõnda sõkõntõlar bulunmaktadõr.
Öte yandan özellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler için usta başõ ve usta
düzeyindeki kişilerin eğitimi ve bu alandaki açõğõn kapatõlmasõnõ sağlayabilecek bahçõvanlõk
okullarõ gibi uygulamalõ eğitim kurumlarõnõn yokluğu bu konuda en büyük noksanlõklardan
birisidir.
Ülkemizde tarõmsal yayõm faaliyetlerinin büyük bölümünü Tarõm ve Köyişleri
Bakanlõğõ üstlenmiştir. Ayrõca Üniversiteler ve Araştõrma Enstitülerince yapõlan yayõm
faaliyetleri sektör için önemli bilgi kaynaklarõnõ oluşturmaktadõr. Ancak bu faaliyetlerde
görev alacak yetişmiş teknik eleman ve bu alanda uzmanlaşmõş öğretim elemanõ sayõsõnõn
sõnõrlõ oluşu bu faaliyetlerin etkinliğini önemli ölçüde azaltmaktadõr. Sektör içindeki
kooperatif, birlik ve derneklerin de bu faaliyetlerdeki rolleri sõnõrlõ olmaktadõr.
Öte yandan bu yayõm faaliyetlerinin daha çok iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler
için yararlõ olduğu bilinmektedir. İhracata yönelik üretim yapan işletmelerin %47,2’sinin bilgi
kaynağõnõ yabancõ danõşmanlar oluşturmakta, bu işletmeler arasõnda resmi kurumlardan bilgi
alan işletme oranõ ise %2,8 düzeyinde kalmaktadõr.
Soğuk zincir bilincinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için her kesimden ilgili kişilere
yönelik eğitici seminerler düzenlenmelidir. Kesme çiçeklerin hasat sonrasõ istekleri ve
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yapõlmasõ gerekli uygulamalar konusunda da, üretici, çiçekçi, ihracatçõ ve diğer ilgili kişilerin
eğitimi gerekli görülmektedir. Ayrõca, bu konuda yetişmiş teknik elemanlara büyük
gereksinim vardõr.
14. Uluslararasõ Kuruluşlar ve Faaliyetler
Kesme çiçek sektörünün uluslararasõ kuruluşlardan FAO ile dolaylõ ilişkileri söz
konusudur. FAO ve Dünya Bankasõ ülkemizde 1970’li ve 1980’li yõllarda olmak üzere süs
bitkileri ülkesel araştõrma projelerini desteklemiş ve bu yolla özellikle iç piyasaya yönelik
üretim

yapan

işletmelerin bilgi ve bazõ türlerde üretim materyali ihtiyaçlarõnõn

karşõlanmasõnda yararlõ olmuştur. Yine aynõ kurumlar tarafõndan desteklenen ve Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ’nca uygulanan Tarõmsal Yayõm ve Uygulamalõ Araştõrma Projeleri
çerçevesinde önemli araştõrma, eğitim ve yayõm etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
15. Sektörle İlgili Önemli Projeler ve Etkileri
Bu güne kadar ülkemizde birincil hedefi kesme çiçek sektörünün geliştirilmesi olan
kapsamlõ projeler yürütülmemiştir. Ancak örtü altõ tarõmõn geliştirilmesine yönelik bazõ
bölgesel geliştirme projeleri dolaylõ olarak bu faaliyet alanõna da katkõda bulunmuştur. ARGE alanõnda ise iki kez Süs Bitkileri Ülkesel Araştõrma Projeleri Dünya Bankasõnca
desteklenmiştir.
16. Diğer Sektörler ile İlişki
Entansif bir tarõmsal faaliyet alanõ olarak kesme çiçek sektörünün, çevre ve insan
sağlõğõ, plastik, ambalaj, gübre, tarõmsal mücadele ilaçlarõ, soğutma ve kimya gibi sanayi
kollarõ ve ulaşõm gibi sektörlerle yakõn ilişkileri vardõr.
Kesme çiçek sektörü yenen ürünler üretmediğinden insan sağlõğõ üzerinde doğrudan
olumsuz etkisi yoktur. Buna karşõn ürünleri insanlar arasõnda duygusal iletişimin aracõ olarak
ve manevi ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ amacõyla kullanõlmaktadõr. Ancak üretim sürecinin farklõ
aşamalarõnda kullanõlan methyl bromide gibi kimyasallar, aşõrõ dozda tarõmsal mücadele ilacõ
ve kimyasal gübre uygulamalarõ ve hasat sonrasõ işlemlerde kullanõlan GTS (gümüş
tiyosülfat)

gibi

kimyasallar

nedeniyle

insan

ve

çevre

üzerinde

olumsuz

etkiler

oluşturabilmektedir.
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Kesme çiçek sektörü, üretim faaliyetinin %64’2’sini plastik seralarda yürütmekte ve
bu alanlarda kullanõlan plastik örtüler bir veya en çok üç yõlda bir değiştirilmektedir. Bu
nedenle ve üretim zincirinde kullanõlan bir çok plastik malzemeden dolayõ sektör plastik
sanayi ürünlerinin en büyük tüketicileri arasõnda yer almaktadõr.
Entansif bir tarõmsal üretim faaliyeti olarak, gübre ve tarõmsal mücadele ilaçlarõ
sanayisinin en önemli tüketicilerinden biri kesme çiçek sektörüdür. Kõsa dönemlerde üretim
yapõlmasõ ve türlerin yoğun gübre istekleri gübre sanayisine, mücadele eşiklerinin düşüklüğü
ve kesme çiçek alõcõsõ ülkelerin sõkõ karantina önlemleri ise tarõmsal ilaç sanayisine önemli
katkõlarõn sağlamasõ ile sonuçlanmaktadõr.
Kesme çiçek ürünlerinin hasat sonrasõ işlemlerinde de ambalaj en önemli unsurlardan
biridir. Ürünlerin pazara sunulmasõ ve taşõnmasõ sõrasõnda ana maddeleri selüloz ve plastik
kökenli olan bir çok ambalaj malzemesi kullanõlmakta, bu yolla kesme çiçek sektörü bu
sanayiye önemli katkõlarda bulunmaktadõr. Ayrõca, ideal kesme çiçek işletmelerinin temel
unsurlarõnõ oluşturan ve farklõ teknolojik uygulamalara ihtiyaç duyan soğuk hava depolarõnõn
varlõğõ soğutma sanayisi için iş alanlarõ oluşturmakta ve hasat sonrasõ işlemler için kullanõlan
kimyasallar, kimyasal madde üretici ve dağõtõcõlarõ için pazar oluşturmaktadõr.
Kesme çiçek ürünlerinin taşõnmasõ özel teknolojiler ve ihtimam istemektedir. İç
piyasadaki ürünlerin sirkülasyonu ve ihracata yönelik üretimin alõcõ ülkelere taşõnmasõ,
ulaştõrma sektörü için önemli bir gelir kaynağõ oluşturmaktadõr. İhracata yönelik üretim yapan
işletmelerin %93,1’i ürünlerini hava yoluyla nakletmeyi yeğlemekte, buna karşõn masraflar
içinde önemli bir paya sahip olan ulaştõrma giderleri (toplam maliyetin %35’i) ve nakliye
fiyatlarõnõn yüksekliği dõş pazarda rekabet gücünü azaltmaktadõr.
17. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Türkiye kesme çiçek sektörü, 1999 yõlõ verilerine göre; 15 280 dekar üretim alanõ, 406
775 843 adet çiçek üretim miktarõ ve 13 535 776 $’lõk kõsmõ ihracat olmak üzere, toplam 35
483 776 $’õ tutarõndaki üretim değeriyle küçümsenmeyecek büyüklükte bir alt sektör
durumundadõr. Ayrõca özellikle örtü altõ tarõmõ için alternatif bir üretim biçimi oluşturmasõ, aile
işgücü ve kõrsal kesimdeki kadõnlara yönelik istihdam yeteneğinin fazlalõğõ ve başta plastik,
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gübre ve tarõmsal mücadele ilaçlarõ sanayisi olmak üzere birçok sektörün gelişmesine katkõda
bulunabilmesi diğer dikkate değer özelliklerini oluşturmaktadõr.
Kesme çiçek yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapõsal ve ekonomik özellikleri
incelendiğinde; üretim biçim ve desenleri, işletme büyüklükleri, teknoloji kullanõm düzeyleri,
işgücü kaynaklarõ, örgütlenme biçimleri ile pazarlama şekil ve kanallarõ açõsõndan iç piyasaya
yönelik üretim yapan işletmeler ve ihracata yönelik üretim yapan işletmeler olmak üzere iki
ayrõ işletme yapõsõnõn var olduğu görülmektedir.
İhracata yönelik üretim yapan işletmeler, belirli ürünleri (genellikle karanfil) ağõrlõklõ
olarak yetiştirmekte ve Türkiye koşullarõna göre ileri teknolojiler kullanmakta olup, işletme
büyüklükleri 30 dekarõn üzerindedir. Bu işletmeler aile işgücünden çok, daimi ve geçici
işgücünden yararlanmakta, ürünlerini büyük ölçüde hava yoluyla naklederek yurtdõşõndaki
ithalatçõlara konsinye fiyatla satmaktadõrlar. Bu alanda faaliyet gösteren işletmeler, Kesme
Çiçek İhracatçõlarõ Birliği ve Sektörel Dõş Ticaret Şirketi bünyesinde örgütlenmişlerdir.
İç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler ise çok farklõ sayõda kesme çiçek türü
yetiştirmekte, işletme büyüklüklerinin küçük olmasõ (5,0 dekarõn altõnda), genellikle kiralõk
arazilerde üretim yapmasõ ve iç pazar fiyatlarõnõn düşük olmasõ gibi nedenlerle, üretimde ileri
teknolojilere yatõrõm yapamamakta ve ağõrlõklõ olarak aile işgücünden yararlanmaktadõr. Bu
işletmeler, iki adet kesme çiçek kooperatifi etrafõnda örgütlenmiş ve ürünlerinin büyük
bölümünü

bu

kooperatiflerin

mezatlarõnda

açõk

artõrma

ve

eksiltme

yöntemiyle

pazarlamaktadõrlar. Buna karşõn işletmelerin en önemli ortak sorunlarõndan birini üretim
materyalinde büyük ölçüde dõşa bağõmlõlõk oluşturmakta, her iki yetiştiricilikte de son yõllarda
üretim alanõ ve miktarõnda düzenli sayõlabilecek artõşlar olurken, üretim değeri ve fiyatlarda
önemli değişimler olmamaktadõr. Türkiye kesme çiçek işletmelerinin her iki tipi için ayrõ
değerlendirmelerin yapõlmasõ ve önerilerin bu çerçevede geliştirilmesi gerekmektedir.
17.1 İç Pazara Yönelik Üretim Yapan İşletmeler
•
•

Güçlü Yönleri
Türkiye koşullarõnõn kesme çiçek üretimine uygun olmasõ,
Üreticilerin örgütlenmiş olmasõ (Kooperatifleşme),
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Aile işgücünü kullanmasõ ve işgücü sõkõntõsõnõn bulunmamasõ,
Kesme çiçek üretimi konusunda deneyimli ve bilgi birikimi olan, bilgi edinmeye açõk
yapõda işletme yöneticilerine sahip olmalarõ,
Ürünlerin modern bir pazarlama sistemi olan mezat sistemiyle satõlmasõdõr.
Zayõf Yönleri
İç pazarda kişi başõna kesme çiçek tüketiminin ve fiyatlarõn düşüklüğü,
Üretim materyalinde büyük ölçüde dõşa bağõmlõ olunmasõ ve uygun olmayan bitki
materyali kullanõmõ,
Üretim materyalinin istediği zamanda sağlanamayõşõ ve istenilen nitelikleri taşõyacak
biçimde elde edilemeyişi,
İşletme büyüklüklerinin küçüklüğü ve buna bağlõ olarak teknoloji kullanõmõndaki zayõflõk,
Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin henüz tam anlamõyla yerleşmemiş olmasõ,
Patent haklarõ ve virüssüz materyal konusunda, bilgi ve deneyim eksikliğidir.

Gelişme Fõrsatlarõ
• Çeşitli tanõtõm faaliyetleri ve normal gelişme sürecinde iç tüketimin artõrõlmasõ,
• İşletmelerin yapõsal özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerle teknoloji
kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve altyapõlarõnõn iyileştirilmesi,
• Araştõrma-geliştirme faaliyetleri ile sektörün gelişmesinin desteklenmesi,
• Standartlara uyum ve hasat sonrasõ işlemlere özen gösterilmesi ,
• Mezatlarõn modernize edilmesi, sanal çiçek satõşlarõnõn başlatõlmasõ ve ürünlerin soğuk
zincirle nakledilmesi,
• Kooperatiflerin ihracata yönelik organizasyon ve faaliyetlerini etkinleştirmesidir.
Gelişmeyi Sõnõrlayabilecek Etkenler
• İç tüketimin az olmasõ,
• Bitki materyalindeki dõşa bağõmlõlõğõn ve sağlõksõz üretim materyali kullanõmõnõn
sürdürülmesi,
• İşletme büyüklüklerinin yeni teknolojik yatõrõmlara uygun olmamasõ ve bunun
sağlanabilmesinin zamana ihtiyaç göstermesi,
• İşletmelere bilgi akõşõnõn sağlanmasõndaki güçlükler ve teknik bilgi noksanlõğõ,
• Hasat sonrasõ işlemlerin yerine getirilmemesi, kalite ve standartlara uyma konusundaki
duyarsõzlõk,
• Pazarlama zincirindeki modernizasyonun yapõlamamasõ,
• Avrupa Birliğine katõlõm süreci ve sonrasõnda dõşarõdan gelebilecek kaliteli ürünlerle
rekabet edememe,
• İhracata yönelik faaliyetlerin yetersizliği olarak sõralanabilir.
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17.2 İhracata Yönelik Üretim Yapan İşletmeler
•
•
•
•
•
•
•
•

Güçlü Yönleri
Ekolojik koşullarõn kesme çiçek üretimine uygun olmasõ,
İyi örgütlemiş ve sektörel dõş ticaret şirketi konumunda olmalarõ,
İşgücü ücretlerinin düşük oluşu ve işgücü sõkõntõsõnõn olmamasõ,
Büyük pazar durumunda olan ülkelere yakõnlõk,
Nisbeten yüksek teknoloji uygulayan ve modern konstrüksiyonlu seralara sahip
işletmelerin olmasõ,
Sözleşmeli üretimin uygulamada yerleşmiş olmasõ,
İhracatcõ firmalarõn dinamik bir yapõ ve deneyim sahibi olmalarõ,
Hükümetlerin bu alt sektörü dolaylõ yollardan destekleyici politikalar izlemeleridir.

Zayõf Yönleri
Üretim materyalinde büyük ölçüde dõşa bağõmlõ olunmasõ,
İhracatõn tek ürün ve tek pazara bağõmlõ bir yapõ göstermesi,
Hava yolu ile taşõma ve maliyetinin yüksek olmasõ,
Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin henüz tam anlamõyla yerleşmemiş olmasõ,
İhracatçõ firmalarõn sayõsõnõn hõzlõ artõşõ nedeniyle birbirleri ile rekabet etmeleri ve
ihracatçõ başõna düşen üretim alanõ azlõğõ,
• Patent haklarõ ve virüsten ari materyal üretiminin sürdürülmesinde hukuksal düzenleme,
bilgi ve deneyim birikimi ile altyapõ eksiklikleri,
• Üretim materyalinin planlanan zamanda sağlanmasõ ve istenilen nitelikleri taşõyacak
biçimde kullanõcõlara ulaştõrõlmasõndaki güçlükler,
• Üretim ve pazarlamada nitelikli eleman eksikliğidir.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gelişme Fõrsatlarõ
Pazar isteğine uygun tür ve çeşitlerin seçimi ile dõşsatõmda pazar payõnõ artõrma,
Avrupa Birliğine girme sürecinde ve sonrasõnda ortaya çõkabilecek gelişmelerin iyi
değerlendirilmesi ile pazar payõnõn artõrõlabilme şansõnõn yüksekliği,
Araştõrma-geliştirme faaliyetleri ile sektörün gelişmesinin desteklenmesi,
Üretim aşamasõndan pazarlamaya kadar olan sürecin yeni baştan organize edilmesi,
Kaliteli çiçek imajõnõn titizlikle korunmasõ ve geliştirilmesi,
Yõl boyu üretim için uygun teknolojik gelişmeleri uygulama ve geçit ekolojilerinden
yararlanmadõr.

Gelişmeyi Sõnõrlayabilecek Etkenler
• Üretimde çeşitlilik ve pazarõ genişletme çalõşmalarõnõn zamana ve bilgiye ihtiyaç duymasõ
ve ek yatõrõm gerektirmesi,
• Avrupa Birliğine girme süreci ve sonrasõnda üretimde en önemli masraf unsurlarõndan biri
olan işgücü maliyetlerinin yükselmesi,
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Mevcut olan üretim alõşkanlõklarõnõn kõrõlamamasõ,
Dõşsatõmõn bilinçsizce yapõlmasõndan doğan imaj zedelenmesi,
Dõş piyasadaki rekabete uyum gösterememe,
İhracatçõ firmalarõn çoğunluğunun dõş piyasada ürün kalitesi ve fiyat ile ilgili
anlaşmazlõklarda haklarõnõ savunamamasõdõr.
18. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kõyaslama
Dünyada yaklaşõk 145 ülkede ticari anlamda süs bitkileri üretimi yapõlmaktadõr. Bu

ülkelerdeki toplam süs bitkileri üretim alanõ 223 145 ha.dõr. Rabo Bank / Hollanda
tahminlerine göre dünyada süs bitkilerinin toplam satõşõ 50 milyar $ civarõndadõr. Bu toplam
içinde kesme çiçekler 24,7 milyar $ perakende satõş ile ilk sõrada yer almaktadõr
(Malter,A.J.1995).
Kesme çiçeklerin dünyadaki en büyük üretim merkezleri Batõ Avrupa’da Hollanda, Kuzey
Amerika’da ABD, Güney Amerika’da Kolombiya, Afrika’da Kenya ve Zimbabwe, Asya’da
Japonya, Orta Doğu’da İsrail’dir.
Dünyadaki en büyük kesme çiçek tüketim merkezleri ise, Batõ Avrupa ve Japonya dõr.
ABD’ de tüketim kesme çiçekten saksõ çiçeğine dönmüştür. Bazõ ülkelerde kişi başõ tüketim
değerleri Çizelge 14’de verilmiştir.
Çizelge 14. Bazõ Ülkelerde Kişi Başõna Kesme Çiçek Tüketiminin Değeri
ÜLKELER
1991 (Kişi/$)
1995 (Kişi/$)
İsviçre
155
165
Norveç
120
135
Japonya
93
47
Almanya
81
96
Hollanda
73
75
ABD
47
28
İngiltere
28
29
İspanya
27
22
Kaynak: The Flower Council / Holland,1993.(Malter, A.J.1995)
Türkiye’nin 1997 yõlõ tüketimi 0.26 $ ve3.36 adet/kişi olarak saptanmõştõr. Genel olarak
dünyadaki kesme çiçek ticaretinde gelişmiş ülkeler ve bölgeler ithalatçõ, gelişmekte olan
ülkeler ve bölgeler ise ihracatçõ konumundadõr.
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Bölgeler açõsõndan incelendiğinde Güney Amerika en büyük çiçek ihracatçõsõ bölge olarak
dikkati çekmektedir. Bu bölge 1996 da 800 milyon $ çiçek ihraç etmiştir. Bunun % 90’õ
kesme çiçek olup % 60’õ ABD’ye (480 Milyon $) yapõlmõştõr (Groot, 1998). Laws (1997)’a
göre 1996 yõlõnda Kolombiya 510 milyon $, Ekvator 102 milyon $ ihracat yapmõştõr (Gürsan
ve Erkal 1998).
Batõ Avrupa’da Hollanda dünyanõn en büyük ihracatçõ ülkesi olup, Avrupa dõşõna 600
milyon $ çiçek ihracatõ yapmaktadõr. Bu ülkenin toplam ihracatõ 7 milyar Hollanda Florinidir
(1997).
Afrika son yõllarda gelişen önemli kesme çiçek ihracatçõsõ bir bölgedir. Bu bölgede Kenya
ve Zimbabwe önemli ülkelerdendir. En önemli ihraç ürünleri gül ve karanfildir. Kenya 1995
yõlõnda 95 milyon $ ihracat yapmõş bunun yarõsõ gül ihracatõndan sağlanmõştõr. İhraç ettiği gül
miktarõ 727 milyon dal (1995) olmuştur.
İsrail Orta Doğu’nun en öemli kesme çiçek ihracatçõsõ olup, 1996 yõlõnda ihracatõ 200
milyon $ olarak gerçekleşmiştir (Groot, 1998).
Dünyada en büyük ithalatçõ bölgelerin başõnda Batõ Avrupa gelmektedir. Batõ Avrupa
ülkelerinin kesme çiçek ithalatõ 900 milyon $’dõr. Kuzey Amerika 760 milyon $ ile ikinci
sõrada, yer almaktadõr. Japonya 188 milyon $’lõk çiçek ithalatõ yapmaktadõr.
Doğu Bloku ülkelerinden Rusya, 100 milyon $’lõk çiçek ithal etmekte ve bunun % 80’ini
Hollanda, İsrail, Ekvator, Kolombiya ve Özbekistan karşõlamaktadõr (Nowalany, 1996).
Çiçek üretimi gelişmiş az gelişmiş ülkelerin bu gelişmesinde, zengin komşu ülkelerin payõ
büyük olmuştur. Türkiye’de İstanbul ili Yalova’nõn süs bitkilerinde gelişmesine önemli
katkõlar sağlamõştõr. Benzer şekilde Hollanda’da 1960 yõlõndan sonra süs bitkileri sektörünün
gelişmesi, Almanya’nõn ekonomik gelişmesi ile yakõndan ilgilidir. Zengin Almanya’ya ihracat
imkanlarõ

Hollanda

süs

bitkileri

sektörünün

kalkõnmasõnõ

ve

gelişmesini

sağlamõştõr.(Groot,1998).
ABD, Kolombiya’nõn kesme çiçek üretiminin artõşõnda ve ihracatõnda çok önemli rol
oynamõştõr. Keza İsrail’de süs bitkileri sektörü, Batõ Avrupa’ya ihracat ile kalkõnmõştõr. Bu
bakõmdan yõlda 100 milyon $ çiçek ithal eden Rusya, Türkiye kesme çiçek üretim ve ticareti
için önemli bir ülke konumundadõr (Gürsan ve Erkal, 1998).
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Dünyanõn en büyük ithalatçõ merkezi olan ve Türkiye’nin hedef pazar olarak seçtiği
AB’inin kesme çiçek türlerine olan tüketim eğilimi ihracat açõsõndan önem taşõmaktadõr.
Çizelge 15: AB Tarafõndan İthal Edilen Kesme Çiçek Türlerinin Değeri
Türler
Değer (Milyon ECU)
%
Gül
339,0
19,0
Karanfil
267,0
15,0
Kasõmpatõ
173,0
10,0
Orkide
61,0
4,0
Glayöl
8,8
0,5
Diğerleri
891,0
51,0
TOPLAM
1.739,8
100,0
Kaynak:Özkan ve ark., 1998.
Çizelge 15’de görüldüğü gibi AB’inin ithal ettiği türler arasõnda %19,0’luk bir payla
gül ilk sõrada gelmekte ve bu türü %15,0’lik bir payla karanfil ve %10,0’luk bir payla da
kasõmpatõ izlemektedir. Ancak AB kesme çiçek ithalatõnda çok sayõda farklõ türden oluşan
diğerleri grubu %51,0’lik bir paya sahiptir.
Çizelge 16: Türkiye Kesme Çiçek Sektörü İçin Rekabet Yeteneği Açõsõndan Bir Karşõlaştõrma
ÖZELLİKLER
Hollanda
Coğrafya
++++
İklim
+++
Arazi ve hammadde
++(1)
İşgücü
++
Sermaye
++++
Altyapõ
++++
Bilgi
++++
İç Piyasa
+++
Network
++++
Hükümet
++++
Ekonomik değişkenler
++++
Kaynak:De Groot,1998 ve İç Kaynaklar
++++: çok iyi/uygulanabilir, elde edilebilir ve
ucuz
+++: iyi
++ : orta
+ :çok az/çok az ve pahalõ

Latin Amerika
++
++++
++++
+++
+++
+++
+++(3)
+
+++
++
++(4)
1) Arazi pahalõ

Afrika
++
++++
++++
+++(2)
++
++
++(3)
+
++
+
++(4)

Türkiye
+++
++++
+++
+++(2)
+++
+++
++(3)
+
+
+++
++

2) Ücretler ucuz fakat yükseliyor
3) Bilgi diğer ülkelerden geliyor
4) Aile işletmesi

Son yõllarda gelişmiş ülkelerdeki güçlü işletmeler, gelişmekte olan ülkelerde arazi satõn
alarak, teknoloji, üretim ve pazarlama tekniği konusundaki birikimlerini, ekolojik ve coğrafi
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avantajlarla birleştirmek ve üretimlerini ekolojik ve işgücü kaynağõ yönünden avantajlõ olan
bu ülkelerde yapmak eğilimindedirler.
III. SEKTÖRDE TEŞVİK ALMIŞ YATIRIMLAR
Ülkemizde doğrudan kesme çiçek yetiştiriciliğinin gelişimine yönelik yatõrõmlara
verilmiş teşvik saptanamamõştõr. Ancak ihracata yönelik kesme çiçek üretimi yapan
işletmeler, özellikle ihracata yönelik üretimi teşvike yönelik uygulamalardan yararlanmõştõr.
İç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler ise, bazõ bölgelerde, örtü altõ tarõmõnõ
geliştirilmesine yönelik teşvik programlarõndan sera ve diğer üretim altyapõsõ kurma
aşamalarõnda yararlanmõştõr.
IV. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1.Genel Politika Önerileri
Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, kesme çiçek sektöründe de gelişmenin dinamosu
ihracattõr. Bu nedenle ihracatõ arttõracak her türlü yolun desteklenmesi kesme çiçekler için en
önemli politikadõr. İhracatõ arttõrma yollarõ arasõnda ;
•
Kitlesel ve düzenli üretim,
•
İhracatõn tek elden yönetilmesi (İsrail örneği gibi),
•
İhracata yönelik üretimde ürün çeşitliliğinin sağlanmasõ,
•
Yõl boyu üretim ve pazara sunabilmeye yönelik üretim tekniklerinin
geliştirilmesi ve başta AB ülkeleri olmak üzere farklõ pazar ve pazarlama kanallarõnõn
oluşturulmasõ,
•
Kalitenin korunup geliştirilmesine yönelik politikalarõn uygulamasõ,
•
Üretim tesisleri ile birlikte paketleme ve soğuk zincir gibi alt yapõnõn
geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
•
Hava yolu taşõmacõlõğõnda destek sağlanmasõ,
•
İhracattan sağlanan teşviklerin üreticiye yansõtõlmasõ kesme çiçek sektöründe
en önemli politika olmalõdõr.
Diğer taraftan, konu ile ilgili yetişkin ve bilgili eleman eğitimi ve yetiştirilmesi için
alõnacak önlemler bu konuda karşõlaşõlacak sorunlarõn çözümünde önemli rol oynayacaktõr.
Araştõrma Enstitüleri ve Üniversitelerde uzmanlaşmõş elemanlarõn yetersiz sayõda oluşu, bu
konuda en büyük noksanlõktõr. Bunun yanõnda bahçõvanlõk okullarõnõn çoğaltõlmasõ gelişmekte
olan süs bitkileri sektöründe ara eleman sorununu çözümleyecek bir yol olacaktõr. Şu anda ara
eleman ihtiyacõ, yeni mezun ziraat mühendisleri ve/veya peyzaj mimarlarõ tarafõndan
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giderilmektedir. Oysa ziraat fakültelerinde kesme çiçek ile ilgili programlar yoktur ve bu genç
kişiler konuyu işletmelerde öğrenmeye çalõşmaktadõrlar.
Türkiye’de tüketici çiçeği pahalõ bir fiyata almakta, fakat tüketicinin ödediği paranõn
ancak % 10-12’si üretici eline geçmektedir. Bu durum iç tüketimi engelleyen en büyük
sorundur. Marketlerde hazõr buket sisteminin geliştirilmesi, tüketicinin daha kaliteli çiçeği
daha ucuza almasõnõ sağlayacak ve iç tüketimi arttõracaktõr.
Kesme çiçek konusunda çok değişik araştõrmalara gereksinim vardõr. Araştõrma fonlarõ
oluşturularak bu fonlarõn çiçek satõşlarõndan küçük bir pay ile beslenmesi ve teşvik edilmesi
üretici ve ihracatçõlarõn karşõlaştõklarõ pek çok sorunun çözümünde önemli katkõlar
sağlayacaktõr.
Damõzlõk bitki materyalinin sağlanmasõ(bir ölçüde çözülmüş olmasõna rağmen) tam
olarak çözülmemiştir. Bunun nedeni ise Türkiye de royalty ve patent haklarõnõn
uygulanamayõşõdõr. Patent haklarõ ile ilgili düzenlemeler, Türkiye de damõzlõk üretim ve õslah
çalõşmalarõnõ olumlu yönde etkileyecek, dõşa bağõmlõlõğõ azaltacaktõr.
2. Sektör Projeksiyonlarõ
Kesme çiçek sektörüyle ilgili politikalarõn oluşturulmasõ ve karar vericilerin önündeki
en büyük engellerden birini bu alandaki veri eksikliği ve sağlanmasõndaki güçlükler
oluşturmaktadõr. Kesme çiçek sektörüyle ilgili verilerin kaynağõnõ Tarõm İl Müdürlükleri,
kooperatiflerin kayõtlarõ,

İGEME kaynaklarõ ve beş yõlda bir hazõrlanan kalkõnma plan

raporlarõ oluşturmaktadõr. Ancak bu verilerin her defasõnda ayrõ ayrõ kurumlardan derlenip
belirli bir forma sokulmasõ hem güç olmakta ve hem de bütünlük göstermeyebilmektedir.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde, gelecekte daha uzun yõllara ait verilerle
projeksiyonlarõn yapõlabilmesi ve karar vericilere düzenli bilgi akõşõnõn sağlanabilmesi için
uzmanlarca hazõrlanmõş bir form çerçevesinde kesme çiçek sektörü ile ilgili bilgilerin de DİE
tarafõndan derlenmeye ve periyodik olarak yayõnlanmasõna başlanmasõ son derece yararlõ
olacaktõr.
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2.1. Üretim Projeksiyonlarõ
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-2005) döneminde Türkiye kesme çiçek üretimi
ve üretim değerinde ortaya çõkabilecek gelişmelere ilişkin trend analizleri 1988-1998 yõllarõ
arasõndaki 11 yõllõk veriler değerlendirilerek yapõlmõştõr. Sonuçlar, Türkiye kesme çiçek
üretim miktarõnda yõllara bağlõ artõşlarõn süreceğini (y=-2,19056E+10+1,11365E+7×,
R2=0,617) göstermiştir. Türkiye toplam kesme çiçek üretim miktarlarõnõn tahmini değerleri
Çizelge 19’da verilmiştir. Buna göre tahmini olarak 2001 yõlõnda 378 483 000 adet iç tüketim
ve 201 978 000 dõş tüketime yönelik olmak üzere toplam 580 598 000 adet kesme çiçek
üretilirken, 2005 yõlõnda 666 971 000 adete yükselecektir. Çiçek üretiminde yõllõk %2,98 artõş
olmasõ beklenmektedir.
Çizelge 19: Türkiye Kesme Çiçek Üretim Miktarõ Projeksiyonlarõ (1000 Adet)
YILLAR
İç Tüketim İçin Üretim
İhracat İçin Üretim
TOPLAM

2001
378 620
201 978
580 598

2002
389 750
212 435
602 185

2003
400 893
222 891
623 784

2004
412 029
233 348
645 377

2005
423 166
243 805
666 971

Aynõ dönemde kesme çiçek toplam üretim değerinde gerçek anlamda değişim beklenmemekte
(R2=0,196) ve üretim değerinin yõllara göre önemli bir artõş göstermeyeceği tahmin
edilmektedir. Bu sonuç iç tüketimin artõrõlmamasõ durumunda ihracata rağmen kesme çiçek
ürünlerinin fiyatlarõnda düşüşlerin beklenmesi gerektiğini göstermektedir
2.2. Yurtiçi Tüketim Miktarõ
1988-1998 yõllarõ arasõndaki 11 yõllõk verilerle yapõlan trend hesaplamasõnda ithalatta
belirli bir artõş da olmasõna karşõn Türkiye kesme çiçek yurtiçi tüketim miktar (R2=0,023) ve
değerlerinin (R2=0,012), 2001-2005 yõllarõ arasõnda önemli bir artõş göstermeyeceği
belirlenmiştir. Bu sonuç da yurtiçi kesme çiçek tüketiminin artõrõlmasõ konusunda politikalarõn
üretilmesi gerektiği tezini doğrulamaktadõr.
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2.3. İhracat
11 yõllõk (1988-1998) verilerle yapõlan analizlerin değerlendirilmesinde, Türkiye kesme
çiçek ihracat miktarõ (R2=0,920) ve değerlerinde (R2=0,605), 2001-2005 yõllarõ arasõnda da
artõşõn devam edebileceği tahmin edilmiştir. İhracat miktarõna ait trend denklemi
y

=

-2,07223E+10+1,04569E+07x,

ihracat

değerine

ait

denklem

ise

y=-

1,3904E+09+702933,09x şeklinde bulunmuştur.
Bu denklemlere göre hesaplanan tahmini ihracat miktar ve değerleri Çizelge 20’de
verilmiştir. Buna göre VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde mevcut koşullarõn
değişmediği durumda, ihraç edilen kesme çiçek miktarõnda ortalama olarak yõllõk %4.29,
ihracat değerinde ise %3.70 oranlarõnda artõş beklenmekte ve ihracat değerinin daha düşük
oranda artmasõ tahmin edilmektedir
Çizelge 20: Türkiye İhracat Miktar ve Değeri Projeksiyonlarõ (2001-2005)
YILLAR
2001
2002
2003
2004
Miktar (1000 Adet)
201.978
212.435
222.891
233.348
Değer (1000 ABD$)
16.161
16.864
17.567
18.270

2005
243.805
18.973

2.4. İthalat
Dikkate değer miktarlar olmasa da, Türkiye kesme çiçek ithalatõnda düzenli bir artõş
olmakta ve bu artõşõn VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de sürmesi beklenmektedir.
1988 yõlõ baz yõlõ alõndõğõnda 11 yõllõk verilerle yapõlan trend analizinde (y=-60354+66349x,
R2=0,912), 2005 yõlõnda kesme çiçek ithalat miktarõnõn 746 388 adete, değerinin ise 1 333 928
$’a yükseleceği tahmin edilmiştir (Çizelge 21).
Çizelge 21: Türkiye İthalat Miktar ve Değeri Projeksiyonlarõ (2001-2005)
YILLAR
2001
2002
2003
2004
Miktar (Adet)
550 462
599 468
648 725
697 892
Değer (ABD$)
868 532
934 881
1 001 230
1 067 579

2005
746 388
1 133 928

Öte yandan AB’ne tam üyelik sürecindeki hukuksal düzenlemelerin ithalatõ
artõrabileceği ve bunun özellikle iç piyasaya yönelik kesme çiçek üretimi yapan işletmeler
üzerinde de baskõ oluşturabileceği gözden õrak tutulmamalõdõr. Ayrõca Türkiye kesme çiçek
üretim alanõ ve miktarlarõnda düzenli bir artõş tahmin edilmektedir. Bitkisel üretim
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materyalindeki dõşa bağõmlõlõğõ azaltõcõ tedbirler alõnmadõğõ sürece buna bağlõ olarak, bu
kaleme ait ithalat değerlerinin de artmasõ beklenmelidir.
3. Öngörülen Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
AB’ne girme sürecinde kesme çiçek sektörünün karşõlaşabileceği önemli sorunlardan
biri de patent haklarõ ve bitkisel üretim materyalinin kullanõmõnda doğabilecek sorunlardõr.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde patent haklarõ ile ilgili yasa ve yönetmelik ve
yönerge düzeyindeki hukuksal düzenlemeler tamamlanarak yürürlüğe konmalõ ve özellikle iç
piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler, doğabilecek mali ve cezai yükümlülükler
konusunda bilgilendirilmelidir.
Bitki genetik kaynaklarõnõn korunmasõna yönelik hukuksal düzenlemelerdeki eksikler
tamamlanmalõdõr.
Hasat sonrasõnda kullanõlan ve ağõr metal içeren GTS (gümüş tiyosülfat) kullanõmõnõn
sõnõrlandõrõlmasõ veya kullanõm sonrasõ çevreye karõşmadan imhasõna yönelik yasal
düzenlemelere ihtiyaç olacaktõr. Ayrõca AB karantina mevzuatõ dikkatle izlenerek gerekli
uyumlarõn yapõlmasõ ve değişikliklerin üreticilere iletilmesi bu plan döneminde önem arz
edecektir.
4. Çevre Sektörü ile İlgili Sorunlar ve İlişkiler
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de kesme çiçek üretim alan ve
miktarlarõnda düzenli artõşlar beklenmektedir. Bu durum sektörün çevreye olan etkisinin de
artmasõ anlamõna gelmektedir. Başta toprak sterilizasyonunda kullanõlan methyl bromide gibi
kimyasallarõn kullanõm alanlarõnõn artmasõ beklenmelidir. Önlemleri alõnmadõğõ sürece
ihtiyacõn üzerinde gübre ve tarõmsal mücadele ilacõ kullanõmõnõn çevre üzerine getireceği
yükler de artacaktõr. Bu nedenle methyl bromide gibi kimyasallarõn alternatifleri ile gübre
kullanõmõnda optimizasyon ve entegre tarõmsal mücadele programlarõna ağõrlõk verilmesi
çevre üzerinde oluşacak baskõlarõn azaltõlmasõ için gerekli görülmektedir. Aynõ şekilde GTS
kullanõmõna sõnõrlama getirecek önlemlerin desteklenmesi, uygulama sonrasõnda ortadan
kaldõrõlmasõ özel işlemler gerektiren bu kimyasalõn çevre üzerindeki olumsuz etkisini
azaltacaktõr.
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5. Diğer Sektörler ile İlişkiler
Kesme çiçek sektöründe beklenen gelişmeler, bu sektörün sõkõ ilişkide bulunduğu ve
ürünlerini kullandõğõ plastik, ambalaj, gübre ve tarõm ilaçlarõ sanayisi ile ulaştõrma ve soğutma
sektörlerine katkõda bulunacaktõr.
6. Üretim Teknolojisindeki Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde, iç piyasaya yönelik üretim yapan
işletmeler kalite ve yõl boyu üretim, ihracata yönelik üretim yapan işletmeler ise yõl boyu
kaliteli üretim ve dõş pazarõn rekabet koşullarõnõn ağõrlõğõ nedeniyle kullandõklarõ üretim
teknolojilerini geliştirmek zorunda kalacaklardõr. Ülkemizde daha çok ekolojik avantajlardan
yararlanmaya yönelik bir üretim biçimi yeğlenmiştir. Ancak pazardaki belirli bir dönemin
değerlendirilmesine fõrsat veren bu tercih ihracata yönelik üretim yapan işletmeler için
yetersiz kalmaktadõr. Bu işletmeler, depolama ve bazõ alanlarda otomasyona gitme
konularõnda modern teknolojiler uygulamak durumunda kalacaklardõr. İşgücü maliyetlerinde
ortaya çõkabilecek artõşlar da işletmeleri buna zorlayacaktõr.
Bu plan döneminde de iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin en büyük
güçlüğü teknolojik yatõrõmlara fõrsat vermeyen işletme büyüklükleri olacaktõr. Ancak,
kalitenin gittikçe ön plana çõkmasõ bu işletmeleri de teknoloji kullanõmõna zorlayacaktõr.
Ayrõca bu alanda kullanõlan bilgi ve deneyim birikiminin artmasõ yeni teknolojilerin
uygulamasõna katkõda bulunacaktõr.
Her iki işletme tipi için de bitkisel üretim materyalindeki sõkõntõlar, işletmeleri bitkisel
materyal üretimine yönelik yeni tekniklerin benimsenmesine zorlayacaktõr. Öte yandan kesme
çiçek sektörü, modern örtü altõ yetiştiriciliğinin en önemli unsurlarõndan biri haline gelen ve
toprağõn uzun süreli kullanõmõndan doğan sorunlar ile üretimin çevre üzerinde yarattõğõ
olumsuz etkinin ortadan kaldõrõlmasõna önemli katkõlarõ olan topraksõz kültür uygulamalarõna
daha fazla ağõrlõk vermek durumunda olacaktõr. Ayrõca hasat sonrasõ işlemlerdeki son
gelişmeler ve bu arada çevreye zararlõ olan GTS'e alternatif uygulamalara yönelik çalõşmalar
yakõndan izlenmelidir. Gelecekte, ticari uygulamasõ olasõ görülen çevreyle barõşõk bir
uygulamanõn (1-metilsiklopropan, 1-MCP) ülkemizde de en kõsa zamanda tanõtõlmasõ önemli
görülmektedir.
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V. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN OECD, AB VE
DİĞER

ÖNEMLİ

ÜLKELERLE

KARŞILAŞTIRILMASI

BEKLENEN

GELİŞMELER
Türkiye 1997 yõlõ verilerine göre kesme çiçek ihracatõnõn %88,3’ünü AB ülkelerine
yapan ve bu ülkelerle birleşme sürecinde olan bir ülke konumundadõr. AB’nin kesme çiçek
ürünleri açõsõndan dünyanõn en büyük tüketici merkezi konumunda olmasõ ve ulaşõm
kolaylõklarõ nedeniyle VIII. Beş yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de kesme çiçek sektörü AB
ile sõkõ ilişkiler içinde olmak ve geleceğe yönelik politikalarõnõ bu çerçeveye oturtmak
durumundadõr.
Ancak ihracata yönelik kesme çiçek üretiminin günümüzdeki durumu incelendiğinde;
ihraç edilen ürünlerin %97,4’ünü karanfilin oluşturduğu, %65,4’lük bir payla İngiltere’nin
ihracat yapõlan en önemli ülke olduğu ve pazarlamada Avrupa’nõn en önemli kesme çiçek
pazarlama kanalõ olan mezatlar ve süpermarket zincirinden yeterince yararlanõlamadõğõ
görülmektedir. Buna karşõn AB ülkelerinin kesme çiçek ithalatõnda karanfilin payõ %15,0
cõvarõnda bulunmakta, İngiltere dünya kesme çiçek ithalatõnõn %10,5’ini yapmakta ve Türkiye
bu ülke pazarõndan ancak %12,0’lik bir pay alabilmektedir. Bu durum Türkiye ihracata
yönelik kesme çiçek sektörünün gelecekte ürün çeşitlendirmeye gitmek ve yeni pazarlar ile
pazarlama kanallarõ denemek zorunda olduğunu göstermektedir. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ döneminde de, Doğu Avrupa ülkelerinin potansiyel pazar olma özelliklerini
sürdürecekleri tahmin edilmekte, fakat bu ülkelere yapõlan ihracatõn organize edilmeye ve
kayõt altõna alõnmaya ihtiyacõ olduğu düşünülmektedir.
AB ile bütünleşme süreci, ihracata yönelik üretim için pazarlama kolaylõklarõ
getirebilecektir. Ancak yapõsal ve ekonomik özellikleri itibariyle rekabet gücü zayõf iç
piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin, gelebilecek ithalat kolaylõklarõ nedeniyle zor
durumda kalabilecekleri göz ardõ edilmemelidir.
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VI. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Türkiye kesme çiçek sektörü, üretim ve pazarlamadan kaynaklanan bazõ sorunlarõ
olmasõna rağmen gelişme ve büyüme dinamikleri olan ve ihracat potansiyeli yüksek önemli
tarõmsal üretim sektörlerinden biridir. Aile işgücü ve özellikle kõrsal kesimdeki kadõn
işgücünü istihdam etme yeteneği yüksek olan sektördeki işletmeler, yapõsal ve ekonomik
özellikleri açõsõndan ihracata yönelik üretim yapan işletmeler ve iç piyasaya yönelik işletmeler
olmak üzere iki farklõ işletme tipi oluşturmaktadõr. Bu özellik nedeniyle VIII. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ döneminde alõnmasõ öngörülen tedbirlerin de önemli farklõlõklar göstermesi
gerekmektedir. Ancak, bu plan döneminde alõnacak tedbirler ve uygulanacak politikalarõn
temel hedeflerinden birini, işletme tipleri arasõndaki farklarõ en aza indirmek ve AB ile
bütünleşme sürecinde bu sektörün bir bütün halinde organize olmasõnõ sağlamak
oluşturmalõdõr.
Üreticiden tüketiciye kadar olan pazarlama kanallarõnda soğuk zincir kurulmalõdõr.
Bunun için kesimden hemen sonra en kõsa zamanda soğutulan çiçekler soğutmalõ araçlarda
taşõnmalõ ve gerekli bekleme ve yükleme noktalarõnda soğuk hava depolarõnda tutulmalõdõr.
Böylece, üreticide sağlanan düşük sõcaklõk (0°C'e yakõn) tüketiciye ulaşõncaya kadar
korunmalõ, çok zararlõ olan sõcaklõk oynamalarõna izin verilmemelidir. Bu durum, yüksek
kalitenin daha uzun süre korunmasõnõ sağlayacak, vazo ömründe kõsalmalarõ önleyerek,
tüketici memnuniyetini ve dolayõsõyla talebini artõracaktõr. Soğuk zincir'in kõrõlmamasõ için,
üretim yerleri ve yükleme noktalarõnda zorunlu beklemeler için yeterli kapasitede soğuk hava
depolarõnõn kurulmasõ ve yeterli sayõ ve kapasitede frigorifik araçlarõn sağlanmasõ gerekli
görülmektedir.
Büyük üretim merkezlerinde (Yalova, İzmir, Antalya) Hollanda modeli modern çiçek
mezatlarõ kurulmalõdõr. Bunlar, gerekli soğuk hava depolarõnõ, kontrollü atmosfer odalarõnõ ve
paketleme birimlerini içermeli ve ayrõca kalite kontrol ve araştõrma laboratuarlarõ ile teknik
hizmet vermelidir. Ayrõca bilgisayar ve internet kullanõmõ teşvik edilmeli ve elektronik yolla
çiçek satõşõ geliştirilmelidir.
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VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ihracata yönelik üretim yapan işletmeler
ile iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin geliştirilmesi için alõnmasõ gerekli görülen
diğer tedbirler aşağõda sõralanmõştõr:

•

İhracata Yönelik Üretim Yapan İşletmeler
İhracatõn tek ürün ve tek pazara bağõmlõ olmaktan kurtarõlmasõ ve yeni ürünlerle yeni
pazar ve pazarlama kanalarõnõn kullanõlmaya başlanmasõ sağlanmalõdõr.

•

Üretim materyalinde dõşa bağõmlõğõn azaltõlmasõna yönelik çalõşmalar ve altyapõ
yatõrõmlarõ desteklenmelidir.

•

Üretim sürecinde yeni teknolojiler izlenerek, verim ve kalite konusundaki titizlik
sürdürülmeli, hasat sonrasõ ortaya çõkabilen kalite ve ürün kayõplarõ ile çevre üzerinde
olumsuz etki yapan uygulamalarõn azaltõlmasõ amaçlanmalõdõr.

•

Taşõmacõlõk organize edilip çeşitli teşvikler ile hava yoluyla taşõma maliyetleri azaltõlarak,
kesme çiçek ürünlerinin dõş pazarda rekabet gücü artõrõlmalõdõr.

•

Üretim ve pazarlamada tam profesyonelliğin yerleşmesi sağlanmalõdõr.

• İşletme büyülüklerinin azalmasõna meydan verilmemeli ve artõrõlmasõna yönelik politikalar
izlenmelidir.
• Patent haklarõ ve virüsten ari materyal üretiminin sürdürülmesinde hukuksal düzenleme,
bilgi ve deneyim birikimi ile altyapõ eksiklikleri giderilmelidir.
• Sektördeki nitelikli eleman eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirler alõnmalõdõr.
•

Avrupa Birliğine girme sürecinde ve sonrasõnda ortaya çõkabilecek gelişmeler iyi
değerlendirilmeli ve bu yolla pazar payõnõ artõrma şansõ yükseltilmelidir.

• AR-GE faaliyetlerinde özel sektörün devreye girmesi sağlanmalõ ve genel kaynaklardan bu
faaliyetlere ayrõlan pay artõrõlmalõdõr.
• İşletmeler arasõnda bütünlük sağlanarak iç piyasanõn dõş piyasalarda ortaya çõkabilecek
darboğazlarda, sigorta niteliğini kazanõr bir yapõ gösterir hale getirilmesi için gerekli
politikalar oluşturulmalõdõr.
• Yõl boyu üretim için uygun teknolojik gelişmelerin sağlanmasõ ve geçit ekolojilerinden
yararlanma imkanlarõ araştõrõlmalõdõr.
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• Bitki genetik kaynaklarõnõn zenginliğinden dõş pazarlarda doğal formlu kesme çiçeklere
olan eğilimin değerlendirilmesinde yararlanõlmalõdõr.
İç Pazara Yönelik Üretim Yapan İşletmeler
•

İç piyasaya yönelik üretim yapan işletmelerin gelecekteki en büyük sorununu iç tüketimin
azlõğõ oluşturacaktõr. Bu nedenle iç tüketimin artõrõlmasõna yönelik uygulamalara öncelik
verilmelidir.

•

Üretim materyalinde dõşa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ ve üretimde sağlõklõ bitki materyali
kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik tedbirler alõnmalõdõr.

• İşletmelerin
kullanõmõnõn

yapõsal

özelliklerinin

yaygõnlaştõrõlmasõ

ve

iyileştirilmesine
altyapõ

yönelik

özelliklerinin

önlemlerle

teknoloji

iyileştirilmesine yönelik

uygulamalara ağõrlõk verilmelidir.
• Ürün standartlarõna uyum ve hasat sonrasõ işlemlerin uygulanmasõndaki eksikliklerin
giderilmesine yönelik çalõşmalar yapõlmalõdõr.
• Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin yerleşmesi ve teknik bilgi açõğõnõn kapatõlmasõna
yönelik eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.
• Patent haklarõ ve virüsten ari materyal üretiminin sürdürülmesinde hukuksal düzenleme,
bilgi ve deneyim birikimi ile altyapõ eksiklikleri tamamlanmalõdõr.
• Üretim ve pazarlamada ihtiyaç duyulan nitelikli eleman eksikliğinin giderilmesine yönelik
tedbirler alõnmalõdõr.
• AR-GE faaliyetleri ile sektörün gelişmesi desteklenmelidir.
•

Kooperatiflerin

ihracata

yönelik

organizasyon

ve

faaliyetleri

teşvik

edilerek

desteklenmelidir.
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I. GİRİŞ
Doğanõn bir sembolü olmasõnõn yanõ sõra, sevgi ve güzelliği anõmsatan çiçeği evlerimize
taşõmanõn bir yolu da onlarõ saksõ bitkisi olarak yetiştirmektir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve çevre bilinci ilerledikçe süs bitkilerine aile bütçesinden
ayrõlan pay artmaktadõr. Buna paralel olarak iç mekan bitkilerine verilen önem de giderek
yükselmekte, kesme çiçeğe göre daha uzun ömürlü olmasõ ve her zevke hitap edebilecek çeşit
zenginliğinin bulunmasõ nedeniyle birçok kişi tarafõndan tercih edilmektedir.
Salon bitkileri veya saksõlõ süs bitkileri olarak da isimlendirilen iç mekan süs bitkileri;
kentleşmeyle birlikte, son onbeş yõlda oldukça hõzlõ bir gelişme göstermiştir.
II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
1. Doğal Bitki Örtüsündeki Mevcut Durumu ve Bitki Genetik Kaynaklarõ Yönünden
Önemi
Türkiye, Akdeniz ve Yakõndoğu gen merkezlerinin birleştiği yerde bulunmasõ nedeniyle
bitki genetik kaynaklarõ açõsõndan önemli bir konumdadõr. Dünyada çeşitli familya ve cinslere
ait 100 000, Avrupa’da 12 000 bitki türü mevcut iken, ülkemizdeki tür sayõsõ 9000 civarõnda
olup,alt tür ve varyetelerle birlikte bu sayõ 10 000’i bulmaktadõr (Ekim,1990).
Günümüzde süs bitkileri sektöründeki çeşitliliği arttõrmaya yönelik olarak doğal bitki
örtüsünden de yararlanõlmakta, iç ve dõş mekan süs bitkisi amaçlõ kullanõlmak üzere yeni
türler kültüre alõnmaktadõr. İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun yeni türlerin ülkemiz
doğasõndaki potansiyelini saptamak amacõyla yapõlan bir çalõşma olmamakla birlikte, tür
zenginliğimize dayanarak böyle bir potansiyelin mevcut olabileceği tahmin edilmektedir.
2. Üretim
2.1. Üretim alanõ
Süs Bitkileri yetiştiriciliği genel anlamda, Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde sera
ve açõk alan, diğer bölgelerde ise, iklim şartlarõ nedeniyle, seradan ziyade açõk alanda dõş
mekan bitkileri üretimi şeklinde yapõlmaktadõr. İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapan
işletmeler, çoğunlukla, Marmara bölgesinde yoğunlaşmõştõr.
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Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ İl Müdürlüklerinden anket formu yoluyla elde edilen
verilerin değerlendirilmesiyle oluşturulan Çizelge 1’de 1993 ve 1999 yõllarõna ait iç mekan
süs bitkileri yetiştiriciliği yapõlan illerdeki sera alanlarõ verilmiştir.
Çizelge 1. İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Yapõlan Sera Alanlarõnõn Bölgelere ve
İllere Göre Dağõlõmõ (Da)
MARMARA BÖLGESİ
1993 YILI
1999 YILI
Kocaeli
146.0
17.0**
Bursa
15.0
6.1
Sakarya
11.0
15.0
İstanbul
10.6
5.4
Çanakkale
0.2
Yalova
*
160.0***
Balõkesir
0.5
Toplam
182.8
204.0
EGEBÖLGESİ
İzmir
Manisa
Denizli
Muğla
Aydõn
Toplam
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya
Adana
İçel
Toplam
DİĞERBÖLGELER

111.1
13.0
3.5
1.8
129.4

138.5
3.7
12.5
3.6
3.4
161.7

35.2
21.0
1.0
57.2

75.0
60.0
14.0
149.0

3.5
26.5
GENEL TOPLAM
372.9
541.2
Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ İl Müdürlükleri Kayõtlarõ
*1993 yõlõnda Yalova sera alanõ İstanbul ili sõnõrlarõ içinde gösterilmiştir.
**1999 yõlõ Kocaeli ili üretim alanõndaki azalma, Altõnova ilçesinin Yalova iline
bağlanmasõndan kaynaklanmõştõr.
***Yalova’da 21 da cam sera 17 Ağustos 1999 depreminde tamamen yõkõlmõştõr.

Toplam

1999 yõlõ itibariyle Yalova ili 160.0 da sera alanõ ile ilk sõrada yer almaktadõr. İzmir ili
138.5 da ile ikinci sõrada, Antalya ili de 75 da ile üçüncü sõrada bulunmaktadõr.
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Ülkemizdeki iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinin sera alanlarõ itibariyle bölgelere
göre dağõlõmõ Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Yapõlan Sera Alanlarõnõn Bölgelere
Göre Dağõlõmõ ve Oranlarõ
1993 YILI
1999 YILI
BÖLGELER
Sera Alanõ (Da)
%
Sera Alanõ (Da)
%
Marmara
182.8
49.0
204.0
37.7
Ege
129.4
34.7
161.7
29.9
Akdeniz
57.2
15.4
149.0
27.5
Diğer
3.5
0.9
26.5
4.9
TOPLAM
372.9
100.0
541.2
100.0
Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ İl Müdürlükleri Kayõtlarõ
Çizelge 2’de yer verilen 1993 yõlõ ve 1999 yõlõ verilerinden Marmara bölgesinin iç
mekan süs bitkileri yetiştiriciliği bakõmõndan ilk sõrada olduğu görülmektedir. 1993 yõlõnda iç
mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde toplam sera alanõ yönüyle Marmara bölgesinin oranõ %
49 iken, bu oran 1999 yõlõnda % 37.7’ye düşmesine rağmen en büyük pay yine Marmara
bölgesindedir. Ege bölgesinin 1999 yõlõnda toplam sera alanõ oranõ % 29.9’dur. Akdeniz
Bölgesi 1993–1999 dönemi arasõnda büyük gelişme göstererek, toplam sera alanõ yönüyle
Türkiye toplamõ içinde %15.4’den % 27.5’e yükselmiştir.
Marmara ve Ege bölgelerinde toplam sera alanlarõnda 1993-1999 dönemi arasõnda
sõrasõyla 0.11 ve 0.25 kat artõşlar olmasõna karşõn, Akdeniz bölgesindeki toplam sera alanõnda
2.5 katõn üzerinde artõş olmuştur.
Sera alanlarõnõn dõşõnda Türkiye’de 12-15 da civarõnda iç mekan süs bitkileri
yetiştiriciliği yapõlan açõk alan mevcuttur.
2.2. Üretim Miktarõ
Türkiye’nin iç mekan süs bitkileri üretim miktarõnõ saptamaya yönelik bir çalõşmanõn bu güne
kadar yapõlmamõş olmasõ nedeniyle, üretim miktarõ ile ilgili kesin rakam vermek olanaksõzdõr.
Türlere bağlõ olarak yetiştiricilik yapõlan seralarõn yõlda bir veya iki ürün için kullanõmõnõn
değişmesi, tür sayõsõnõn fazla olmasõ, türlere göre saksõ büyüklüklerinin farklõ olmasõ ve
dolayõsõyla birim alana düşen saksõ sayõsõnõn değişmesi tahmin yapmayõ güçleştirmektedir.
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Ayrõca işletmenin yapõsõna, pazar durumuna ve yetiştirilen türe göre sera alanõnõn yõlda bir
veya iki dönem yetiştiricilik için kullanõmõ değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak
çapõ 14-15 cm.lik saksõ kullanõlan yetiştiricilikte, 1 dekar serada 15 bin civarõnda saksõlõ süs
bitkisi bulunmaktadõr. Seralarõn birçoğunda yõlda iki dönem yetiştiricilik yapõldõğõ
düşünüldüğünde kaba bir tahminle Türkiye’de üretilen iç mekan süs bitkisinin 15-20 milyon
adet olduğu söylenebilir.
2.3. Üretim Teknolojisi
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde türlere bağlõ olarak tohum, çelik, yumru, soğan
gibi üretim materyallerinden yararlanõlmaktadõr. Üretim yöntemi olarak Generatif (tohum ile)
ve Vegetatif (çelik, aşõ, daldõrma, ayõrma ve bölme vb.) üretim yöntemleri kullanõlmaktadõr.
Sağlõklõ ve hõzlõ üretim için kullanõlan doku kültürü yöntemi bilinmesine rağmen, bu yöntemi
uygulayan ticari işletmelere nadiren rastlanmaktadõr.
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapõlan seralarõn birçoğunun son yõllarda yapõlmõş
olmasõ, üreticilerin tahsil seviyelerinin yüksek oluşu, yeniliğe açõk, bilinçli kişiler olmalarõ
nedeniyle seralarõn olanaklar ölçüsünde gelişmiş teknolojiden yararlanõlarak yapõldõğõ
gözlenmiştir. Son yõllarda özellikle A+B gübre tankõ sisteminin üreticiler arasõnda
yaygõnlaştõğõ görülmüştür. Ayrõca õsõtma, gölgeleme gibi iklim kontrollerinin de otomatik
olarak yapõldõğõ sera sayõsõ artmaktadõr. İşletmelerde toprak sterilizasyonu, harç doldurma,
fide dikme gibi işler

genellikle mekanizasyon kullanõlmadan yapõlmaktadõr. Ancak bu

işlemlerin de mekanize edilmesi yönünde üreticiler isteklidirler.
Üreticilerin yurt dõşõndaki fuarlara katõlmalarõ ve gördüklerini uygulamak istemeleri,
yurt dõşõndan gelen kişilerin sõk sõk teknik ziyaretler yapmalarõ, yabancõ teknolojinin ülkemize
transferini çabuklaştõrmaktadõr.
2.4. Üretim Tesisleri
İç mekan süs bitkileri konusunda faaliyet gösteren işletmelerde üretim tesisleri,
işletmenin büyüklüğüne ve yetiştirilen ürünün türüne göre bazõ farklõlõklar göstermektedir.
Üretim materyali olarak tohumun kullanõldõğõ işletmelerde alttan õsõtmalõ tohum çimlendirme
yastõklarõ üretim tesisleri arasõnda yer almaktadõr. Üretim materyallerinin bir kõsmõnõ kendileri
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üreten işletmelerde, anaçlõklar ve çelik köklendirme tavalarõnõn bulunduğu seralar mevcuttur.
Bunlarõn dõşõnda harç hazõrlama yerleri, üretim seralarõ, saksõlama bölümleri, satõşa hazõr
ürünlerin konulduğu satõş bölümleri, büro, depo gibi bölümler de üretim tesisleri arasõnda yer
almaktadõr.
3. Dõş Ticaret
3.1. İhracat
Türkiye’nin süs bitkileri toplam ihracatõnõn büyük bir bölümünü kesme çiçekler
oluşturmaktadõr. İstanbul Ticaret Odasõ dõş ticaret kayõtlarõnda Gümrük Tarife ve İstatistik
Pozisyon Numarasõ 06 ile başlayan ürünlerin içinden süs bitkileri ile ilgili olmayan ürünlerin
değeri çõkarõldõktan sonra elde edilen toplam süs bitkileri ihracat değerleri içinde, yõllara göre
değişmekle birlikte, iç mekan süs bitkileri ihracatõnõn oranõ %3-5 arasõnda değişmektedir.
Türkiye’nin yõllara göre iç mekan süs bitkileri üretim materyali ve bitki ihracatõ
değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Değerler, Rhododendron ve Açelyalar, oda bitkilerinin
köklendirilmiş çelikleri, oda bitkilerinin köklendirilmiş fidanlarõ, tomurcuklu/çiçekli oda
bitkileri ve diğer canlõ bitkiler poz numaralarõndaki ürünlerin toplamõndan oluşmuştur.
Çizelge 3. Yõllara Göre İç Mekan Süs Bitkileri Üretim Materyali ve Bitki İhracatõ Değerleri*
($)
YILLAR
ÜRETİM MATERYALİ
BİTKİ
TOPLAM
1994
10 571
170 214
180 785
1995
3 940
456 907
460 847
1996
18 729
561 468
580 197
1997
3 128
1 017 725
1.020 853
1998
17 841
576 390
594 231
Kaynak: İstanbul Ticaret Odasõ Dõş Ticaret kayõtlarõ
*Üretim materyali olarak kullanõlan tohumlar yumrular ve soğanlar hariç
1994-1998 yõllarõ arasõnda, iç mekan süs bitkileri ve üretim materyali ihraç edilen
ülkeler ve ihracat değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelgeden de anlaşõldõğõ gibi, son
yõllarda Hollanda ihracatõn yapõldõğõ ülkeler arasõnda ilk sõrayõ almaktadõr. Bunu KKTC
izlemektedir. Bu iki ülkeye yapõlan ihracat oranõ % 70’in üzerindedir.
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Çizelge 4. İç Mekan Süs Bitkileri ve Üretim Materyali İhracatõnõn Ülkelere ve Yõllara Göre
Dağõlõmõ*
ÜLKELER
KKTC
Hollanda
Makedonya
Japonya
Türkmenistan
Azerbaycan
Bulgaristan
Rusya
Kazakistan
Almanya
Diğerleri
TOPLAM

1994 YILI

1995 YILI

1996 YILI

Değer ($)

%

Değer ($)

%

Değer ($)

141 302
15 552
9 126
7 169
6 006
1 630
180 785

78.16
8.60
5.05
3.97
3.32
0.90
100.0

194 130
121 698
25 127
19 553
96 304
4 035
460 847

42.12
26.41
5.45
4.24
20.90
0.88
100.0

197 766
208 153
3 807
156 994
10 230
3 247
580 197

1997 YILI
%

Değer ($)

34.09 219 300
35.87 474 591
0.66
27.06 287 530
1.76
5 634
27 226
0.56
6 572
100.0 1020853

1998 YILI
%

Değer ($)

21.48 222 495
46.49 306 534
5 713
47 398
28.17 12 091
0.55
2.67
0.64
100.0 594 231

%
37.44
51.59
0.96
7.98
2.03
100.0

Kaynak: İstanbul Ticaret Odasõ Dõş Ticaret kayõtlarõ
*İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde üretim materyali olarak kullanõlan tohumlar, yumrular ve soğanlar hariç

3.2. İthalat
Türkiye’de iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinin süs bitkileri sektörü içinde yer
almaya başladõğõ yaklaşõk onbeş yõl öncesinde, bu sektörde hizmet veren birkaç büyük işletme
büyük oranda iç mekan bitkilerini ithal etmiş, ilerleyen yõllarda yerli üretimin artmasõ ve bazõ
türlerde üretim materyalinin bir kõsmõnõ Türkiye’de üretmeleri nedeniyle, ithalat değerleri,
yõllara göre büyük değişme göstermemiş ve yaklaşõk 4 milyon dolar seviyelerinde kalmõştõr.
Türkiye’nin süs bitkileri ithalatõnõn büyük bölümünü dõş mekan süs bitkileri
oluşturmaktadõr. İstanbul Ticaret Odasõ dõş ticaret kayõtlarõnda Gümrük Tarife ve İstatistik
Pozisyon Numarasõ 06 ile başlayan ürünlerin içinden süs bitkileri ile ilgili olmayanlar
çõkarõldõktan sonra elde edilen toplam süs bitkileri ithalat değerleri içinde, iç mekan süs
bitkilerinin payõ 1994 yõlõnda % 50 iken 1998 yõlõnda % 15’e gerilemiştir.

68

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/sus/oik653.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu

Çizelge 5. İç Mekan Süs Bitkileri Üretim Materyali ve Bitki İthalatõ Değerleri ($) *
Yõllar
1994
1995
1996
1997
1998

ÜRETİM MATERYALİ ($)
1 377 537
1 707 321
650 466
368 830
726 498

BİTKİ ($)
1 730 034
2 101 488
3 219 411
3 585 640
3 017 506

TOPLAM ($)
3 107 571
3 808 809
3 869 877
3 954 470
3 744 004

Kaynak: İstanbul Ticaret Odasõ dõş ticaret kayõtlarõ
*İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde üretim materyali olarak kullanõlan tohumlar,
yumrular ve soğanlar hariç
Üretim materyalinin bir kõsmõnõn yurt içinde üretilmeye başlanmasõ ve iç piyasanõn
ihtiyacõ olan türlerde yerli üretimin artmasõ bu azalmada etkili olmuştur.
1994-1998 yõllarõ arasõnda iç mekan süs bitkileri ve üretim materyali ithal edilen
ülkeler ve ithalat değerleri Çizelge 6’ da verilmiştir. Değerler Rhododendron ve Açelyalar,
oda

bitkilerinin

köklendirilmiş

çelikleri,

oda

bitkilerinin

köklendirilmiş

fidanlarõ,

tomurcuklu/çiçekli oda bitkileri ve diğer canlõ bitkiler poz adlarõndaki ürünlerin toplamõndan
oluşmuştur. Çizelgeden de anlaşõldõğõ gibi, Hollanda yaklaşõk %75’lik oran ile ithalatõn
yapõldõğõ ülkelerin arasõnda başta gelmektedir.
Çizelge 6. İç Mekan Süs Bitkileri ve Üretim Materyali İthalatõnõn Ülkelere ve Yõllara Göre
Dağõlõmõ*
ÜLKELER
Hollanda
Belçika-Lüx.
İtalya
Bulgaristan
Güney Kore
Fransa
Guatemala
İsrail
Japonya
Kosta Rika
Honduras
Almanya
Güney Kore
Avustralya
Gürcistan
A.B.D.
Diğerleri
TOPLAM

1994 YILI
Değer ($)
%
1 927 088 62.01
42 949
1.38
42 453
1.37
39 208
1.26
724 184 23.30
188 866
6.08
60 141
1.94
27 925
0.90
25 485
0.82
11 419
0.37
17 853
0.57
3 107 571 100.0

1995 YILI
Değer ($) %
2 378 659 62.45
145 351 3.82
10 802 0.28
7 281 0.19
827 697 21.74
28 810 0.76
229 336 6.02
112 059 2.94
21 662 0.57
7 677 0.20
19 161 0.50
3 808 809 100.0

1996 YILI
Değer ($)
%
3 054 068
78.92
322 964
8.35
59 675
1.54
169 327
4.38
45 185
1.17
37 170
0.96
66 354
1.71
51 917
1.34
43 693
1.13
5 094
0.13
14 430
0.37
3 869 877
100.0

1997 YILI
Değer ($)
%
2 932 814
74.16
374 649
9.47
79 337
2.01
320 435
8.10
6 969
0.18
29 460
0.74
15 121
0.38
108 271
2.74
52 284
1.33
21 040
0.54
14 090
0.35
3 954 470
100.0

1998 YILI
Değer ($)
%
2 793 101
74.60
312 529
8.35
286 329
7.65
173 440
4.63
65 511
1.75
37 375
1.00
36 868
0.98
19 818
0.53
8 127
0.22
10 906
0.29
3 744 004
100.0

Kaynak: İstanbul Ticaret Odasõ dõş ticaret kayõtlarõ
*İç mekan süs bitkileri tohumlarõ, yumrularõ ve soğanlar hariç
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3. Standartlar
İç mekan süs bitkileri için resmi olarak oluşturulmuş standartlar mevcut olmamakla
birlikte özel kuruluşlar kendilerine göre standartlar oluşturarak fiyatlarõ belirten listeler
hazõrlamaktadõrlar.
4. Stok
İç mekan süs bitkileri alt sektöründe stok yoktur. Ancak ürünlerin satõşa hazõr olduğu
ve uygun pazar şartlarõnõ bekledikleri bir süreye sahiptir. Bu süre içinde bitkilere sulama,
gübreleme ve ilaçlama gibi bakõm hizmetleri devam etmektedir.
5.Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin çok büyük bir kõsmõ yurt içinde tüketilmektedir.
Özellikle okul, otel, motel, restorant, büro gibi mekanlarõn dekorasyonunu üstlenen kişi ya da
kuruluşlar salon bitkilerinin alõcõsõ konumundadõrlar. Son yõllarda ev dekorasyonunda çiçeğe
verilen önemin artmasõyla, kendi mekanõnda kullanmak üzere veya hediye amacõyla saksõlõ
süs bitkisi alanlarõn sayõsõnda artõş olmuştur. Gelişmiş ülkelerde kişi başõna yõlda ortalama 2060 dolar değerinde iç mekan süs bitkileri tüketiminin ülkemizde kişi başõna 0.5 dolar
civarõnda olduğu tahmin edilmektedir.
6. Fiyatlar
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde fiyatlar serbest piyasa koşullarõnda, arz ve
talebe göre oluşmaktadõr. 1999 yõlõ aralõk ayõ rayiçlerine göre önemli iç mekan süs bitkileri
türlerinin toptan satõş fiyatlarõ Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Bazõ İç Mekan Süs Bitkilerinde Toptan Satõş Fiyatlarõ (TL/Adet)
TÜRLER
Cyclamen persicum
Primula obconica
Codiaeum variegatum
Saintpaulia spp.
Euphorbia pucherrima
Spathiphyllum spp.
Rhododendron simsii
Dieffenbachia spp.
Ficus spp.
Nephrolepis exaltata
Dracaena spp.
Syngonium spp.

ORTALAMA FİYAT
1 000 000
600 000
1 000 000
550 000
1 500 000
1 250000-1 500000
1 500000-2 000000
1 250000-2 500000
750 000
500000
1 250 000
750 000

TÜRLER
Caladium
Anthurium andreanum
Begonia elatior
Calathea spp.
Guzmania spp.
Hedera helix
Kalanchoe blossfeldiana
Schefflera arboricola
Yucca spp.
Aphelandra squarrosa
Phoenix canariensis

70

ORTALAMA FİYAT
1 500 000
3 500 000
750 000
3 500 000
2 500 000
500 000
750 000
750 000
1 000 000
2 500 000
1 500 000

http://ekutup.dpt.gov.tr/bitkiure/sus/oik653.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu

Belirlenmiş bir fiyat ve belirleyici bir örgüt de bulunmamaktadõr. Fiyatlar üretici ile alõcõ
arasõnda oluşturulmaktadõr. Ancak üreticiden alõnan ürün tüketiciye iki, üç katõ fiyatla
ulaşmaktadõr. Bu durum yurt içi tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir.
7. İstihdam
Türkiye’de iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapõlan 1 da’lõk sera alanõ için
işletmenin yapõsõna ve yetiştirilen türe bağlõ olarak 1,5-2 eleman istihdam edilmektedir. Bu
durum bir yõlda 700-750 gün işgücüne ihtiyaç olduğu sonucunu ortaya çõkarmaktadõr.
8. Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler
Antalya ilindeki serbest bölgesinde doku kültürü yöntemi ile üretim yapan bir işletme
mevcut olup faaliyetini bir yõldõr sürdürmektedir. 3200 m2 laboratuar ve büro, ayrõca 4000 m2
sera alanõna sahip olan işletme, üretiminin %90’õnõ başta Hollanda olmak üzere yurt dõşõna
pazarlamaktadõr. İşletmede yõlda yaklaşõk 5 milyon adet iç mekan süs bitkisi, 5 milyon adet
dõş mekan süs bitkisi ve 3 milyon adet de kesme çiçek üretim materyali (fide) üretiminin
yanõsõra bazõ sebze ve meyve türlerinde aynõ metotla üretim yapmakta olup yõllõk kapasitesi
40 milyon adet fidedir.
9. Sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ, Önemli Özel Sektör Kuruluşlarõ,
Sivil Toplum Örgütleri ve Üretici Kuruluşlarõ ve Faaliyetleri
Sektörde, Belediyeler ve Devlet Üretme Çiftliklerinin iç mekan süs bitkileri
yetiştiriciliği yapan birimleri olmakla birlikte, bunlarõn oranõ çok düşüktür. İç mekan süs
bitkileri alt sektörünü büyük bir çoğunlukla özel sektör kuruluşlarõ oluşturmaktadõr. Üretici
kuruluşu olarak Yalova’da 37 üreticinin üyesi olduğu SASBÜD ( Saksõlõ Süs Bitkileri
Üreticileri Derneği) isimli bir dernek mevcuttur.
İç mekan süs bitkileri ile ilgili çalõşmalar Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ
Araştõrma

Enstitüleri

ve

Üniversitelerin

Ziraat

Fakültelerinin

ilgili

bölümlerinde

yürütülmektedir. Ayrõca Seracõlõk Meslek Yüksek Okullarõnda ve Orman Fakültelerinin ilgili
birimlerinde de konu ile ilgili eğitim faaliyetleri verilmektedir.
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10. Sektöre Sağlanan Destekler
Süs Bitkileri Sektörü, Ziraat Bankasõ tarafõndan kullandõrõlan süs bitkileri
kredilerinden yararlanmaktadõr. Üretim amaçlõ tek yõllõk işletme kredisi yanõnda, genel
yatõrõm tutarõndan öz kaynak katkõsõ düşüldükten sonra kalan miktar kadar kredi, gerçek ve
tüzel kişilerce yatõrõm kredisi olarak kullanõlabilmektedir.
Süs bitkileri işletme kredilerinde işletme kapasitesine bakõlmaksõzõn işletme
giderlerinin en az % 40’õ, yatõrõm kredilerinde ise 17 dekar plastik serada yapõlacak üretim
için genel yatõrõm tutarõnõn % 40’õ, üzeri kapasiteler için % 60’õ oranõnda öz kaynak
aranmaktadõr.
İşletme kredilerinde 1 yõla kadar, yatõrõm kredilerinde yatõrõmõn özelliği, girdilerin
ekonomik ömrü, işletmenin karlõlõk ve verimlilik durumu, net gelir projeksiyonu ve net nakit
akõmõ dikkate alõnarak vade verilmektedir.
Süs bitkileri kredilerinde % 65 faiz uygulanmaktadõr.
11. Pazarlama Faaliyetleri
İç mekan süs bitkileri üreten işletmeler genellikle pazarlama hizmetlerini de
üstlenmişlerdir. Pazarlama aşamasõnda peşin satõş yapmakta zorlanan üreticiler, satõşlarõnõ
vadeli olarak yapmakta, fakat zaman zaman tahsilatta zorluklar yaşamaktadõrlar.
Büyük

kapasiteli

firmalar

ürünlerini

Bölge

Satõş

Müdürlükleri

vasõtasõyla

pazarlamaktadõr. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya illerinde bulunan ve büyüklükleri 15002000 m2 olan Bölge Satõş Müdürlükleri seralarõndan, çiçek dükkanõ sahipleri ürünleri
kendileri gelip almakta ya da şirket tarafõndan kendilerine götürülmektedir. Şirketin, İzmir,
Elazõğ ve Samsun gibi illerde bayilikleri bulunmaktadõr.
İstanbul, Ankara , Adana gibi yerlerde bulunan süper marketler ve satõş merkezlerinde
ürünlerini pazarlayan şirketler de mevcuttur.
Diğer üreticiler ise ürünlerini toptancõ-aracõ, pazarlamacõ, çiçek dükkanõ sahibi ve
tüketici zinciri şeklinde pazarlamaktadõr.
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12. Sektörde Eğitim - Yayõn Faaliyetleri ve Altyapõsõ
Üretim tekniği ve yetiştiricilik konularõnda üreticilerin çoğu kendi olanaklarõ ile bilgi
sağlamaya çalõşmaktadõrlar. Daha önce iç mekan yetiştiriciliği yapan bir işletmede çalõştõktan
sonra kendi işletmesini kuranlarõn sayõsõ oldukça fazladõr. Belli bir tecrübe ve bilgi birikimine
sahip olarak çalõşmaya başlayan üreticiler, diğer süs bitkileri üreticilerine göre daha bilinçli
üretim yapmaktadõrlar. Yurt dõşõ gezilerinde ve katõldõklarõ fuarlarda bilgilerini arttõrmalarõnõn
yanõsõra ilişkide olduklarõ yabancõ firmalarõn uzmanlarõnõn işletmelerine yaptõklarõ geziler
sõrasõnda da konu hakkõnda bilgilerini arttõrma şansõnõ yakalayabilmektedir.
Veliağagil Süs Bitkileri (VSB) işletmesi bünyesinde 1995 yõlõndan beri faaliyette
bulunan ve ara eleman ihtiyacõnõ karşõlamayõ amaçlayan ‘Bahçõvan Yetiştirme Kursu’
bulunmaktadõr. Bu güne kadar kursu bitiren 40 civarõndaki mezun, yakõn çevredeki seralarda
çalõşma imkanõ bulmuştur. Ayrõca Yalova ilinde Milli Eğitim Bakanlõğõna bağlõ ‘Süs Bitkileri
Meslek Lisesi’nden mezun olan kişiler ara eleman ihtiyacõnõ gidermektedir.
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği hakkõnda değişik kişi ve kuruluşlarõn hazõrladõğõ
dergi ve kitaplardan konu hakkõnda bilgi edinmek mümkün olmaktadõr.
13. Sektörde Araştõrma Faaliyetleri ve Altyapõsõ
İç mekan süs bitkilerine yönelik araştõrma faaliyetleri, kesme çiçek, doğal çiçek
soğanlarõ ve dõş mekan süs bitkileri ile karşõlaştõrõldõğõ zaman daha düşük seviyede
kalmaktadõr.
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinde, diğer süs bitkileri yetiştiriciliklerine göre, daha
kontrollü koşullara ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu kontrollü koşullarõn sağlanmasõndaki güçlükler,
kamu kurum ve kuruluşlarõndaki araştõrma faaliyetlerini sõnõrlandõrmaktadõr.
Özel sektör içinde bilimsel anlamda araştõrma yürüten kuruluşa rastlanmamõştõr.
14. Uluslar Arasõ Kuruluşlar ve Faaliyetler
Ülkemizde iç mekan süs bitkileri ile ilgili uluslar arasõ bir faaliyet yoktur. Ancak, iç
mekan süs bitkilerinin başlangõçtaki kaynağõ durumunda olan doğanõn korunmasõ ile ilgili
CITES sözleşmesi dolaylõ yoldan bu alt sektörü de etkilemektedir.
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15. Sektörle İlgili Önemli Projeler ve Etkileri
İç mekan süs bitkileri ile ilgili geniş çaplõ projeler ve mastõr planlar mevcut olmamakla
birlikte, üreticilerinin yetiştiricilikle ilgili sorunlarõnõn çözümüne katkõda bulunmak amacõyla
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Araştõrma Enstitüleri ve Ziraat Fakültelerinin ilgili
bölümlerinde konu ile ilgili küçük çaplõ araştõrma projeleri yürütülmektedir.
16. Diğer Sektörler ile İlişki
İç mekan süs bitkileri alt sektörünün dolaylõ ve doğrudan ilgisinin bulunduğu sektörler
arasõnda enerji (elektrik), bilgisayar ve elektronik sanayi, kimya sanayi, tarõm ilaçlarõ sanayi,
kimyasal gübre sanayi, plastik ürünleri ve cam sanayi, taş ve toprağa dayalõ sanayiler,
(Seramik, porselen, pişmiş kilden yapõlan saksõlar), ana metal sanayi (sera yapõmõnda
kullanõlan demir-çelik ve demir dõşõ metaller), makine imalat sanayi, tarõm alet ve makinalarõ
sanayi, ulaşõm, turizm ve çevre sektörleri ile yakõn ilişkisi bulunmaktadõr.
17. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Ülkemizdeki iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda tüm ülkeyi kapsayan
istatistiki bir çalõşmanõn bu güne kadar yapõlmamõş olmasõ, bu alt sektörün genel durumu
hakkõnda kapsamlõ bilgi sahibi olmamõzõ güçleştirmektedir.
Bununla birlikte iç mekan süs bitkileri üretiminin, üretici sayõsõ ve üretim alanõ
yönünden yõldan yõla arttõğõ bilinmektedir. Marmara bölgesi sektörün faaliyetine başladõğõ
tarihten beri en fazla üretim yapõlan bölge olma özelliğini korumaktadõr. Son yõllarda Güney
bölgelerimizde ve özellikle Güney Doğu Anadolu’da, Doğu illerinin ihtiyacõnõ karşõlamaya
yönelik olarak yeni seralarõn yapõlmakta olduğu gözlenmektedir.
Üreticilerin iyi bir organizasyonla bir araya gelememesinden ve bireysel pazarlama
faaliyetlerinden kaynaklanan pazarlama sorunlarõ bulunmaktadõr. Ürünlerin bir mezat – borsa
sistemi veya iyi organize olmuş bir pazarlama zinciri içerisinde pazarlanamayõşõ, üreticilerin
ürünlerini kendi kişisel gayretleri ile pazarlamak zorunda kalmalarõ sonucunu doğurmaktadõr.
Türlere göre oldukça farklõlõk gösteren iklim isteklerin sağlanmasõndaki güçlükler yanõnda
üreticile, vadeli yapõlan satõşlardaki tahsilat zorluklarõndan yakõnmaktadõr.
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Üreticinin satõş fiyatlarõ ile tüketicinin alõş fiyatlarõ arasõnda iki-üç kat fark bulunmasõ,
iç tüketimin artmasõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Kişi başõna tüketimin düşük seviyede
kalmasõnõn sebepleri arasõnda en önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadõr.
Üretim materyali açõsõndan büyük ölçüde ithalata dayalõ olan sektörde üreticiler,
üretim materyalinin kalitesinde düşüklük olmamasõ koşuluyla, ülkemizde üretilmesinin
nakliye ücretlerinin azalmasõ ve dolayõsõyla ürün maliyetinin düşmesine yansõyacağõnõ
düşünmektedirler.
Ürün maliyetlerindeki düşüşe ek olarak, pazarlama sorunlarõnõn da çözülmesi
durumunda, sektördeki gelişmenin hõzlanacağõ ve iç piyasanõn doygun hale gelmesinden sonra
ihracata dönük üretime başlanabileceği görüşü hakimdir.
Sektördeki

üreticilerin

yeni

teknolojilere

sõcak

bakmalarõ

ve

işletmelerini

modernleştirmek yönündeki istekleri gelecekteki hõzlõ gelişmelerin işareti sayõlmaktadõr.
18. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kõyaslama
Toplumlarõn çiçek tüketimi, ülkelerin ekonomik yönden gelişmesi ve çiçek kültürünün
yerleşmesi ile birlikte artmaktadõr. Süs bitkileri tüketiminin en fazla olduğu Batõ Avrupa ve
Kuzey Amerika ülkeleri ile Japonya buna örnek teşkil eden bölgelerdir. Önümüzdeki yõllarda
ekonomilerinin gelişmesi beklenen Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazõ Asya ülkelerinde süs
bitkileri tüketiminde de artõşlar beklenmektedir.
Dünya çiçek tüketiminde en büyük pay, 1996 yõlõ rakamlarõna göre, 31 milyar dolar ile
kesme çiçektedir. Dünya kesme çiçek tüketiminde her yõl %6-9 civarõnda artõş olacağõ tahmin
edilmektedir.
Dünya saksõlõ süs bitkileri tüketimi, 1985 yõlõndan 1990 yõlõna kadar, %21 oranõnda
artarak 14.2 milyar dolara ulaşmõştõr. 1995 yõlõ rakamlarõna göre ise 19 milyar dolar
civarõndadõr. 2000 yõlõnda bu değerin 20-23 milyar dolara ulaşacağõ tahmin edilmektedir
(Groot,1998).
Dünya kesme çiçek ve saksõlõ süs bitkileri ticaretinin her yõl artmasõna rağmen, toplam
üretimin sadece küçük bir kõsmõ dõş pazarlara ihraç edilmektedir.
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Dünya saksõlõ süs bitkileri tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri dünya tüketiminin
üçte biri ile en büyük payõ almaktadõr. Bunu yaklaşõk % 20’lik pay ile Almanya izlemektedir.
İtalya ve Fransa’da önemli tüketici ülkelerdir.
Dünya kesme çiçek ihracatõ 1995 yõlõnda 3,6 milyar dolara yükselmiştir. Saksõlõ süs
bitkilerinin dünyadaki toplam ihracat değeri daha az olup, 1995 rakamlarõna göre, 1,75 milyar
dolar civarõnda kalmõştõr. Nakliye ücretlerinin yüksek oluşu, saksõlõ süs bitkilerinin genellikle
komşu ülkelere ihracatõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Saksõlõ süs bitkileri ticaretinde en fazla ihracat
yapan ülkeler Hollanda, Danimarka ve Belçika’dõr (Groot,1998 ).
Groot (1998) ülkelerin üretimleri konusunda, birçok ülkede kesme çiçek ve saksõlõ süs
bitkileri için güvenilir verilerin olmadõğõnõ, farklõ istatistiklerde ürünlerin gruplamalarõnõn
farklõ olmasõnõn gerçek değerlere ulaşõlmasõnõ güçleştirdiğini belirtmektedir.
III. SEKTÖRDE TEŞVİK ALMIŞ YATIRIMLAR
1990-1999 yõllarõ arasõnda tüm bitkisel üretimler için toplam 142 belge ile 51 788 000
dolarlõk yatõrõm teşviki verilmiştir. Süs bitkileri işletmeleri de bu grubun içinde yer almõştõr
(Anonim, 1999).
IV. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1. Genel Politika Önerileri
İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinin ülke düzeyindeki durumunu geniş kapsamlõ bir
araştõrma ile ortaya koymaya yönelik bir çalõşmanõn başlatõlmasõ atõlacak ilk adõm olmalõdõr.
Üreticilerin, yetiştirdikleri ürünü nerede ve hangi şartlar altõnda pazarlayacaklarõnõ
önceden bilememeleri, sektöre girmeyi planlayan kişi ve kuruluşlarda piyasaya karşõ
güvensizlik yaratmaktadõr. Kesme çiçek sektöründe olduğu gibi, ürün satõşlarõnõ organize
eden ve üreticinin pazar aramasõna gerek kalmayan bir mezat ya da borsa sisteminin
başlatõlmasõ için gerekli destek verilmelidir. Sektörün gelişmesi açõsõndan halen verilmekte
olan desteklerin artarak devam etmesi yararlõ olacaktõr.
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2. Sektör Projeksiyonlarõ
2.1. Üretim
Elde yeterli veri olmadõğõ için bilimsel yöntemlere göre projeksiyon yapõlamamõştõr.
Ancak önümüzdeki yõllarda iç mekan süs bitkileri sektöründeki gelişmenin devam edeceği
tahmin edilmektedir. Üretim yapan işletmelerdeki teknolojik gelişme, üretim maliyetinin
düşmesini ve kalitenin yükselmesini sağlayacaktõr.
2.2. Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Elde yeterli veri olmadõğõ için bilimsel yöntemlere göre projeksiyon yapõlamamõştõr.
Gelişmiş ülkelerle karşõlaştõrõldõğõ zaman çok düşük kalan kişi başõna tüketimin, şehirleşme
baskõsõnõn artmasõ, gelişen ekonomi, değişen hediye alõşkanlõklarõ, doğaya ve bitkiye verilen
önemin artmasõna paralel olarak artacağõ bilinmektedir.
2.3. İhracat
Elde yeterli veri olmadõğõ için bilimsel yöntemlere göre gelecekle ilgili bilgiler
verilmesi mümkün olamamaktadõr. İç mekan süs bitkileri üretiminde üreticiler arasõnda iyi bir
organizasyonun olmamasõ nedeniyle pazarlama konusunda bazõ güçlükler yaşanmasõna
rağmen, iç piyasanõn ihtiyacõ olan üretim tam olarak karşõlanmõş değildir. Üretim materyali
açõsõndan büyük oranda dõşa bağõmlõ oluşumuz ve sektörde gelişmiş olan ülkelerin üretim
teknolojilerinin ülkemizde yeterince uygulanamamasõ nedeniyle, ülkemizde üretilen iç mekan
süs bitkilerinin maliyetleri yüksektir. Bu durumda büyük ölçüde ihracat yapma şansõmõz
yoktur. Ancak uzun vadede üretimin artmasõ ile birlikte, iç piyasanõn doygun olduğu bir
dönemde, üretim maliyetlerinin sektördeki gelişmiş ülkelerdeki maliyetler seviyelerine
gelmesi durumunda, özellikle komşu ülkelere, önemli miktarda ihracat şansõ doğabilecektir.
2.4. İthalat
Önümüzdeki yõllarda, yurt dõşõndan fide veya fidecik halinde getirilerek büyütülen
üretim materyalleri ile ülkemizde yetiştirilmesi ekonomik olmayan ve uzun sürede gelişen
bazõ tropik iklim iç mekan süs bitkilerinin büyük boylularõnõn ithalatõnõn devam edeceği
düşünülmektedir. Ancak bugüne kadar büyük ölçüde dõşa bağõmlõ olan iç mekan süs bitkileri
üretim materyalinde doku kültürü ile üretim yapan büyük ölçekli mevcut işletmenin iç
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piyasaya da yönelmesi ve bu tip işletmelerin sayõsõnõn artmasõ ile birlikte üretim materyali
ithalatõ azalabilecektir.
3. Öngörülen Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
Sektörün pazarlama ile ilgili sorunlarõnõ da çözmekte yararlõ olacak üreticiler
düzeyindeki örgütlenme sağlanmalõdõr.
Islahçõ haklarõ ile ilgili yasal düzenlemelerin uygulamaya konulmasõ ile özel şirketler
ve kamu kuruluşlarõnda iç mekan süs bitkilerinde F1 kademesinde tohum õslahõ ile ilgili
çalõşmalarõn başlama süreci hõzlanacaktõr.
Yurt içinde hizmet veren üreticilerin ithalat baskõsõndan kurtulmasõ, öz kaynaklarõn bu
amaçla kullanõlmasõnõ sağlayacak önlemlerin alõnmasõ gerekmektedir.
4. Çevre Sektörü ile İlgili Sorunlar ve İlişkiler
Doğal çevrenin iç mekandaki yansõmasõ olan iç mekan süs bitkileri, şehirleşme ile
birlikte artan doğaya duyulan özlemi bir ölçüde gidermesi yönüyle önem kazanmaktadõr. Yeni
türlerin iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğine katõlmasõ aşamasõnda doğal bitki örtüsünden
yararlanõrken ‘Bitki Genetik Kaynaklarõ Yönetmeliği’ ne dikkat edilmesi, ‘Doğa Turlarõ’ adõ
altõnda düzenlenen turistik turlar sõrasõnda, özellikle yurt dõşõndan gelen kişiler tarafõndan
hiçbir engellemeyle karşõlaşõlmadan yapõlan bitkisel materyalin toplanmasõnõn önlenmesi
konusunda gerekli tedbirler alõnmalõdõr.
5. Diğer Sektörler İle İlişkiler
İç mekan süs bitkilerinin gelişmesi doğrudan veya dolaylõ olarak ilişkide olduğu diğer
birçok sektörün gelişmesiyle yakõndan ilgilidir.
Özellikle bilgisayar ve elektronik sanayi, kontrollü iklim koşullarõnõn yaratõlmasõnda
ve muhafazasõnda önemli etkiye sahiptir. Avrupa ülkelerinde pazarlama aşamasõnda
internetten yararlanma yaygõndõr. İnternet aracõlõğõ ile ürünlerin fiyatlarõ ve yetiştirilen
miktarlar hakkõnda bilgi edinen üreticiler, yetiştirecekleri ürünün karlõ olup olmadõğõnõ
anlayarak, yõllõk yetiştiricilik programlarõnõ yapabilmektedirler. Ülkemizde de gelecekte bu
teknolojilerin yaygõnlaşmasõ sayesinde iç mekan süs bitkileri üreticileri arasõnda teknik
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konularda ulusal ve uluslar arasõ bilgi alõşverişi ve pazarlama imkanlarõ artacaktõr. Satõşa hazõr
bitkilerin arzu edilen pazarõ buluncaya kadar serayõ işgal etmeleri ve yeni ürünün
yetiştirilmeye başlanamamasõ gibi sorunlar pazarlama ağõnõn elektronik yol kullanõlarak
geliştirilmesiyle sorun olmaktan çõkabilecektir.
Aynõ şekilde mekanizasyondaki gelişmeler de süs bitkileri sektörüne yansõdõğõ sürece
sektörün gelişmesine yardõmcõ olacaktõr.
Sektörle doğrudan ve dolaylõ olarak ilgisi olan enerji, kimya, tarõm ilaçlarõ, kimyasal
gübre, plastik ürünleri, makine , toprağa dayalõ seramik, porselen vb. sanayiler ile turizm ve
çevre sektörlerinin gelişmesine iç mekan süs bitkileri sektöründeki gelişme olumlu yönde etki
edecektir.
6. Üretim Teknolojisindeki Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri
Üretim teknolojisindeki gelişmeler; sera şarlarõnõn iyileştirilmesi, sağlõklõ ve hõzlõ
üretim yöntemlerinin uygulamaya konulmasõnõ sağlayacaktõr. Bitki üretim maliyetinin
düşürülmesi ve kalitenin artmasõ, üreticinin ve toplumun diğer kesimlerinin bilinçlendirilmesi,
iç mekan süs bitkilerindeki kullanõlabilirliği ve verimliliği artõracaktõr. Düşük maliyetlerle
kaliteli ürün elde edilmesi, dõş pazar arayõşlarõnõ zorunlu hale getirecek ve iç mekan süs
bitkileri ihracatõ yapan ülkelerle önümüzdeki yõllarda rekabet etme şansõnõ sağlayabilecektir.

V. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN OECD,AT VE
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, DÜNYA
TİCARET ÖRGÜTÜ ÇERÇEVESİNDE BEKLENEN GELİŞMELER
Dünyada saksõlõ süs bitkileri yetiştiriciliği yapõlan ülkelerdeki istatistiki çalõşmalarda,
süs bitkileri gruplamalarõnõn ülkeden ülkeye göre farklõ olmasõ karşõlaştõrma yapmayõ
güçleştirmektedir.
Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerin içinde çiçek üretiminde ilk sõrada bulunan
Hollanda’ da saksõlõ süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanõlan sera alanlarõ Çizelge 8’de
verilmiştir.
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Çizelge 8. Hollanda’da İç Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanõ (Da)
Saksõlõ Süs Bitkileri Sera Alanõ (da)
Yõllar Çiçekli Türler
Yapraklõ Türler
TOPLAM
1980
2 820
2 720
5 540
1985
3 010
3 850
6 860
1990
4 250
5 580
9 830
1995
5 610
5 500
11 110
Kaynak: Flora Culture International August 1997
Ülkemizle karşõlaştõrõldõğõ zaman, Hollanda’da saksõlõ süs bitkileri yetiştiriciliği
yapõlan sera alanõ, ülkemizdeki saksõlõ süs bitkileri yetiştiriciliği yapõlan sera alanõnõn 20
katõndan fazladõr. İklim ve yüzölçümü açõsõndan Hollanda’dan üstün konumda olan ülkemizin
sektördeki gelişmesi teknoloji transferi ve pazarlama problemlerinin giderilmesine yönelik
tedbirlerin alõnmasõ ile artacaktõr.
İç mekan süs bitkileri sektöründe ürün nakli, kesme çiçek kadar kolay olmamakta ve
daha pahalõya mal olmaktadõr. Bu nedenle ticaret genellikle komşu ülkeler arasõnda
yapõlmaktadõr. Ülkemiz saksõlõ süs bitkileri açõsõndan iç piyasanõn doygun hale geleceği ve
pazarlama problemlerinin çözümlendiği bir dönemde, komşu ülkelerin ekonomilerinin
gelişmesine bağlõ olarak ihracat şansõnõ yakalayabilecektir.
VI. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Bugüne kadar iç mekan süs bitkilerinin ülke çapõnda ekonomik yönünü ortaya
koyabilecek geniş ölçekli bir çalõşma yapõlmamõştõr. Bazõ illerde yapõlan sörveyler ise bu alt
sektörün tümü hakkõnda yeterli bilgiyi verememektedir. Üretim alanõ, üretilen türler ve üretim
miktarlarõ, yetiştiricilerin sorunlarõ, pazarlama durumu gibi konularõ açõğa çõkaracak kapsamlõ
çalõşmalara ihtiyaç duyulmaktadõr. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Tarõmsal Yapõ ve Üretim
belirleme çalõşmalarõna süs bitkileri sektörünün de dahil edilmesi gereklidir.
Diğer tarõmsal üretimlere göre daha fazla uzmanlõk düzeyinde bilgi isteyen süs
bitkileri üretimi için ülkemizde yeterli sayõda teknik eleman bulunmamaktadõr. Teknik bilgi
eksikliğini gidermek üzere yüksek öğrenim kurumlarõnda, özellikle tekniker ihtiyacõnõ
karşõlayacak yüksek okullarõn açõlmasõ ve bu okullarda teorik ve pratik açõdan yetiştirilen
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elemanlarla süs bitkisi üretimi yapan ve yapacak olan kişi ve kuruluşlarõn dialoğunu
sağlayacak yeni bir organizasyonun kurulmasõ yararlõ olacaktõr.
Üreticilere danõşmanlõk hizmeti gelişmiş ülkelerde özel şirketler tarafõndan
yapõlmaktadõr. Ülkemizde de yerli teknik elemanlarõn yeterli sayõya ulaşmasõna kadar geçecek
olan sürede, şirketlerin uluslararasõ düzeyde danõşmanlõk hizmeti gören yurt dõşõndaki
kuruluşlardan yararlanmasõ sektördeki gelişmeyi hõzlandõracaktõr.
Pazarlama konusunda iç mekan süs bitkilerinde yaşanan zorluklarõ aşabilmek için
işletmelerin iyi bir organizasyonla, belirli türler üzerinde ihtisaslaşmasõ ve yõllõk ürün
yetiştirme programlarõnõ yaparak ihtiyaç duyulan türleri, ihtiyaç duyulan miktar kadar
üretmeleri gereklidir.
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dõşõ pazarlama ve bilgi alõşverişini sağlamak
amacõyla internetten yararlanma yoluna gidilebilir. Her işletmenin bilgisayarla elektronik
haberleşmeden yararlanmasõ son derece gereklidir. Sanal alõşveriş ortamõn yaratõlmasõnda
kalite ve standartlara uygunluk önem kazanacağõndan türler ve ürünler bazõnda standartlarõn
oluşturulmasõ gerekmektedir.
Verimliliğin artmasõ ve üretim maliyetinin düşmesi için gerekli olan yüksek
teknolojiden ülkemizdeki süs bitkileri seralarõnõn yararlanmasõ için gerekli destekler
verilmelidir.
Üreticilerin önemli sorunlarõndan birisi sattõklarõ malõn parasõnõ tahsil ederken
karşõlaştõklarõ zorluklardõr. Bunun önlenmesi için Borsa-Mezat organizasyonunun kurulmasõ
üretici açõsõndan güvenli ve faydalõ olacaktõr.
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I. GİRİŞ
Günümüzde çok hõzlõ gelişen kentleşme ve sanayileşme sonunda ortaya çõkan çarpõk
yapõlaşma, çoğu kez yeniden doğal görünüm yaratõlmasõnõ gerektirmektedir. Bu görünüm
parklar, bahçeler, spor alanlarõ, oyun alanlarõ, yol ağaçlandõrmalarõ rekreasyon sahalarõ ve
çevre kirliliğine karşõ tampon amaçlõ yeşil alanlarla sağlanmaktadõr. Yeşil alanlarõn
yaratõlmasõnda kullanõlan bitkiler dõş mekan süs bitkileri olarak adlandõrõlmaktadõr. Dõş mekan
süsü bitkileri genellikle park ve bahçelerin süslenmesinde, kara yollarõnõn ve rekreasyon
sahalarõnõn ağaçlandõrõlmasõnda beton ve taş yapõlarõn görünümlerinin yumuşatõlmasõ ve
çevrelerinin güzelleştirilmesinde kullanõlõrlar.
Doğadaki bütün bitkiler, meyve ağacõndan dağdaki yabani bitkilere kadar, park, bahçe
ve çevre düzenlemelerinde dõş mekan süs bitkisi olarak kullanõlabilir. Bu nedenle dõş mekan
süs bitkileri, daha kolay anlaşõlabilmesi için bitkilerin bazõ özelliklerine göre gruplandõrõlarak
incelenmektedir. Yapay olan bu gruplandõrma;
*İbreli ağaç - ağaççõk ve çalõlar (Koniferler),
*Geniş yapraklõ ağaç-ağaççõk ve çalõlar,
*Yer örtücü tek ve çok yõllõk bitkiler,
*Sarõlõcõ, tõrmanõcõ bitkiler,
*Mevsimlik çiçeklerden oluşmaktadõr.
Bunlarõn dõşõnda çim bitkileri, su bitkileri gibi bitkiler de dõş mekan süs bitkileri içerisinde yer
almaktadõr.
Yukarõda sõralanõlan her grup, kendine özgü renk, şekil, form ve tekstüre sahip olup
yetiştirme ve kullanma şekillerinde farklõlõklar göstermektedir. Peyzaj mimarlarõ tarafõndan
özelliklerine göre çeşitli alanlarõn bitkilendirilmesi ve düzenlenmesinde kullanõlmaktadõr.
II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM
1. Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Dõş Mekan Bitkilerinin Biyolojik Çeşitlilik
(Bitki Genetik Kaynaklarõ) Bakõmõndan Önemi
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Ülkemiz, Akdeniz ve Yakõndoğu gibi iki önemli gen merkezinin çakõştõğõ bir bölgede
yer almasõ nedeniyle, bu gen merkezleri için belirlenen türlerin çoğu için anavatanõ
durumundadõr. Çeşitli familya ve cinslere ait yaklaşõk 9 000 adet tür, alt tür ve varyetelerle
birlikte sayõlarõ 10 000 i bulan farklõ bitki Türkiye’de doğal olarak bulunmaktadõr. Bu
durumda dünyada mevcut yaklaşõk 100 000 ve Avrupa’da mevcut yaklaşõk 12 000 bitki türü
içinde doğal bitki örtümüzün zenginliği ve değeri hemen göze çarpmaktadõr. Ayrõca tüm
Avrupa’da 2 500 endemik bitki türü mevcutken Türkiye’de bu sayõ alt tür ve varyetelerle
birlikte 3 000’i aşmaktadõr (Ekim, 1991).
Ancak binlerce yõldõr devam eden tarihsel süreç içinde; çeşitli antropojen baskõlar ve
yangõnlar, ellili yõllardan beri devam eden şehirleşme, endüstrileşme ve nüfus yõğõlmalarõ ile
baraj yapõmlarõ ve sulak alanlarõn kurutulmasõ, sulu tarõma geçilmesi gibi su dengesini
değiştiren hareketler doğal bitki örtüsünde azalmalara neden olmaktadõr. Hatta bazõ türler bu
etkilerle tamamen ortadan kalkmaktadõr.
Günümüzde çevre sorunlarõ olarak da tanõmlanan tüm olumsuz etkilere ve kayõplara
karşõ biyolojik çeşitliliğin korunmasõ ve sürdürülebilmesi için uluslararasõ alanda bir çevre
koruma stratejisi benimsenmiştir. Türkiye’nin de içinde yer aldõğõ 1992 yõlõnda Brezilya’da
imzalanan Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasõ Antlaşmasõ bu koruma stratejisinin yasal
dayanağõdõr.
Oysa bulunduklarõ ekosistemin bir parçasõ olan, aynõ zamanda Bitki Genetik
Kaynaklarõ olarak da tanõmlanan biyolojik çeşitliliğin azalmasõ doğal dengelerin bozulmasõna
yol açmaktadõr.
2. Üretim
2.1. Üretim Alanõ ve Üretim Miktarõ
Ülkemizde dõş mekan süs bitkileri üretimi, genellikle doğal koşullara bağlõ, işçilik yoğun
bir tarõm koludur. Gelişmiş ülkelerde genelde özel sektör tarafõndan yürütülen dõş mekan süs
bitkileri üretimi, Türkiye’de Orman Bakanlõğõna bağlõ 60 Orman Fidanlõğõ ile Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ’na bağlõ Üretme İstasyonlarõ, Araştõrma Enstitüleri, Tarõm İşletmeleri ve
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Özel sektör tarafõndan yapõlmaktadõr. 1980’li yõllarda kamuya ait pek çok süs bitkisi fidanlõğõ
atõl kalmõş, kapatõlmõş veya özel sektöre devredilmiştir.
Ülkemizde dõş mekan süs bitkileri özel sektör kuruluşlarõ genelde Marmara bölgesi
(Yalova, Kocaeli, Bursa) ile Ege bölgesinde (İzmir) yoğunlaşmõştõr. Büyük tüketim
merkezlerine ve hayat standardõnõn yüksek olduğu bölgelere yakõn olan bu yörelerdeki özel
işletmelerin dağõlõmõ Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Çizelge 1. Bölgelere Göre Özel İşletmeler Dõş Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanlarõ (1999)
Açõkta Üretim Alanõ
Sera Alanõ
(Dekar)
(Dekar)
Marmara Bölgesi
3 198.4
57.8
Ege Bölgesi
1 247.7
199.5
Akdeniz Bölgesi
3 011.0
28.0
Diğerleri
686.7
29.7
TOPLAM
5 433.9
315.0
Kaynak: Tarõm İl Müdürlükleri Anket Sonuçlarõ (1999)

Toplam Üretim Alanõ
(Dekar)
3 256.2
1 447.2
329.1
716.4
5 748.9

BÖLGELER

Bu konuda istatistik veriler bulunmadõğõ için Çizelge 2’nin hazõrlanmasõnda konu
uzmanõ

kişilerle

yapõlan

sözlü

görüşmelerden

ve

anketlerle

derlenen

verilerden

yararlanõlmõştõr.
Çizelge 2. Marmara ve Ege Bölgelerinde Üretim Alanlarõ, Türler ve Üretim Miktarlarõ (1999)

Marmara Bölgesi

Bölge

İller

İşletme Sayõsõ

Üretim

Ağõrlõklõ

Yõllõk Üretim

(Adet)

Alanõ

Üretilen

(Adet)

(Dekar)

Türler

Yalova**

28

1283

Konifer ve Çalõ

İstanbul**(Çatalca,

x

*1468

Taflan,

Kilyos, Beykoz)

2150 000
x

Küçük bitkiler
Aşõlõ-Boylu Fid.

Bursa** (Kestel)

90

*253,4

Balõkesir**

x

103,8

Muhtelif

40 00

x

*846,5

Muhtelif

x

Adapazarõ**
(Sapanca, Arifiye)
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Mazõ
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Ege Bölgesi

İzmir** (Ödemiş)

350-400

250

20 Tür

(Bademli)

25

15

Boylu fidan

15 000

(Bayõndõr)

200-250

1200

Yer örtücü

5000 000

30

75

Küçük ibreli

500 000

Manisa** (Salihli)

90

60

İbreli

250 000

Manisa**

10

75

Muhtelif fidan

90 000

(Urla)

1 800 000

(Subatan Y.)
Kaynak.:*Tarõm İl Müdürlükleri kayõtlarõ (1995) **Kişisel görüşmeler
(x) Elde edilememiştir.
İzmir civarõnda Urla, Ödemiş, Bayõndõr, Tire’de genelde işletmelerin hepsi aile
işletmesi durumundadõr. Büyük işletme sayõlabilecek üretici firmalardan bazõlarõ VSB,
Gardenia, Ege Botanik, Mavi Çam ve Aslan fidanlõklarõ gibi kuruluşlardõr(Gülpõnar,1999).
Çizelge 3. Orman Fidanlõklarõnõn Dõş Mekan Süs Bitkileri Fidan Üretim Miktarlarõ
YILLAR
Muhtelif Süs Bitkisi Fidanõ(Adet)

1996

1997

1998

1999

2 016 000

3 019 000

5 032 000

4 400 000

Kaynak:Orman Bakanlõğõ Ağaçlandõrma Genel Müdürlüğü Kayõtlarõ (1996-1999)
Orman Bakanlõğõ Fidanlõklarõnda yõlda 100 milyon civarõnda üretilen fidanõn %3-4
kadarõ 1+0 veya 0+1 yaşlõ süs bitkisi fidanõdõr.
Çizelge 4 Belediyelerin Dõş Mekan Süs Bitkileri Üretim Alanlarõ (Dekar) 1995-1999
İLLER

1995

1996

1997

1998

1999

Açõk

Kapalõ

Açõk

Kapalõ

Açõk

Kapalõ

Açõk

Kapalõ

Açõk

Kapalõ

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

Alan

x

x

x

x

x

x

x

x

8.0

x

10,0

0,5

10,0

0,5

10,0

0,5

10,0

0,5

10,0

0,5

AFYON

x

x

x

x

x

x

x

x

0,3

13,0

AMASYA

x

x

x

x

x

x

x

x

40,0

0,2

ANKARA

81,0

10,0

81,0

10,0

81,0

10,0

81,0

10,0

81,0

10,0

ANTALYA

3,0

1,7

3,0

2,0

3,0

2,2

3,0

2,2

28,8

2,2

ADANA
ADIYAMAN
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1,0

0,7

1,0

0,7

1,0

0,7

1,0

0,7

1,2

0,7

x

x

x

x

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

BURSA

7,0

2,0

7,0

2,0

7,0

2,0

5,0

2,0

24,0

2,0

ÇORUM

1,5

0,1

1,5

0,1

1,8

0,3

2,5

0,3

7,5

0,3

DENİZLİ

15,0

1,3

15,0

1,3

15,0

1,3

15,0

1,3

15,0

1,3

EDİRNE

5,0

0,5

5,0

1,0

5,0

1,0

5,0

1,0

5,0

1,0

ERZİNCAN

17,0

0,5

17,0

0,5

17,0

0,6

19,0

0,8

19,0

0,9

ESKİŞEHİR

100,0

0,8

150,0

0,8

150,0

0,8

150,0

0,8

150,0

0,8

G.ANTEP

40,0

1,0

40,0

2,0

50,0

3,0

50,0

3,0

50,0

3,0

HATAY

x

x

x

x

x

x

x

x

2,5

-

İÇEL

x

x

x

x

x

x

x

x

41,0

-

İSTANBUL

20,5

9,0

20,5

9,0

20,5

9,0

20,5

9,0

263,9

9,0

İZMİR

7,5

0,4

7,5

0,4

7,5

0,4

7,5

0,4

7,5

0,4

KOCAELİ

20,0

0,5

20,0

0,5

20,0

0,5

20,0

0,5

52,6

0,5

KARABÜK

10,0

0,6

10,0

0,6

10,0

0,6

10,0

0,6

10,0

0,6

KIRIKKALE

30,0

0,1

30,0

0,1

30,0

0,1

30,0

0,1

30,0

0,1

KIRŞEHİR

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

3,0

0,5

KIRKLARELİ

1,5

0,2

4,0

0,2

4,0

0,2

4,0

0,2

4,0

0,2

KÜTAHYA

12,3

5,0

14,7

5,0

18,5

5,0

19,6

5,0

22,4

5,0

KONYA

x

x

x

x

x

x

x

x

75,0

-

MANİSA

x

x

15,0

1,0

15,0

1,0

15,0

1,0

15,0

1,0

MALATYA

x

x

x

x

x

x

x

x

20,0

0,2

MUĞLA

2,0

0,2

2,0

0,2

2,0

0,2

2,0

0,2

2,0

0,2

ORDU

2,2

0,8

2,2

0,8

2,2

0,8

2,2

0,8

2,2

0,8

x

x

x

x

x

x

x

x

3,7

x

Ş.URFA

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

TOKAT

4,0

0,2

4,0

0,3

4,0

0,3

4,0

0,3

4,0

0,3

TRABZON

20,0

0,3

20,0

0,3

20,0

0,3

20,0

0,3

20,0

0,3

ZONGULDAK

1,7

0,1

1,7

0,1

1,7

0,1

1,7

0,1

1,7

0,1

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

-

37,9

488,7

41,2

504,8

43,6

506,6

43,8

1082,2

57,3

BURDUR

SAMSUN

DİĞERLERİ

Toplam 417,8

Kaynak :Belediye Park Bahçe Müdürlükleri kayõtlarõ( anket sonuçlarõ) 1999

Çevre

düzenlemelerinde

kullanõlmak

üzere

Belediyelerin

(X) Belirtilmemiştir.

Park

ve

Bahçe

Müdürlüklerince dõş mekan süs bitkileri üretimi yapõlmaktadõr.
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34 ilde yaklaşõk 1.100 dekar açõk alanda ve 60 dekar kapalõ alanda dõş mekan süs
bitkileri üretildiği saptanmõştõr.
2.2. Üretim Teknolojisi ve Üretim Sistemleri
Dõş mekan süs bitkileri tohumla veya sürgün çeliklerinin köklendirilmesi yöntemleri
ile çoğaltõlmaktadõr. Tohumla yapõlan üretimlerde tohum çõkarma, ayõrma, katlama ve ekme
yöntemleri basit usullerle yapõlmaktadõr. Çimlenen fidelerin repikaj-şaşõrtõlma işlemleri de
elle yapõlmakta olup yoğun bir iş gücü gerektirmektedir. Çeliklerin köklendirilmesi ve dikimi
ise iklimin uygun olduğu zamanlarda ve yörelerde yine elle yapõlmasõ büyük iş gücüne
gereksinim göstermektedir. Bu nedenle süs bitkileri fidan üretimi tamamen işgücüne dayalõ
bir üretim şeklidir. Oysa makine ile ekim-dikim, söküm yöntemlerinin uygulanabilmesi
maliyeti önemli ölçüde düşürecektir. Yurdumuzdaki süs bitkisi fidanõ üretiminde ileri
teknolojilerin kullanõldõğõ söylenemez.
2.3. Üretim Tesisleri
Dõş mekan süs bitkileri üretimi genellikle açõk alanlarda yapõlmakla birlikte, bazõ
türlerde çeliklerin köklendirilmeleri, tohumlarõn çimlendirilmeleri ve küçük fidelerin şaşõrtma
ve torbalama işlemlerinden sonra muhafazasõ için kapalõ alanlar gerekmektedir. Bu amaçla
farklõ boyutlarda yapõlmõş tüneller, plastik veya cam seralar kullanõlmaktadõr.
3. Dõş Ticaret
3.1. İhracat
Dõş mekan süs bitkileri ihracatõ son 3 yõlda artõş göstermiştir. Bu artõşta Japonya’ya
yapõlan ihracat dikkat çekicidir (Çizelge 5). Japonya, Türkmenistan, K.K.T.C, Hollanda,
İtalya, Bulgaristan’a yapõlan dõş mekan süs bitkileri ihracatõ süreklilik gösterirken, diğer
ülkelere yapõlan ihracatlar yõllara göre değişme göstermiştir.
İhracat değerleri 1994-1995 yõllarõnda 240-400 bin dolar civarõnda iken 1998 yõlõnda
1,9 milyon dolar düzeyine yükselmiştir. Bahçe düzenlemelerinde hizmet veren kuruluşlarõn
yurt dõşõ ihalelere katõlõmlarõnõn ihracatõn değerlerinin yükselmesinde etkili olduğu
bilinmektedir.

Dõş

mekan

süs

bitkisi ithalatõnõn ancak %8’i ihracat gelirleriyle

karşõlanabilmektedir.
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Çizelge 5. Dõş Mekan Süs Bitkileri İhracat Değerlerinin Ülkelere ve Yõllara Göre
Dağõlõmõ ($)
ÜLKELER

Y I L L A R
1994

1995

1996

1997

1998

-

-

-

5.121

347

14.933

18.805

3.013

16.130

-

AVUSTRALYA

-

-

-

2.278

-

AZERBAYCAN

391

2.391

8.056

104.108

70.682

-

-

2.998

-

-

1.539

311

156.994

294.544

14.041

CEZAYİR

-

-

-

-

2.985

FRANSA

-

-

-

2.685

-

G.KORE

-

-

936

-

374

13.288

11.365

239.487

513.435

329.180

İSPANYA

-

-

-

İSRAİL

-

-

-

-

189

İSVİÇRE

-

-

-

1.501

-

İTALYA

83.421

144.938

6.147

102.254

39.289

JAPONYA

16.830

34.401

612.480

680.534

736.819

K.K.T.C.

8.207

13.207

211.806

40.822

18.969

KAZAKİSTAN

-

190

-

123.924

33.293

KENYA

-

-

-

95

-

KOLOMBİYA

17.100

-

-

-

-

LÜBNAN

3.069

-

530

-

-

MAKEDONYA

-

-

46

-

-

RUSYA

-

-

10.050

180

41.579

SUUDİ ARABİSTAN

19.983

10.429

-

-

-

TÜRKMENİSTAN

49.862

149.857

103.972

26.825

505.849

-

-

-

2.570

-

5.885

-

-

1.141

2.304

234.508

385.894

1.356515

1.918.147

1.823.640

ABD
ALMANYA

BELÇİKA
BULGARİSTAN

HOLLANDA

UKRAYNA
YUNANİSTAN
TOPLAM

27.740

Kaynak: Dõş Ticaret Kayõtlarõ (1994-1998)
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3.2. İthalat
Türkiye’nin 06 poz numarasõ ile yaptõğõ toplam süs bitkileri ithalatõ içinde dõş mekan
süs bitkileri en büyük payõ almaktadõr.
Çizelge 6. Dõş Mekan Süs Bitkileri İthalat Değerlerinin Ülkelere ve Yõllara Göre Dağõlõmõ ($)
ÜLKELER
ABD
ALMANYA
AVUSTRALYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMH.
ÇİN
EKVATOR
FİLDİŞİ
FRANSA
GUETEMALA
G.KORE
GÜRCİSTAN
HOLLANDA
HONDURAS
İNGİLTERE
İRAN
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
JAPONYA
KOLOMBİYA
KOSTARİKA
KÜBA
LİTVANYA
MACARİSTAN
MOLDAVYA
POLONYA
RUSYA
SRİLANKA
UKRAYNA
YUNANİSTAN
GÜMRUKLER
TOPLAM

1994
141.317
147.693
280.676
1.227
35.786
1.798.890
2.355
2.514
2.410.458

1995
345.905
6.871
162.715
95.920
1.191
573.264
71.535
2.594.954
11.440
5.060
835
3.869.690

Y I L L A R
1996
27.867
74.310
8.572
194.927
415.720
4.781
322.238
7.682
32.084
3.439.792
51.917
7.560
1.313.787
7.459.936
112.571
33.595
802
13.508.141

1997
63.304
166.256
19.336
166.456
528.515
11
54.709
60.583
4.293.468
52.284
1.187
750
114.214
40.360
354.014
9.461.634
3.146
110.193
62.163
48.854
4.325
15.605.762

1998
26.783
50.242
8.563
678.164
334.413
407
845
2.313
1.775
58.005
24.087
65.511
4.498.423
945
9.039
4.316
63.418
750.821
15.264.202
1.417
23.170
90.951
18.985
3.604
61.961
28.933
855
3.239
10.157
8.036
10.232
22.103.912

Kaynak: Dõş Ticaret Kayõtlarõ (1994-1998)
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1996 yõlõndan sonra dõş mekan süs bitkileri ithalatõ çok büyük ölçüde artõş
göstermiştir.
Bu artõşta, yerel yönetimlerce dikime hazõr büyük fidan tercihleri önemli rol
oynamõştõr.

Dõş mekan süs bitkilerinde ithalat talepleri genellikle büyük fidan isteğinden

kaynaklanmaktadõr. En büyük tüketici olan Belediyeler-yerel yönetimler ağaçlandõrmalar ve
uygulamalar için açtõklarõ ihalelerde büyük boylu fidan talep etmektedir. Bahçeli ev (villa)
sahipleri de bahçesine dikeceği fidanõn büyümesini bekleyemeyeceğini, parasõnõn olduğunu
fakat bekleyecek zamanõnõn olmadõğõnõ vurgulamaktadõr. Diğer taraftan fidan üreticileri de,
sermayeleri kõt olduğu için, elindeki fidanõ en kõsa zamanda satarak paraya çevirmek
istemektedir. Bu durum Türkiye’de büyük fidana olan talebin önemli ölçüde artmasõna neden
olmakta ve bu açõk ithal yolu ile kapatõlmaya çalõşõlmaktadõr.
Diğer taraftan yavaş büyüyen bazõ türlerin (Magnolia sp., Picea pungens glauca-mavi
ladin, Cedrus deodora, Abies sp. –göknar, C.atlantica glauca-mavi sedir vb.) Türkiye’de
üretimi ve büyütülmesi oldukça zordur. Piyasada kõt olan bu türlerde fiyatlar oldukça
yükselmekte, değişik üretim ve büyütme teknikleri gerektiren bu türlerde ithalat kaçõnõlmaz
olmaktadõr. Ayrõca Akdeniz bölgesindeki büyük turistik otel bahçelerinde tropikal bitkilere
geniş ölçüde yer vermek isteği, bunlarõn yurt dõşõndan ithalini zorunlu kõlmaktadõr.
Dõş mekan süs bitkileri içinde yer alan gösterişli mevsimlik çiçek fidelerinin tohumlarõ
genellikle hibrit F1 tohumlardõr. F1 hibritlerin tohum bağlamayõşõ veya bunlardan alõnan
tohumlarõn dejenere oluşu, ayrõca Türkiye’de F1 hibrit tohum teknolojisinin yaygõnlaşmamõş
olmasõ, bu tohumlarõn her yõl yurt dõşõndan ithalini gerektirmektedir.
Yukarõda sayõlan nedenlerden dolayõ Türkiye’nin 06 poz numaralõ toplam süs bitkileri
ithalatõ içinde dõş mekan süs bitkilerinin payõ 2/3 oranõndadõr. 1998 yõlõnda ihracatõn 12 katõ
değerinde dõş mekan süs bitkisi ithal edilmiştir.
İtalya ve Hollanda'dan yapõlan ithalatlardaki artõş dikkat çekicidir.
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3.3. Standartlar
Dõş mekan bitkileri için oluşan iç piyasa koşullarõnda genelde yasal olarak
benimsenmiş şekil, boy, yaş ve form standardõ yoktur. Bu durum ihalelerde, alõcõ ve satõcõ
arasõnda fiyat oluşmasõnda sorun yaratmaktadõr.
Özel ve resmi fidanlõklarõn listelerinde değişik boy ve yaşlar için fiyatlar belirtilse de,
şekil ve form farklõlõğõ nedeniyle, fiyatlar işletmeden işletmeye farklõlõk göstermektedir.
Alõmõn gerçekleşme zamanõnda veya pazarlõk aşamasõnda fiyatlar kolayca değişmektedir.
Özellikle büyük ihalelerde, fiyat tespiti sõrasõnda materyal somut olarak ortada olmadõğõndan
ve standartlar bulunmadõğõndan güçlükler yaşanmaktadõr.
4. Stok
Genelde tüplü fidan veya torbada topraklõ olarak üretilen dõş mekan bitkilerinin o yõl
içerisinde satõlamayan fidanlarõ stok gibi görünse bile, bu aşamada da gerekli bakõm işlerinin
sağlanmasõ, yani emek ve çaba harcanmasõ gerekmekte ve ekonomik anlamda bir stok söz
konusu olmamaktadõr.
5. Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Günümüzde değişen çevre anlayõşõ, sosyal ihtiyaçlar, yeni zevkler bu bitkilere olan
talebi oldukça artõrmõştõr. Yerel yönetimlerin çevre düzenlemelerine önem vermeleri, ulaşõmõn
kolaylaşmasõ nedeniyle insanlarõn şehir yaşamõndan uzaklaşõp doğada yaşama istekleri,
şehirlere yakõn kõrsal alanlar, köy sõnõrlarõ ve metropollerde bahçeli konut (villa) tipi yapõlarõn
artõş göstermesi dõş mekan süs bitkilerine talebi önemli ölçüde artõrmõştõr.
Ancak bu bitkilerin ülke içindeki kullanõmlarõ sõrasõnda gerek resmi ve özel firmalarõn
uygulayõcõlarõ, gerekse doğrudan kullanan tüketici gerekli bilgi birikimine sahip olmadõğõndan
gereğinden fazla sayõda bitki kullanõmõ, bölgelere uygun türlerin seçimindeki yanlõşlõklar ve
diğer peyzaj planlama sorunlarõ nedeniyle dikimden sonra oluşan bakõm sorunlarõ çokça
yaşanmaktadõr.
Tüketiciler genellikle güzel gördükleri ve beğendikleri her bitkiyi, iklim ve bakõm
koşullarõnõ dikkate almadan, bahçelerine dikmek istemeleri daha sonra bu bitkilerin elden
çõkmasõna neden olmaktadõr.
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Dõş mekan süs bitkileri tüketimi konusunda veriler bulunmadõğõ için tüketimin ne
yönde geliştiğini saptamak zordur. Genelde tüketici talepleri renkli (sarõ, mavi.) ve değişik
formlu ibreliler üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Ancak bu bitkilerin gelişme ve büyümeleri zor
olduğu için boylu fidanlarõn fiyatlarõ çok yüksek oluşmaktadõr. Bu durum ithalatõ teşvik
etmektedir.
6. Fiyatlar
Dõş mekan süs bitkilerinde boy, yaş ve form konusunda standartlar oluşmamõştõr. Bu
nedenle fiyatlandõrmalarda farklõlõklar olmaktadõr. Fiyat oluşumunu genellikle talep miktarõ
belirlediği için, büyük tüketim merkezlerine yakõn yerlerde oluşan talebe bağlõ olarak fiyatlar
daha yüksek oluşmaktadõr. Ayrõca bitkinin kolay çoğaltõlmasõ, hõzlõ büyümesi, işçiliği
azaltmasõ ve kõsa zamanda satõş boyuna gelmesi kitlesel üretime olanak vermekte, bu nedenle
bu tip fidanlarõn fiyatõ düşük oluşmaktadõr.
Özellikle resmi fidanlõklarda kitlesel üretimler nedeniyle, fiyatlar oldukça düşük
tutulmaktadõr. Özel kişi ve kuruluşlar ise fidanõn şekil, form ve boyu yanõnda, işletmenin nakit
ihtiyacõna göre fiyat belirlemektedir. Genellikle fiş, fatura gibi belgeler kullanmayan küçük
üreticiler, bitkileri düşük fiyatlarla satabilmektedir.
İthal edilen boylu fidanlarda ise fiyatlar genellikle alõcõnõn alõm gücü ile ilgili
olmaktadõr. Fidanõn renk ve formunu beğenen müşteriler az görülen, iyi form almõş bir fidanõ
çok yüksek fiyatlarla satõn alabilmektedir.
Üretim dõşõnda, bu bitkilerle yapõlan planlama ve uygulamalarda da fiyat birlikteliği
bulunmamaktadõr. Peyzaj mimarlarõ dõşõnda, bahçõvanlar ve bazõ ziraat mühendisleri de
Peyzaj Mimarlõğõ bürolarõnõn yarõ fiyatõna peyzaj uygulamalarõ yapabilmekte ve çoğunlukla
yanlõş uygulamalar sonucu yeşil ama şekilsiz bahçeler ortaya çõkmaktadõr. Bilinçsiz yapõlan
uygulamalar sektörü olumsuz etkilemektedir.
7. İstihdam
Bu konuda faaliyet gösteren işletmelerin çoğu aile işletmesi durumundadõr. Bu
nedenle aile işgücünün değerlendirilmesine kolayca olanak vermektedir.
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Büyük işletmeler genellikle küçük işletmelerden aldõklarõ fidanlarõ uygulama sahasõna
aktarmakta, bulamadõklarõ fidanlarõ ise ya kendileri üretmeye çalõşmakta veya diğer
ülkelerden ithal yoluna gitmektedir.
Planlama aşamasõnda faaliyet gösteren aracõ firmalar ise, üretmek yerine toplu
alõmlarla küçük işletmelerin fidanlarõnõ kullanmaktadõr. Genellikle aracõ firmalarõn yaptõklarõ
işleri kontrol edebilecek bilgi ve deneyime sahip elemanlar bulunmadõğõ için şartnamelerde
belirtilen tür, çeşit, boy kriterleri uygulamalarda kolayca değişebilmektedir.
Orman fidanlõklarõ ise dõş mekan süs bitkileri üretiminde önemli yer tutmaktadõr.
Yaklaşõk yõlda 100 milyon fidan üretilmekte ve bunun %3-4 kadarõ süs bitkisi olmaktadõr.
Genellikle iş gücü ile yapõlan fidan üretimi önemli ölçüde istihdam yaratmaktadõr.
Orman fidanlõklarõnda 1998 yõlõnda 2 978 işçi 24 650 adam/ay iş gücü istihdam edilmiş olup
bunun % 4’ü süs bitkilerinde kullanõlmõştõr.
Son yõllarda ülkemizdeki uygun iklim ve ucuz iş gücü nedeniyle bazõ yabancõ
firmalardan Türkiye’de fidanlõk kurma talebi gelmektedir. Bu durum dõş mekan süs
bitkilerinde kalite artõşõ, teknoloji transferi ve istihdam kaynağõ sağlamasõ yönünden olumlu
karşõlanmaktadõr.
8. Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler
Türkiye de serbest bölgelerde şu anda dõş mekan süs bitkileri ile ilgili faaliyetler
mevcut değildir. Ancak ileride fidan üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlõ olarak bazõ
üretim faaliyetleri gerçekleşebilir.
9. Sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ, Önemli Özel Sektör Kuruluşlarõ,
Sivil Toplum Örgütleri ile Üretici Kuruluşlar ve Faaliyetleri
Orman Bakanlõğõna bağlõ fidanlõklar, son yõllarda asõl faaliyet alanlarõ olan orman
ağacõ fidanõ üretimleri yanõnda; sektördeki açõğõ görerek, yeşil alan düzenlemeleri için gerekli
bitki üretimine daha fazla yer vermişlerdir. Hatta bu durum, çok yõllõk ağaç ve ağaçcõklar
yanõnda örtücü ve mevsimlik bitkilere kadar inmiştir.
Yõllardan beri en büyük üretici ve tüketici durumundaki Belediyeler faaliyetlerini artõk
ithalat, ihale, taşeron firma kullanõmõ gibi yollarõ ile sürdürmektedirler.
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Çeşitli doğa koruma amaçlõ sivil toplum örgütleri, kamuoyunu yeşil bir çevre
yaratmaya özendirirken TEMA vakfõ gibi kuruluşlar bu konuda doğrudan faaliyete geçmiştir.
Özel idare fidanlõklarõnõn kiralama yolu ile işletildiği görülürken, yõllar boyu etkin
faaliyet yapan Devlet Demir Yollarõ Fidanlõklarõ artõk son derece atõl durumdadõr. Ancak DSİ
ve TCK üretim faaliyetleri hala etkin olarak sürmektedir. Faaliyetlerini etkin olarak sürdüren
Orman Fidanlõklarõ gibi kamu fidanlõklarõnõn yanõnda, bazõ özel sektör kuruluşlarõ da hem
fidan üretimi hem de uygulayõcõ kuruluşlar olarak çalõşmaktadõrlar.
Kesme çiçek konusunda olduğu gibi bir kooperatifleşme veya örgütlenme dõş mekan
süs bitkilerinde gerçekleşememiştir.
10. Sektöre Sağlanan Destekler
Süs bitkileri sektörü için genelde olduğu gibi, dõş mekan bitkileri için ayrõca bir destek
mevcut değildir. Tarõmõn geneli için uygulanan desteklerden bu sektörde faydalanmaktadõr.
11. Pazarlama Faaliyetleri
Diğer süs bitkilerinde olduğu gibi satõş örgütleri bulunmamakta, pazarlama faaliyeti
doğrudan üretici ve tüketici arasõnda gerçekleşmektedir. Küçük üreticiler ürünlerini taşeron
firmalara, peyzaj planõ uygulayõcõ kişi veya kurumlara, büyük yerleşim yerlerine yakõn diğer
firmalara satmaktadõr.
12. Sektörde Araştõrma Faaliyetleri ve Alt Yapõsõ
Dõş mekan süs bitkileri konusunda, Araştõrma Enstitüleri ve Üniversitelerin Peyzaj
Mimarlõğõ bölümlerinde bazõ bitki türlerinin doğadan seleksiyon yolu ile toplanarak kültüre
alõnmasõ, bitki türlerinin yayõlma alanlarõ ve bu türlerin üretim teknikleri konularõnda
araştõrmalar yapõlmaktadõr. Ele alõnan konular zaman içerisinde değişim göstermekte, eleman
ve alt yapõ imkanlarõ ölçüsünde araştõrma alanõ veya kapsamõ genişletilmektedir.
Araştõrma faaliyetlerinin alt yapõlarõnda en önemli noksanlõk konu üzerinde çalõşan ve
çalõşacak olan eleman sayõsõnõn yetersizliğidir. Üniversitelerin Peyzaj Mimarlõğõ bölümleri
genellikle planlama-projelendirme konularõnda ağõrlõklõ olarak çalõşmaktadõr.
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13. Sektörde Eğitim ve Yayõm Faaliyetleri
Dõş mekan süs bitkilerinin kullanõmõ doğrultusunda üretim, projelendirme, uygulama
ve bakõm çalõşmalarõ Peyzaj Mimarlõğõ meslek disiplininin konusudur. Bu meslekteki
akademik ilk eğitim 1933 yõlõnda kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsünde “Bahçe Kültürleri”
eğitimi ile başlamõştõr.
Peyzaj Mimarlõğõ eğitimi halen Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Akdeniz
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülteleri ile İstanbul ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültelerinde verilmektedir. Buna karşõn bazõ Ziraat Fakülteleri Bahçe
Bitkileri Bölümleri ile pek çok Seracõlõk Yüksek Okulunda Süs Bitkileri eğitimi
sürdürülmektedir. Özellikle yüksek okullar ara eleman yetiştirme amacõnda iken Kõrõkale’de
de Peyzaj Teknikerliği Yüksek Okulu açõlmõştõr.
Yalova gibi bazõ illerimizde lise düzeyinde süs bitkileri eğitimi devam etmektedir.
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda kurulan ve Lise düzeyinde eğitim veren Çayõrova Bahçõvanlõk
okulu, Halkalõ Ziraat Okulu vb.gibi bahçõvanlõk okullarõ dõş mekan süs bitkileri konusunda en
etkin eğitim kurumlarõ olmuşlardõr. Günümüzde bu ve benzeri okullara şiddetle ihtiyaç
duyulmaktadõr. Uygulama pratikleri olan bu okullardan çõkan elemanlar dõş mekan süs
bitkileri üretiminde ara eleman olarak önemli görevler üstlenmişlerdir.
Cumhuriyetin ilk yõllarõndan beri faaliyetlerini sürdüren fidanlõklar ise çeşitli süs
bitkisi türlerini çevreye tanõtarak aynõ zamanda birer okul gibi çevre insanlarõnõ eğitmişlerdir.
Dõş mekan süs bitkileri konusunda yayõnlanmõş çok az sayõda yayõn bulunmaktadõr.
Özellikle konifer (ibreli) türlerinin özelliklerini, aşõ, çelik veya tohumla üretme şekillerini
anlatan teknik yayõnlar oldukça sõnõrlõdõr. Bitki türlerinin peyzaj mimarlõğõnda kullanõm
şekillerini açõklayan yayõnlarõn eksikliği önemli bir noksanlõktõr.
Bitki türlerinin isimlendirilmesinde yerel isimlerin kullanõlmasõ, bölgelere göre
değişiklik gösterebildiğinden karõşõklõklara neden olabilmektedir. Teknik olarak tür
isimlerinde Latince kullanõlmasõ herkesin anlayabileceği uluslar arasõ kabul edilmiş bir
yöntemdir. Bu durum mutlak bir eğitim gerektirir. Bu konuda tüketici kitlelerin de eğitilmesi,
ne aradõğõnõ ve ne istediğini bilen tüketiciler oluşturulmasõ anlaşõlabilirliği artõracak ve
karõşõklõklarõ ortadan kaldõracaktõr.
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14. Uluslararasõ Kuruluşlar ve Faaliyetler
Dõş mekan bitkileri ile doğrudan doğruya ilgili uluslararasõ faaliyet ilk anda
gözlenmese de, konu aslõnda doğal ve insan eli ile yapõlmõş çevrenin bir parçasõ olduğundan
uluslararasõ alanda faaliyet gösteren tüm çevre örgütlerince önemle vurgulanmaktadõr.
15. Sektörle İlgili Önemli Projeler ve Etkileri
Dõş mekan süs bitkileri üretimi ile ilgili hazõrlanmõş master plan veya geniş çaplõ
araştõrma projesi ülkemiz genelinde yoktur. Ancak Üniversiteler ve Araştõrma Enstitülerinde
doğal bitki örtüsünde bulunan materyalin kültüre alõnarak dõş mekan süs bitkisi olarak
kullanõlmasõna ilişkin münferit pek çok çalõşma yapõlmõştõr. Fakat bu çalõşmalarõn kapsamlõ
bir proje çerçevesinde, üretim aşamasõnda kullanõm ve bakõm aşamasõna kadar planlanmasõ
konuya büyük yarar sağlayacaktõr. Orman Fidanlõklarõnda uygulanan “Türkiye’de Tüplü
Fidan Üretimi ve Ağaç Islahõ Tekniklerinin ve Çalõşmalarõnõn Geliştirilmesi Projesi”
31.10.1992 tarihli Bakanlar Kurulu kararõ ile yürürlüğe konulmuş ve 1999 yõlõnda sona
ermiştir. Proje sektörün gelişmesine önemli katkõlar sağlamõştõr.
16. Diğer Sektörler ile İlişkisi
Dõş mekan süs bitkilerinin çevre ile ilişkisi; doğal ve kültürel çevrenin korunmasõnda
ve sürdürülebilmesinde birinci derecede önemli yapõ taşõ durumundadõr. Erozyonun
önlenmesinde, yollar, fabrikalar, konut inşaatlarõ ile bozulan, tahrip olan çevrenin
onarõlmasõnda dõş mekan süs bitkilerinin önemli fonksiyonlarõ vardõr. Çevre bilincinin
geliştiği günümüzde dõş mekan süs bitkilerinin bu fonksiyonu göz ardõ edilemeyecek kadar
önemlidir.
Diğer taraftan turizmin gelişmesi ve turizm-çevre ilişkisi aynõ derecede önemli bir
konudur. Dõş mekan süs bitkileri turistik tesislerin, tarihi ve turistik yörelerin
düzenlenmesinde doğrudan etkili bir sektör konumundadõr. Tarihi ve doğal güzelliklerimizi
ortaya çõkarõlmasõnda önemli rolü vardõr. Dolayõsõyla dõş mekan süs bitkileri turizm ile iç içe
bir sektördür.
Bu sektör sağlõklõ bir çevre sağlamasõ nedeniyle insanõn ruh ve beden sağlõğõna olumlu
yarar sağlarken, sanayinin yarattõğõ kötü yaşama koşullarõnõ kõsmen ortadan kaldõrmaktadõr.
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Tarõmsal bir faaliyet olarak tarõm sektörünü, girdi kullanõmõ ile sanayi sektörünü, üretimden
tüketimine-kullanõmõna kadar oluşan faaliyetlerle de hizmetler sektörünü yakõndan
ilgilendirmektedir.
17. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Dõş mekan süs bitkileri işletmeleri çoğunlukla iç pazara yönelik faaliyet göstermekte,
1,9 milyon $ civarõnda ihracat yapõlmaktadõr. Üreticilerin çoğunluğu küçük üretici (aile
işletmesi) konumundadõr. Birkaç büyük üretici kendi üretimleri yanõnda, küçük üreticilerin
mallarõnõ pazarlamakta ve ithalat yapmaktadõr. Belediyeler ve Karayollarõ gibi kamu
kuruluşlarõnca açõlan büyük ihalelerde bu firmalar ve diğer bazõ taşeron firmalar iş
yapmaktadõr. İstanbul – Ankara Büyük Şehir Belediyesi gibi bazõ büyük belediyeler,
metropoller ve kõrsal alanlarda gelişen villa tipi bahçeli ev sahipleri genellikle boylu ve
gösterişli süs bitkisi fidanlarõ talep etmektedirler. İç pazardaki üretim bu talebi
karşõlayamayõnca ithalat yoluna gidilmiş, özellikle İtalya’dan son 3 yõlda önemli ölçüde fidan
ithal edilmiştir.
Flora ve ekolojik koşullarõn uygun ve büyük bir potansiyele sahip olunmasõna rağmen,
teknik yetersizlik, kõt ve yetersiz sermaye, küçük işletme yapõsõndan kaynaklanan nedenlerle
dõş mekan süs bitkileri fidan üretimi sõnõrlõ kalmaktadõr.
Diğer taraftan zengin floramõz değerlendirilmeyi beklemektedir. Doğamõzda bulunan
pek çok tür kültüre alõnarak mevcut türler zenginleştirilebilir.
Bazõ yabancõ firmalar uygun ekoloji ve ucuz iş gücü nedeniyle dõş mekan süs bitkileri
konusunda Türkiye’de yatõrõm yapmak istemektedirler. Bu durum teknoloji transferi
konusunda önemli bir basamak oluşturacaktõr.
18. Dünyadaki Durum ve Diğer Gelişmiş Ülkelerle Kõyaslama
Gelişmiş ülkelerde dõş mekan süs bitkileri üretim ve büyütülmesinde gelişmiş
teknolojiler kullanõmõ önemli yer tutmaktadõr. Üretim teknikleri olarak tohum alma, çelik
köklendirme, aşõ teknikleri, doku kültürü ile çoğaltma, makine ile ekim, dikim, repikaj, söküm
ve taşõma işlemleri, otomatik sulama, gübreleme gibi teknikler çok miktarda fidan üretme ve
kõsa zamanda büyütme olanaklarõnõ sağlamaktadõr. Bu teknikler Türkiye’de işçilik ile iklimin
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uygun olduğu yörelerde ve zamanlarda üretmek ve sermaye ile orantõlõ olarak büyütmek
şeklinde yapõlabilmektedir.
Bugün dünyada dõş mekan bitkileri için en eski geçmişe sahip ülke İtalya’dõr. Bu
ülkenin yüzyõldan fazla bir süredir. ülkemize ihracatõ mevcuttur. Dünyadaki pek çok gelişmiş
ülke başta ABD olmak üzere dõş mekan bitkileri üretiminde söz sahibidir. Çizelge 7’de dõş
mekan bitkisi üreten önemli ülkelerin üretim alanlarõ verilmiştir.
Çizelge 7. Dõş Mekan Bitkileri Üreten Bazõ Ülkelerin Üretim Alanlarõ (Ha)
ÜLKELER

Meyveli Süs Çiçekli Süs
Ağaçlarõ

Ağaçlarõ

Orman
Ağaçlarõ

Diğerleri*

TOPLAM

ABD**
29.60
29.60
ALMANYA
1 263
1 499
3 205
5 414
11 381
BELÇİKA
676
1 653
906
3 235
DANİMARKA
228
2 917
782
3 927
FRANSA
2 585
9 790
1 990
14 365
HOLLANDA
1 255
4 891
2 066
674
8 886
İNGİLTERE
778
4 420
7.663
12 861
İSVİÇRE
147
1 031
134
1 312
JAPONYA***
16.14
16.14
KANADA****
28 882
28 882
POLONYA
1 452
1 452
*ABD, Avusturya, Japonya ve Kanada için bitki gruplarõna göre sõnõflandõrma yapõlmamõş
genelde dõş mekan bitkilerini; diğer ülkelerde ise bu sõnõflandõrma dõşõnda kalan çok yõllõk
otsu bitkileri içermektedir.
** 1980 yõlõ verileri, *** 1994 yõlõ verileri, **** 1985 yõlõ verileridir
Gelişmiş ülkelerin dõş mekan süs bitkilerine verdikleri önem üretimde olduğu kadar
tüketimde de kendini göstermektedir. Bu ülkelerde kişi başõna düşen yeşil alan miktarõ 8-12
m2 iken Türkiye’de bu rakam ortalama 2 m2 civarõndadõr. Oysa Avrupa Birliğine uyum
çabalarõ içinde bu durum mutlaka dikkate alõnmalõdõr.
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Çizelge 8. Avrupa Ülkelerinin Dõş Mekan Bitkileri İhracat Miktarõ ve Değeri (1995)
ÜRÜN GRUPLARI

DEĞER (1000 $)

MİKTAR (1000 Kg)

Meyveli Süs Ağaçlarõ

46 458

14 335

Orman Ağaçlarõ

63 877

29 085

Güller*

59 851

8 195

Dayanõklõ-Çok Yõllõk**

124 357

37 925

Üretim Materyali***

280 505

158 296

65

78

575 113

247 917

Diğerleri
TOPLAM

Kaynak: Heinrichs&Siegmund, 1996
*Aşõ kalemi ve gözlerini
**Otsu mevsimlik çiçekleri
*** Dõş mekan bitkilerinin aşõ kalem ve gözleri (güller hariç), çelikler ve
daldõrma ile üretimde kullanõlan dallarõ da içermektedir.

Çizelge 9. Avrupa Ülkeleri Dõş Mekan Bitkileri İthalat Miktar ve Değeri (1995)
ÜRÜN GRUPLARI

DEĞER ( 1000 $)

MİKTAR (1000 KG)

Meyveli Süs Ağaçlarõ

33 624

10 554

Orman Ağaçlarõ

53 252

31 214

Güller*

61 846

12 878

Çok Yõllõk**

71 971

19 835

168 503

100 787

7 217

2 690

396 410

177 957

Üretim Materyali***
Diğerleri
TOPLAM

Kaynak: Heinrichs&Siegmund, 1996 *Aşõ kalemi ve gözlerini **Otsu
mevsimlik çiçekleri *** Dõş mekan bitkilerinin aşõ kalem ve gözleri (güller
hariç), çelikler ve daldõrma ile üretimde kullanõlan dallarõ içermektedir.
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III. SEKTÖRDE TEŞVİK ALMIŞ YATIRIMLAR
Dõş mekan süs bitkileri ile ilgili doğrudan bir teşvik belirlenememiştir.
IV. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1. Genel Politika Önerileri
Türkiye’de uzun yõllar süs bitkileri süs veya lüks olarak algõlanmõş ve diğer tarõmsal
ürünlerin faydalandõğõ kredi ve teşviklerden yararlanamamõştõr. 1985 den sonra konunun
önemi anlaşõlmõş ve ilk kez VII. Beş Yõllõk Plan döneminde kalkõnma planlarõnda yer almõştõr.
Bu dönemden sonra diğer tarõmsal ürünler gibi genel teşviklerden yararlanmaya başlamõştõr.
Bu durum dõş mekan süs bitkilerinin teknolojik olarak geri kalmasõnda etkili olmuştur. Dõş
mekan süs bitkileri için özel teşvikler sağlanarak bu açõğõn kapatõlmasõ, ithalatõ önemli ölçüde
azaltacak ve ihracatõ geliştirecektir.
Dõş mekan süs bitkilerinin üretiminin yeni teknolojilerden yararlanõlarak ve bölgeler
bazõnda yapõlacak desteklerle artõrõlmasõ teşvik edilmelidir. Ancak bu üretim artõşõnda; bitki
çeşitliliğinin artõrõlmasõ, biyolojik çeşitlilikten yararlanõlmasõ, çok çeşitli amaçlara yönelik yaş
ve boylarda bitki elde edilmesi mutlaka dikkate alõnmalõdõr.
İç tüketimin arttõrõlmasõnda ise yerleşim birimleri için ruhsat aşamasõnda proje ve
uygulama zorunluluğu getirilmelidir. Bu zorunluluk tüm sektörlerde hedeflenen ekonomik ve
sosyal gelişmeye de doğrudan katkõ sağlayacaktõr.
2. Sektör projeksiyonlarõ
2.1 Üretim
Dõş mekan süs bitkilerinde son 5-10 yõl içinde karakteristik olarak son derece yüksek
gelişme ve değişme gözlenmiş olmasõna rağmen, bu güne kadar, resmi ve istatistiklerde yer
almadõğõ için bu durumu sayõsal olarak ifade etmek son derece güçtür. Bu rapor hazõrlanõrken,
özel ve kamu kuruluşlarõndan anketlerle elde edilen verilerden yararlanõlmõştõr. İleriye dönük
iyi bir analiz ve üretimin yönlendirilmesi için bu alanda faaliyet gösteren işletmelerle ilgili
kapsamlõ istatistiklere ihtiyaç vardõr.
Bugün yalnõz Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizdeki büyük şehirlerimizde
görülen üretim alanlarõ, yurt düzeyinde yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Ayrõca her bölgenin bitki
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ihtiyacõ ayrõ ayrõ değerlendirilmelidir. Çünkü ekolojik ve sosyal farklõlõklar nedeniyle bir
bölgenin bitkileri diğer bölgelere uyum sağlamayabilmektedir.
Üretimde en önemli dar boğaz, özellikle İbreli (konifer) ağaç türlerinde ve yavaş
büyüyen manolya gibi türlerde büyük (boylu) bitki elde edilmesi konusunda görülmektedir.
Bu darboğazõn aşõlmasõ için bu türlerin üretiminde ihtiyaç duyulacak sermayenin uzun vadeli
kredilerle sağlanmasõ gerekmektedir.
Gelecekte Avrupa Birliği üyesi olmuş bir Türkiye’de dõş mekan süs bitkilerine olan
talepte önemli artõşlar olacağõ beklenilmektedir. Bugünkü koşullarda 10 milyon civarõnda olan
dõş mekan süs bitkileri fidan üretiminin yetersizliği söz konusudur.
2.2 Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Sekizinci plan döneminde şehirleşme baskõsõnõn artõşõ, gelir düzeyinde beklenen
iyileştirmeler, gelişmiş ülkelerdeki yeşil alan düzeyine ulaşma gayretleri ve AB olumlu
etkileri nedeniyle dõş mekan süs bitkileri tüketiminde artõşlar beklenmektedir. Bu dönem
içinde tüketimin ikiye katlanarak yaklaşõk 20 milyon bitki olacağõ tahmin edilmektedir.
2.3. İhracat
Dõş mekan bitkilerinde zaman zaman bazõ küçük talepleri karşõlayan ihracat söz
konusudur. İhracatõn artõrõlmasõ için, üretim miktarõ yanõnda, mutlaka ürün çeşitliliğine ihtiyaç
duyulmaktadõr. Bugün ancak yüzlerle ifade edilen ürün çeşitliliğini, biyolojik çeşitlilikten
yararlanarak binlerle ifade edilebilir duruma getirmek mümkündür. Mevcut ürün çeşitliliği ve
miktarõ yanõnda, işletmelerin sahip olduğu alt yapõ imkanlarõ da dõş talepleri karşõlama
imkanõnõ azaltmaktadõr.
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ihracatõ olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu konuda
gelişmiş ülkelerle yapõlacak yatõrõm ortaklõklarõ yabancõ sermaye ve teknolojisinin
kullanõlmasõna olanak sağlayacak, ihracat miktar ve değerini olumlu yönde etkileyecektir.
2.4. İthalat
Dõş mekan süs bitkileri ithalatõnda son 3 yõlda (1996-97-98) büyük artõş olmuştur.
İtalya ve Hollanda’dan yapõlan ithalat ilk sõralarda yer almõştõr. Türkiye’nin ekonomik
gelişmesi ve buna bağlõ olarak yerel yönetimlere ayrõlan kaynaklardaki artõşlar ithalat artõşõnõ
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körükleyecektir. VIII. Beş Yõllõk Plan döneminde ithalatõn her yõl %25 artacağõ tahmin
edilmektedir. Ancak bu durumun yavaşlatõlmasõ, üretim teknolojisindeki gelişmenin
desteklenmesi, üreticilerin sosyo-ekonomik yapõlarõnõn iyileştirilmesi, kredi destekleri
sağlanmasõ ile mümkün olabilecektir. Önemli bir sektör olduğu bilincinin tüm kesimlerce
kabul edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
3. Öngörülen Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
Dõş mekan süs bitkilerinde alõm, satõm ve ihalelerde meydana gelen kargaşayõ önlemek
için dikim boyu standartlarõnõn genel, guruplar veya tür bazõnda somut ölçülerle ortaya
koyacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu düzenlemeler içinde toprak özellikleri, kap
ve kabõn özellikleri, bitkilerin boy, yaş ve form özelliklerini kapsayan ürün standartlarõ
oluşturulmalõdõr.
Doğal bitki örtüsünden üretim amacõ dahil her türlü amaçla toplanan materyal için
mutlaka ‘Bitki Genetik Kaynaklarõ Yönetmeliği’ dikkate alõnmalõ ve uygulanmalõdõr.
Dõş mekan süs bitkilerindeki gelişmeleri izleyebilmek için istatistik verilerin toplanmasõna
ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmeli ve bu bitkilerle ilgili veriler DİE Tarõmsal Yapõ
istatistiklerinde yer almalõdõr.
Üreticilere uygun bölgelerde orman niteliklerini kaybetmiş alanlarda üretim imkanlarõ
yaratõlmalõ,organize üretim bölgeleri oluşturularak üretim ve ticaretin gelişmesine katkõ
sağlanmalõdõr.
Hastalõk ve zararlõlardan arõndõrõlmõş, sertifikalõ fidan üretiminin yaygõnlaştõrõlmasõ ve
tescil işlemlerinin alt yapõsõnõn oluşturulmasõ bu alt sektör için de uygulamaya konulmalõdõr.
4. Çevre Sektörü ile İlgili Sorunlar ve İlişkiler
Dõş mekan süs bitkileri her geçen gün bozulan ve yeniden yapõlanan çevrenin yeniden
oluşturulmasõnda en önemli yapõ taşõ durumundadõr. Ancak çevre kirliliği bu bitkilerin de
yaşama şanslarõnõ azaltan bir etkiye sahiptir. Özellikle hava kirliliği yaşayan şehir
merkezlerinde yol ve çevre düzenlemelerinde kullanõlan dõş mekan süs bitkileri hava
kirliliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle kirliliğe ve kurağa dayanõklõ yeni
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türler ve çeşitlerin geliştirilmesi bu bitkiler için en önemli araştõrma hedeflerinden birisini
oluşturmaktadõr.
Özellikle kaplar içinde yetiştirilen ve taşõnan dõş mekan bitkileri, bir yandan tarõm
topraklarõna diğer yandan da organik materyallere ihtiyaç duyulmasõ nedeniyle ormanlõk
alanlarda üst toprak kullanõmõnõ artõrmaktadõr.
5. Diğer Sektörler ile İlişkiler
Dõş mekan bitkileri üretiminde kullanõlan ilaç ve gübreye ilişkin her türlü kimyasal
madde, plastik malzeme, sulama sistemleri ve diğer alet-ekipman, üretim tesisi için inşaat
malzemeleri, ayrõca planlama aşamasõndaki çit, bordür, döşeme taşlarõ, aydõnlatma ve oturma
gruplarõ gibi cansõz yapõ elemanlarõ ile ilgili yan sektörlerin gelişmesini doğrudan olumlu
etkilemektedir.
İthalat, ihracat ve pazarlamada ulaşõm ve hizmetler sektörüne katkõsõ büyüktür.
Sağlõklõ

bir

yaşam

ortamõnõn

yaratõlmasõnõn

sonuçlarõ

tüm

kesimleri

yakõndan

ilgilendirmektedir.
6. Üretim Teknolojisindeki Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri
Ülkemizde genellikle işgücü yoğun üretim teknikleri ile fidancõlõk yapõlmasõna karşõn,
gelişmiş ülkelerde bu işlerde ileri teknoloji ve makine kullanõmõ yaygõndõr. Tohum alma, çelik
köklendirme, ekme, dikme, sökme, torbalama gibi işlemler genellikle makine ile yapõlmakta
laboratuarlar ile

uygun sõcaklõk ve nem içeren seralar kullanõlmaktadõr. Ayrõca üretim

yöntemleri içinde doku kültürü ile hõzlõ üretim, F1 kademesinde mevsimlik çiçek tohumu
üretimi ve õslah edilmiş yeni çeşitlerin geliştirilmesi ileri safhalardadõr.
AB üyeliği ve talepteki artõşa paralel olarak bu teknik ve teknolojiler Türkiye’ye de
gelecektir.

Bu

konularda

yapõlacak

yatõrõmlara

sağlanacak

teşvikler

gelişmeyi

hõzlandõracaktõr.
Uzun vadede bu gelişmelerin etkileri Türkiye’nin dõş mekan süs bitkileri satan bir ülke
konumuna gelmesini sağlayacaktõr.
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V. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN OECD, AT VE
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, DTÖ ÇERÇEVESİNDE
BEKLENEN GELİŞMELER
Sektörün ekonomiye katkõsõnõn günümüzdeki durumu diğer Avrupa ve gelişmiş
ülkeler yanõnda çok düşük kalmasõna rağmen geleceği parlak görünmektedir. Son 5 yõlda dõş
mekan süs bitkileri üretim ve ticareti ile birlikte bu bitkilerin kullanõmõndaki anlayõşta da
önemli gelişmeler olmaktadõr. Refah seviyesinin artmasõ ve çevre bilincinin gelişmesi ile
insanlarda çevreyi güzelleştirme ve yeşil alan yaratma arzusu da artmaktadõr. Bu gün gelişmiş
ülkelerde kişi başõna 7-8 m

2

yeşil alan düşerken Türkiye’de bu 2 m2 gibi çok düşük bir

seviyededir. Bu plan döneminde bu rakamõn en az ikiye katlanmasõ beklenmektedir.
VI. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Dõş mekan süs bitkilerinin üretimi kõsa ve uzun dönemdeki talep artõşõ dikkate alõnarak
artõrõlmalõdõr. Bu konuda yatõrõm ve üretim desteklenmelidir. Boylu bitki üretimi uzun vadeli
kredilerle desteklenerek ithalat kademeli olarak azaltõlmalõdõr. Ülkemizin ekolojik ve
biyolojik çeşitliliği mutlak değerlendirilmelidir.
Araştõrma ve õslah çalõşmalarõna önem verilmelidir. Kamu fidanlõklarõ için teknoloji
transferi, eleman eğitimi ve sürekli finansmanõ ile bu konuda öncü ve kalõcõ görev yapmalarõ
sağlanmalõdõr. Bu bitkilerin üretimi, tüketim ve bakõmõ aşamalarõnda etkili olan tüm bireylerin
eğitimi mutlaka gereklidir. Bu durum düzenli arzõ ve yükselen talebi karşõlamak için gerekli
görülmektedir.
Arz artõşõ ihracata dönük değerlendirilirken, talep artõşõ doğal çevreyi, sosyal ve
kültürel yaşamõ,ekonomik koşullarõ olumlu etkileyecek biçimde düzenlenmelidir.
İstihdam ve sağlõklõ yaşam ortamõ yaratõlmasõnda önemli olan bu alt sektörün her
yönden desteklenmesine ve korunmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr.
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I.GİRİŞ
Süs bitkileri sektörü içinde ekonomik bakõmdan önemi olan Doğal Çiçek Soğanlarõ
(soğanlõ, rizomlu, yumrulu süs bitkileri) toprak üstü organlarõ (gövde, yapraklar, çiçek)
gelişme mevsimi tamamlandõktan sonra kuruyarak ölen ve yaz aylarõnda yaşamlarõnõ toprak
altõnda soğan, soğanõmsõ gövde (corm), yumru, rizom şeklindeki depo organlarõ ile devam
ettiren bitkilerdir. Bu nedenle de aynõ zamanda ‘geofit’ olarak adlandõrõlõrlar. Bu bitkiler
genellikle, geç sonbahardan mayõs ayõna kadar, kõş aylarõ boyunca çiçeklenirler.
Ülkemizin tür zenginliği içinde doğal çiçek soğanlarõnõn ayrõ bir yeri vardõr. Bu
bitkiler yüzyõllardõr tõbbi amaçlarla kullanõlmasõna karşõn, kõş aylarõnda çiçeklenmeleri
nedeniyle geniş ölçüde bahçelerde süs bitkisi olarak kullanõlmaktadõr.
Ülkemizin doğasõndan yüz yõlõ aşkõn bir süredir bu bitkilerin soğanlarõ sökülerek ihraç
edilmektedir. Ancak 1960 yõlõndan sonra ihracatõ güncellik kazanmõş ve ihracat 1990’lõ yõllara
kadar giderek artmõştõr. Bazõ yõllar 75 milyon adet olan bu ihracat, önceleri ‘doğanõn
değerlendirilmesi’ olarak ifade edilmiş, sonra çevre bilincinin gelişmesi ile ‘doğanõn tahrip
olduğu’ düşüncesi ağõrlõk kazanmaya başlamõştõr.
CİTES ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna &
Flora ‘ (Nesilleri Tehlike Altõndaki Doğal Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararasõ Ticaretini
Düzenleme Antlaşmasõ) sözleşmesine uyum, çevre örgütleri ile bilim adamlarõnõn toplumu
bilinçlendirme gayretleri, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn kontenjan sõnõrlamalarõ ve bazõ
yõllarda söküm yasaklamalarõ ile doğadan sökümün kontrol altõna alõnmasõna çalõşõlmõştõr.
Belirlenen yönetmelikler çerçevesinde sökümlere izin verilmiştir.
İhtiyaçlarõn sağlanmasõ bakõmõndan, ekonomik değeri olan bu soğanlarõn kültür
arazilerinde üretilme yöntemleri üzerinde araştõrmalar ve üretilme gayretleri ağõrlõk
kazanmõştõr.
Günümüzde ithalatçõ ülkelerin insanlarõ, çevre koruma bilinci ile doğadan sökülen
bitkileri kullanmak istemeyişleri, doğadan sökülen soğanlarõn ihracatõnõ önemli ölçüde
azaltmõş ve bu soğanlarõn üretim alanlarõndan sağlanmasõ temel düşünce olmuştur. Örneğin
Galanthus elwesii’nin 1998 yõlõnda doğadan söküm kontenjanõ 4,5 milyon adede kadar
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gerilemiştir. İhracatõn devam ettiği yõllarda benimsenen doğa koruma ve çevre bilinci ile
ihracata bazõ kõsõtlamalar getirilmiş ve doğa tahribini azaltõcõ önlemler alõnmõştõr.
II.YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM:
1.Doğal Çiçek Soğanlarõnõn Bitki Genetik Kaynaklarõ Yönünden Önemi
Dünya üzerinde, Avustralya dõşõnda, çok geniş bir yayõlõş alanõna sahip olan
geofitlerin, özellikle Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu’da yoğunlaştõğõ bildirilmektedir.
Ülkemiz bu nedenle çok önemli bir konumda bulunmasõna karşõn, bu bitkiler biyolojik
çeşitliliğimizin ve bitki genetik kaynaklarõ potansiyelimizin çok önemli bir parçasõnõ
oluşturmaktadõr. Ülkemizin sahip olduğu 9000 bitki türü içinde, bu bitkiler yaklaşõk 30-40
cinse ait 500 den fazla tür ile temsil edilmektedir. Bunlarõn da yine yarõya yakõn kõsmõ
endemik bitkilerimizdendir.
Tan (1992), Bitkilerin anavatanõ ya da orjin merkezi konusunda ilk araştõrmanõn De
Candolle (1886) tarafõndan yapõldõğõnõ ve Türkiye’nin dünyada başka örneği olmayan iki gen
merkezinin çakõştõğõ bir yerde olmasõ nedeniyle her iki gen merkezinde bulunan bitki
türlerinin çoğunun anavatanõ olduğunu, bu nedenle Türkiye’deki tür sayõsõnõn fazla olduğunu
belirtmektedir.
1992 yõlõnda ülke olarak imzaladõğõmõz “Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasõ Anlaşmasõ
(Brezilya Konferansõ)” ve bitki genetik kaynaklarõnõn korunmasõ ve muhafazasõ amacõyla
yürürlüğe konulan Ulusal Bitki Genetik Kaynaklarõ Projesi (BGKP) ve uluslararasõ işbirliği
çalõşmalarõ (IPGRI), bu bitkilerin korunmasõndaki yükümlülüklerimizi oluşturmaktadõr.
Ayrõca, 1980’li yõlarõn başõnda Cyclamen mirabile gibi bazõ endemik türlerin ihraç
edilmesi yurtdõşõ çevrelerin dikkatini çekmiş ve başta Cyclamen olmak üzere Galanthus ve
Sternbergia cinsleri, Türkiye’nin de 1996 yõlõnda resmen tam üye olduğu CITES
sözleşmesinin ek II. listesine alõnmõştõr. Bunlarõn dõşõnda Orchidaceae familyasõ da aynõ
listede yer almaktadõr.
Türkiye doğal çiçek soğanlarõ, bitki genetik kaynaklarõ ve gen potansiyeli bakõmõndan
çok özel bir konuma sahiptir. Türkiye’nin bu özel konumunun muhafazasõ büyük önem
taşõmaktadõr.
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2.Üretim
2.1 Üretim Alanlarõ
Doğal çiçek soğanlarõnõn ticareti, üretimden çok, doğadan toplama üzerine
kurulmuştur. Bununla birlikte, bu dalda faaliyet gösteren ihracatçõ dört firmanõn Galanhus
elwesii, Galanthus ikariae, Leucojum aestivum, Cyclamen spp., Sternbergia lutea, Eranthis
hyemalis, Fritillaria persica, Fritillaria imperialis, Lilium martagon, Lilium candidum, İris
tuberosa ve diğer bazõ türlerde Ankara, Antalya, Aydõn, Balõkesir, Eskişehir, Isparta, İstanbul,
İzmir, Karabük,Karaman, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlõurfa, Trabzon, Yalova
illerinde üretim alanlarõ mevcuttur. 1999 yõlõ için toplam üretime ayrõlan alan 250 dekar
civarõndadõr. Ancak üretim alanõ olarak tabir edilen bu alanõn büyük bir kõsmõ gerçekte
üretime ayrõlmõş olmayõp, doğadan söküm sõrasõnda ana soğanla birlikte sökülmek zorunda
kalan ve miktar açõsõndan ana soğandan üç dört misli fazla sayõda olan, elek altõ yavru soğan
materyalinin ihraç boyuna gelmesi için büyütüldüğü alanlardõr.
Çizelge 1.Bazõ İllerde Doğal Çiçek Soğanlarõ Üretim ve Büyütme Alanlarõ (Dekar)
İLLER
AĞIRLIKLI ÜRETİLEN TÜR
1998 YILI
1999 YILI
Antalya
Galanthus
52.0
57.8
Ankara
Cyclamen
2.2
1.0
Aydõn
Galanthus
2.0
2.0
Balõkesir
Leucojum, Cyclamen
62.2
43.0
Bursa
Cyclamen
0.7
0.7
Eskişehir
Galanthus ve diğer
1.1
2.1
İstanbul
Lilium mertagon
0.8
2.3
İzmir
Cyclamen, Fritillaria
8.2
7.9
Manisa
Leucojum
59.5
49.3
Muğla
Anemon, Cyclamen
1.0
1.0
Ş Urfa
Fritillaria
55.0
Isparta
Sternbergia lutea
2.3
8.3
Karaman
Galanthus
6.2
Sakarya
Leucojum
35.0
35.0
Yalova
Leucojum
2.0
233.2
267.4
TOPLAM
Kaynak :Tarõm İl Müdürlükleri Anket Sonuçlarõ (1999).*Trabzon ili belirtilmemiştir.
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2.2 Verim ve Üretim Miktarõ
Doğal çiçek soğanlarõ, genellikle doğadan toplandõklarõ için, verim ve üretim durumunu
saptamak zordur. Diğer taraftan elek altõ materyalin büyütüldüğü ve bazõ türlerin üretildiği
alanlar, genellikle doğal ekolojisi olup ulaşõmõn zor olduğu yerlerdir. Bu nedenle üretim
aşamasõnda, üretim yapõlan arazideki verim durumunu hasat öncesi saptamak çoğu kez
mümkün olamamaktadõr.
Elek altõ soğanlarõn değerlendirilmesi amacõyla dikim yapõlan alanlarda, iki-üç yõllõk
büyütmeden sonra, soğanlarõn bir kõsmõnõn irileşmesi neticesinde, hasat edilen miktar dikilen
miktara göre ağõrlõk olarak artmakla birlikte, sayõsal olarak dikilen ve hasat edilen soğan
miktarõ karşõlaştõrõldõğõ zaman büyük kayõplar olduğu bilinmektedir. Bu durum yapõlan
bilimsel çalõşmalarla da kanõtlanmõştõr. Bu şartlarda yapõlan işlemin üretim olmadõğõ,
soğanlarõn büyütülmesi işlemi olduğunu söylemek daha doğru olmaktadõr.
Buna karşõn ihracatçõ firmalar, uzun yõllar, özellikle Galanthus üretimi adõ altõnda
yaptõklarõ doğadan sökülen soğanõn veya elek altõna düşen yavru soğanlarõn tarlaya
serpilmesini (gömülmesini) üretim olarak savunmuşlar ve ihracat kontenjanõ almõşlardõr. Bu
durum, doğanõn çok büyük ölçüde tahribine neden olduğu fikrini yaygõnlaştõrmõştõr. Galanthus
ihracat miktarõ, bazõ yõllar, 40 milyon adete kadar çõkmõştõr. Buna ilave olarak yüz
milyonlarca yavru soğan (elek altõ materyali) da tarlalara ekmek amacõyla doğadan alõnarak
tarlalara taşõnmõştõr. Sonuçta ağõrlõk olarak ekilen soğana yakõn miktarda irileşmiş soğan elde
edildiği, fakat ekilen sayõ kadar soğan elde edilemediği saptanmõştõr.
Ancak Lilium martagon, Lilium candidum, Polyanthes tuberosa ve kõsmen Leucojum
aestivum gibi üretilmeleri daha kolay olan soğanlar ile yapõlan yetiştiricilik başarõlõ olmuştur.
Üretim materyali açõsõndan doğaya bağlõ kalmadan gerçekleştirilen üretimler, gerçek üretim
olarak kabul edilmektedir.
Dekardan alõnan verim nedeniyle çok karlõ olmamakla birlikte, başka ürünün
yetişmediği alanlarda, gelir kaynaklarõ sõnõrlõ olan aileler için bu faaliyetlerden elde edilen
gelir cazip olmaktadõr.
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2.3. Üretim Teknolojisi
Sektör her ne kadar büyük oranda doğadan toplamaya bağlõ olsa da, bazõ türlerde
gerçekleştirilen üretimlerde generatif ve vegetatif üretim metodlarõndan yararlanõlmaktadõr
Cyclamen ve Eranthis cinslerinde üretim materyali olarak tohum kullanõlõrken, Galanthus,
Sternbergia, Fritillaria, Lilium cinslerinde üretim materyali olarak soğan kullanõlmaktadõr.
Lilium üretiminde soğan pullarõndan yararlanõlarak yapõlan üretimde verim artmakta, bir
büyük soğandan 15-20 soğan elde edilmektedir. Doku kültürü gibi üretim teknolojileri
araştõrma aşamasõnda olup henüz pratiğe uygulanacak düzeye gelmemiştir. Üretimlerinde
zorluklar yaşanan türlerde chipping gibi üretim teknikleri uygulamalarõ da ülkemizde
araştõrma safhasõnda olup üzerinde yapõlan çalõşmalar devam etmektedir.
2.4. Üretim Tesisleri
İhracatõ yapõlan doğal çiçek, soğan ve yumrular, üretimden çok, doğadan toplanmakta,
tesisler de bu amaç doğrultusunda düzenlenmektedir.
Üyeleri daha önceden belirlenmiş olan Teknik Komite’nin saptadõğõ tarihlerde sökümü
yapõlan çiçek soğanlarõ, söküm yerlerine yakõn bir yerde tesis edilen, çeşit ve menşe
kayõtlarõnõn tutulduğu, hastalõk ve zararlõlara karşõ karantina önlemlerinin alõndõğõ ve ana
depoya gidinceye kadar ürünün muhafaza edildiği ön depolarda tutulurlar. Ana depo ise
bünyesinde õsõ, nem ayarlarõ, havalandõrma gibi donanõmlarõ bulunan iklim odalarõ ile çiçek
soğanlarõnõn ihracata hazõrlanmasõ için gerekli temizleme kurutma, boylandõrma ve ilaçlama
gibi işlemlerin yapõldõğõ tesislerdir.
3. Dõş Ticaret
3.1. İhracat
Ülkemizdeki mevcut zengin doğal bitki örtüsü arasõnda ayrõ bir yere ve ticari öneme
sahip olan doğal çiçek soğanõ, yumrusu ve rizomlarõnõn ihracatõ son yõllarda hayli
güncelleşmiş, konu üzerinde hazõrlanan ve yürürlüğe konan yönetmelik çerçevesinde,
doğadan toplamaya sõnõrlama getirilmiş ve üretilerek ihraç edilmesi konusunda gerekli
desteğin verilmesinde görüş birliğine varõlmõştõr.
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Doğal çiçek soğanlarõnõn söküm, üretim ve ihracatõna ait yönetmelikle, ihraç edilecek
miktarlarõn belirlenmesi, Teknik Komite tarafõndan yapõlmakta ve firmalara verilen doğadan
söküm ve üretim kontenjanlarõ bir önceki yõlõn Kasõm veya Aralõk ayõ içinde Resmi gazetede
yayõnlanmaktadõr. Buna göre ihraç edilecek doğal çiçek soğanlarõ :
a- İhracatõ Üretimden Serbest Olan Doğal Çiçek Soğanlarõ (Lilium candidum,
Sternbergia lutea)
b- İhracatõ Kontenjanla veya Başka Herhangi Bir Kayõtla Sõnõrlandõrõlan Doğal
Çiçek Soğanlarõ (Anemone blanda, Arum italicum, Cyclamen cilicium, Cyclamen coum,
Cyclamen hederifolium syn. Cyc.neopolitanum, Dracunculus vulgaris, Eranthishyemalis,
Galanthus elwesii, Galanthus ikariae, Leucojum aestivum, Scilla bifolia, Urginea maritima,
Ornithogalum nutans, Geranium tuberosum, Fritillaria imperialis, Fritillaria persica, Lilium
martagon, Lilium ciliatum )
c- Doğadan Toplanarak İhracatõ Yasak Olan Doğal Çiçek Soğanlarõ (Allium
türlerinin hepsi, Crocus türlerinin hepsi, Fritillaria imperialis ve Fritillaria persica hariç
Fritillaria türleri, Lilium candidum hariç Lilium türleri, Muscari türlerinin hepsi, Sternbergia
lutea hariç Sternbergia türleri, Tulipa türlerinin hepsi, Eminium türlerinin hepsi, Biarum
türlerinin hepsi, Nympheaceae türlerinin hepsi, Orchidaceae türlerinin hepsi, Arum creticum,
Pancratium maritimum, Hyacinthus orientalis, Gentiana lutea, C. coum, C. hederifolium, C.
cilicium hariç Cyclamen türlerinin hepsi, Galanthus elwesii ve Galanthus ikariae hariç
Galanthus türleri, İris tuberosum hariç İris türleri, diğer yumrulu ve soğanlõ türler) şeklinde
sõnõflandõrõlmõşlardõr.
Doğadan sökülerek ihraç edilen doğal çiçek soğanlarõndan Türkiye her yõl 2 milyon $
civarõnda bir gelir sağlamaktadõr. Bu miktar 1996 yõlõnda 2.86 milyon $, 1997 yõlõnda 2.28 milyon
$ ve 1998’de 2 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge.2’ den de görüldüğü gibi, son yõllarda ihracata getirilen kõsõtlamalar ve ihraç edilen
ülkelerdeki çevre örgütlerinin doğadan toplanan ürünlere karşõ oluşturduklarõ baskõlarõ
nedeniyle, özellikle 1992 yõlõndan itibaren ihraç edilen çiçek soğanlarõ miktarlarõ azalmõştõr.
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Çizelge.2. Yõllara Göre Bazõ Çiçek Soğanlarõnõn İhracat Miktarlarõ (Adet)

YILLAR

Galanthus

Eranthis

Anemone

Leucojum

Cyclamen

1984
40 000 000
3 382 500
16 975 000 14 525 500
6 632 000
1992
12 751 356
7 603 100
6 500 650
3 673 875
1 337 720
1994
15 536 820
7 805 000
6 343 200
5 000 000
1 490 325
1995
6 325 700
7 500 000
6 555 250
2 998 000
1 665 985
1996
7 000 000
7 923 900
9 092 900 19 169 664
1 659 030
1997
8 000 000
8 000 000
9 000 000
5 000 000
2 010 000
1998
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
1 765 000
Kaynak : Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, TÜGEM kayõtlarõ
Ancak, doğal çiçek soğanlarõnõn üretime yönelik çalõşmalarda başarõlõ olunduğu taktirde,
ihracata bir kõsõtlama getirilmeyeceği ve dõş ülkelerin kültür soğanõ alma eğilimleri de dikkate
alõndõğõnda, halen kontenjanla sõnõrlõ olan dõş satõmõn artacağõ bir gerçektir.
3.2 İthalat
Yakõn zamana kadar doğal çiçek soğanlarõnõn ithalatõ söz konusu olmamakla birlikte,
son yõllarda yurt dõşõna ihraç edilen türlerin küçük ambalajlar halinde ev bahçelerinde
kullanõlmak üzere mevsimlik çiçek tohumlarõ arasõnda ithal edildiği ve pazarlandõğõ
görülmüştür. Son yõllarda Gürcistan’dan Batõ Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere doğal
çiçek soğanõ ithal edilmektedir.
3.3 Standartlar
TSE tarafõndan belirlenmiş bir standart olmamasõna rağmen, firmalarõn ihraç ettikleri
türlerde belli büyüklüğe gelmiş materyalin ihraç edilmesine izin verilmektedir.
Çizelge.3 İhraç Edilen Türlerde Aranan Minimum Çevre Uzunluklarõ(Cm)
TÜRLER
Anemone blanda
Arum İtalicum
Cyclamen cilicicum
Cyclamen coum
Cyclamen hederifolium
Dracunculus vulgaris
Eranthis hyemalis
Fritillaria imperialis
Fritillaria persica
Galanthus elwesii

Min. Çev. Uz.
4
6
8
8
10
10
3,5
18/+
10/+
4

TÜRLER
Galanthus ikariae
Geranium tuberosum
Leucojum aestivum
Lilium ciliatum
Lilium martagon
Scilla bifolia
Sternbergia lutea
Ornithogalum nutans
Urginea maritima

Min. Çev. Uz
4
5
7.5
10+
10/+
4
6
7
20

İhracat yönetmeliğinde belirtilen standartlar mevcuttur. Buna göre türler açõsõndan
ihraç edilmesine izin verilen minimum çevre uzunluklarõ çizelgede verilmiştir.
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4.Stok
Doğal çiçek soğanlarõ alt sektöründe stok yapõlamamaktadõr.
5.Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Doğal çiçek soğanlarõnõn süs bitkisi amacõyla fazla miktarda yurtiçi tüketimi söz
konusu olmamakla birlikte, zaman zaman çiçekçilerde Anemone coronaria’nõn kõr çiçeği
olarak yumrularõ ile birlikte satõldõğõ görülmektedir.
Allium, Ornithogalum ve Tulipa cinsleri içinde yer alan bazõ türler de kesme ve
yumrulu olarak doğadan toplanarak, diğer çiçek fiyatlarõnõn yüksek olduğu kõş aylarõnda,
pazarda satõlmaktadõr.
Ayrõca ihracatõ yasak olduğu halde, ülkemizde sahlep olarak bilinen ve tüketilen
yabani orkide türlerinin iç tüketim nedeniyle toplanmasõna henüz engel olunamamaktadõr.
Doğada çok yavaş büyüyen, biyolojik çeşitliliğimiz yönünden mutlak önemli olan bu
bitkilerin kitlesel üretimi de henüz gerçekleşmemiştir.
6. Fiyatlar
Doğal çiçek soğanlarõ üretim ve ticareti dõş pazarlara yönelik olduğundan yurt içi
fiyatlardan çok dõş fiyatlar, diğer bir anlatõmla ihraç fiyatlarõ önem arz etmektedir.
Fiyatlar soğan çevresine-boylarõna göre değişmektedir. Örnek olmasõ bakõmõndan
1993 yõlõ ihraç fiyatlarõ önemli cinslerde büyüklüklerine göre aşağõda verilmiştir.
Galanthus

4/5 cm.

9.0 Hfl./100 Adet

7/+ cm.

16.5 Hfl./100 Adet

Cyclamen

10/13cm

32.5 Hfl/100 Adet

20/25 cm.

50.0 Hfl./ 100 Adet

Eranthis

3.4/4cm.

6.0 Hfl./100 Adet

6/+ cm.

12.0 Hfl./100Adet

Anemon

4/5cm.

1.7 Hfl./100Adet

7/+cm

6.0Hfl./100 Adet

Soğan çevre boyu arttõkça fiyatlar yükselmektedir.
İhracatta önemli olan ve ilk beş sõrayõ alan cinslerin 1994, 1995 ve 1996 yõllarõndaki
ihracat miktarlarõ, ihracat değerleri ve soğanlarõn birim fiyatlarõ Çizelge.4’de verilmiştir.
İhraç fiyatlarõnda yõllara ve cinslere göre farklõlõklar gözlenmemesine karşõlõk,
Leucojum’un 1996 yõlõ ihraç miktarõndaki yükselmeye bağlõ olarak fiyatlarõnda önemli
düşmeler olmuştur. 0.12-.0.13 Hollanda Florini olarak 1994-1995 yõllarõnda oluşan
fiyatlar,1996 yõlõnda 0.02 Hfl olarak gerçekleşmiştir.
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Çizelge 4. İhracatta Önemli Olan Cinslerin İhracat Miktarlarõ, İhracat Değerleri ve Soğan
Fiyatlarõ
1994
CİNS

1995

MİKTAR

DEĞER*

FİYAT
HFL/Ad.

1996

MİKTAR

DEĞER

FİYAT
HFL/Ad.

Adet

1000 HFL

Adet

1000 HFL

Galanthus

15 536 820

1 789

0.11

6 325 700

707

0.11

Cyclamen

1 490 325

614

0.41

1 665 985

730

Leucojum

5 000 000

616

0.12

2 998 000

394

MİKTAR

DEĞER

FİYAT
HFL/Ad

Adet

1000 HFL

7 000 000

787

0.44

1 659 030

691

0.42

0.13

19 169 664

509

0.02

0.11

Eranthis

7 805 000

584

0.07

7 500 000

572

0.07

7 923 900

378

0.05

Anemone

6 343 200

208

0.03

6 555 250

226

0.03

9 092 900

218

0.02

Kaynak: Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ TÜGEM Kayõtlarõ

*HFL. Hollanda Florini

7. İstihdam
Doğadan sökümü yapan sökücüler, firmalarda yõkama, boylama gibi faaliyetlerde
bulunan işçiler, diğer firma çalõşanlarõ dahil olmak üzere toplama ve ihracat mevsimini
kapsayan yaklaşõk dört aylõk süre içinde tahminen 1000 kadar kişiye iş imkanõ sağladõğõ
tahmin edilmektedir.
8. Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler
Serbest bölgelerde sektörle ilgili bir faaliyet bulunmamaktadõr.
9. Sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ, Önemli Özel Sektör Kuruluşlarõ,
Sivil Toplum Örgütleri ve Üretici Kuruluşlarõ ve Faaliyetleri
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Araştõrma Enstitüleri, doğal çiçek, doğal çiçek
soğan ve yumrularõ ile ilgili kültüre alma çalõşmalarõnõ yürütmektedir.
Üniversitelerin ilgili birimlerinde de yine ihraç edilen türlerin kültüre alõnmasõ ve yeni
bazõ türlerin bölgelere göre yerlerinin belirlenmesi çalõşmalarõ sürmektedir.
Doğal çiçek soğanlarõ yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Danõşma Kurulu değişik
kuruluşlardan katõlan uzmanlardan oluşmaktadõr. Asõl görevleri konu hakkõnda makro
düzeyde görüş, prensip ve esaslarõ belirleyerek ilgili Bakanlõğa ve Teknik Komiteye tavsiyede
bulunmaktõr. Ayrõca doğada incelemelerde bulunmak, çiçek soğanlarõnõn üretim ile büyütme
faaliyetlerini kontrol etmek üzere bölgelerde Bakanlõğõn mahalli temsilcilerinin de yer alacağõ
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Alt Komiteleri oluşturmak, firmalarõn ihracat yeterliliklerinin tespiti için Bilirkişi Kurulunu
belirlemektir.
Teknik Komitenin görevleri;
*CITES Doğal Çiçek Soğanlarõ Uzman Kurulu ve Danõşma Kurulu tarafõndan yapõlan
önerileri ve raporlarõ, ayrõca dernekler ve diğer ilgili kuruluşlarõn görüşlerini değerlendirmek;
*İhracat amacõyla doğadan sökülmesi kontenjanla sõnõrlandõrõlan, çiçek soğanlarõnõn
cinslerini, türlerini, miktarlarõnõ, söküm takvimlerini ve gerektiğinde çevre ölçümlerini
belirlemek,
*Sadece araştõrma amacõyla kullanõlmak üzere, doğadan sökülecek olan çiçek soğanlarõ
cins ve miktarlarõnõ belirlemek, öneriler hazõrlamak,
*Materyali kültüre alõnmõş olan ve ihraç amacõyla üretilen çiçek soğanlarõnõn cinslerini ve
türlerini tespit etmek,
*Doğadan söküm ve ihracatõ yasak olan çiçek soğanlarõnõn cinslerinin, türlerinin,
yasaklama nedenlerini belirlemek, bu belirlemelere göre söküm taleplerini değerlendirip
uygun olanlara söküm izni vermek,
*Derneklere görev vermek ve çalõşmalarõnõ değerlendirmek,
*Firmalarõn ihracat kontenjanlarõnõ, ilgili derneğin görüşlerini alarak tespit etmek üzere
kendi üyeleri arasõndan bir alt komisyon oluşturmak ve bu komisyonun aldõğõ kararlarõ
inceleyip onaylamak,
*Bilirkişi kurulunun ve alt komitelerin raporlarõnõ incelemek ve uygun bulduklarõnõ
onaylamak,
*CITES Doğal Çiçek Soğanlarõ Uzman Kurulu ve Danõşma Kurulu tarafõndan alõnan
diğer karalarõ incelemektir.
CITES Doğal Çiçek Soğanlarõ Uzman Kurulunun görevleri;
*Ülkemiz doğasõnda incelemelerde bulunmak ve yönetmelikte belirtilen alt komitelere
iştirak ederek firmalarõn üretim faaliyetlerini kontrol etmek, bu inceleme sonuçlarõna göre
doğal çiçek soğanõ ihracatõnõ dikkate alarak ihracatõ serbest olacak, kontenjanla veya başka
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herhangi bir kayõtla sõnõrlandõrõlacak ve yasaklanacak çiçek soğanlarõnõn cinslerini, türlerini
belirlemek,
*İhracatõ kontenjanla veya başka herhangi bir kayõtla sõnõrlandõrõlan çiçek soğanlarõnõn;
miktarlarõnõ, söküm belgelerini, toplama zamanlarõnõ ve çevre ölçümlerini tespit etmek,
gerekli raporlarõ hazõrlayarak teknik komiteye sunmak,
*Firmalarõn söküm planlarõnõ incelemek ve uygun gördüklerini onaylamak,
*Doğal çiçek soğanlarõnõn ihracatõ için kullanõlacak etiketlerin hangi esaslar dahilinde
hazõrlanacağõnõ ve verileceğini belirlemek,
*Yabancõ ülkelerin benzer kurullarõ ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
*CITES’in faaliyetleri konusunda Bakanlõğõ, Danõşma Kurulunu ve Teknik Komiteyi
bilgilendirmek,
*Teknik Komite için kendi aralarõnda üç temsilci seçerek, Bakanlõğõn ve Teknik
Komitenin vereceği diğer görevleri yapmaktõr.
Doğal Çiçek Soğancõlarõ Derneği, ihracatçõ 3 firma tarafõndan oluşturulmuştur.
Doğal Hayatõ Koruma Derneği ve Türkiye Tabiatõnõ Koruma Derneği gibi sivil toplum
örgütleri de çevre bilincini topluma yaymaya çalõşarak konu üzerine dikkatleri çekici
faaliyetlerde bulunmaktadõrlar. Doğal Hayatõ Koruma Derneğinin her yõl konu ile ilgili bilgi
alõşverişini sağlamak amacõyla Ortak Yürütme Kurulu toplantõsõ organize etmektedir. Ayrõca,
bazõ ihracatçõ firmalarla birlikte yetiştirme ile ilgili denemeler yürütmektedir.
10. Sektöre Sağlanan Destekler
Sektöre sağlanan özel bir destek yoktur. Ancak, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
bünyesinde bulunan Araştõrma Enstitülerinde yürütülen Doğal Çiçek Soğanlarõnõn Kültüre
Alõnmasõ ile ilgili projeler yüksek öncelikli projeler grubunda yer almakta ve gerekli maddi
destek verilmektedir.
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11. Pazarlama Faaliyetleri
11.1. Pazarlama Faaliyetleri ve Pazarlama Kanallarõ
Geofitlerin söküldüğü bölgede yaşayan yöre halkõ (sökücüler) tarafõndan doğadan
sökülen çiçek soğanlarõ “Köy Toplayõcõlarõ” na teslim edilmektedir. Köy Toplayõcõlarõ
aldõklarõ çiçek soğanlarõnõ “Mahalli Toplayõcõlara” satmakta, onlar da “Bölge Temsilcileri”ne
vermektedir. Bölge Temsilcileri aldõklarõ çiçek soğanlarõnõ, yönetmelik gereğince, ön depoya
getirmektedir. Ön depoda gerekli temizlik, yõkama ve kurutma işlemleri yapõlan, çeşit ve
menşei kayõtlarõ tutulan çiçek soğanlarõ ihracatçõ firmaya kontenjanlarõ karşõlõğõnda teslim
edilmektedir. Firmalar kontenjanlarõ kadar soğanõ alõp kendi depolarõna (Ana Depoya)
getirmektedirler. Burada gerekli hazõrlõklar ve işlemler tamamlanarak alõcõ ülkelerin istekleri
doğrultusunda ihraç edilmektedir.
Çiçek soğanlarõ, sökümden ihracatçõ firmaya kadar olan aşamalarda kilo ile alõnmakta
ve ödemeler peşin yapõlmaktadõr. Her aşamada soğanlarõn kurumasõndan dolayõ bir su kaybõ,
dolayõsõyla fire oluşmaktadõr. Çiçek soğanlarõnda her yõl fiyat belirlemesi ihracatçõ firmalar
tarafõndan yapõlmakta, pazarlama kanallarõnda yer alan kişiler tarafõndan bir alt kademeye fire
ve kar oranlarõ göz önüne alõnarak yansõtõlmaktadõr. Kilo ile alõnan çiçek soğanlarõ, ihracatçõ
firma tarafõndan diğer ülkelere tane ile satõlmaktadõr (Ergun ve ark. 1997).
SÖKÜCÜLER

KÖY TOPLAYICILARI
MAHALLİ TOPLAYICILAR
BÖLGE TEMSİLCİLERİ
FİRMALAR

ÖN DEPO
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11.2 Doğal Çiçek Soğanlarõnõn Fizyolojisi ve Depolamasõ
Çiçek soğanlarõ fizyolojik olarak dinlenme "dormant" durumunda değildir. Büyüme ve
gelişme dönemlerinde, bu canlõ materyal biyolojik bir kompütür gibi çevresiyle sürekli bir
iletişim-etkileşim içindedir ve değişim göstermektedir. Bu durum, soğanõn serada, köklenme
odasõnda veya dikim ve satõş öncesi depoda olmasõna göre değişmez.
Soğanlar dikim öncesi gerektiği şekilde depolanmadõğõ zaman, uygun olmayan
depolama koşullarõnõn olumsuz sonuçlarõ, serada veya tarladaki bitkilerde ortaya çõkmaktadõr.
Bu durum, hatalõ işleme veya uygunsuz koşullarõn gerçekleşmesinden 3-6 ay sonra
görülmektedir. Böyle bir durumla karşõlaşõldõğõ zaman, sorunun asõl nedenini anlamak güçtür
ve çözüm için geç kalõnmõştõr. Bu nedenle, soğanlar örneğin yüksek sõcaklõkta tutulmamalõ ve
diğer depolama koşullarõ gelişmelerine zarar vermemelidir. Ayrõca soğanlarõn işlenme
esnasõnda, yaralanmamasõ için gereken özen gösterilmelidir.
Çiçek soğanlarõ hasattan sonra hastalõk etmenleri ile çeşitli zararlõlardan korunmalarõ
için, sökümden hemen sonra hõzlõ bir şekilde kurutulmalõdõr.
Bu konuda soğan türüne göre uygulanan temizleme, ilaçlama ve ayõklama (yaralõbereli ve hastalõklõ soğanlarõn uzaklaştõrõlmasõ) işlemleri büyük önem taşõr.
Kurutma esnasõnda, soğandaki su oranõ etrafõndan geçirilen hava akõmõ ile
düşürülmektedir. Burada hava akõmõnõn hõzõ ve sõcaklõğõ önemlidir Sõcak ve hõzlõ hava
hareketi ile kurutma süresi kõsalmaktadõr. İklimin uygun olduğu yerlerde doğal koşullarda,
serin ve gölge yerlerde kurutma yapõlmaktadõr. Bu uygulama daha uzun süreli ve yavaş bir
kurutma olmaktadõr.
Kurutmada ve sonradan depolama sõrasõnda havalanmanõn iyi olmasõ için, soğanlarõn
standart boyutlarda, telli kasalar içerisinde uygun bir şekilde istiflenmeleri büyük önem
taşõmaktadõr. Bu şekilde soğanlar serbest hava dolaşõmõ ile kolayca kururlar. Hava hõzõ, sandõk
başõna, kurutma sõrasõnda 4 m3/saat, depolama sõrasõnda ise 3 m3/saat olmalõdõr.
Depolardaki havalandõrma sistemi (vantilasyon), ortam havasõnõn dõşarõdaki temiz
hava ile değişimini sağlar. Ayrõca, bu havanõn oda içerisinde etkili bir şekilde dolaştõrõlmasõ
(sirkülasyon) gerekir. Bunun için tavan fanlarõ kullanõlmaktadõr. Havalanmanõn depo içinde
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her yere ulaşabilmesi için, her 20-25 m2'lik alan için bir fan yerleştirilmelidir. Depoda uygun
bir istifleme gereklidir. Duvar ile istif arasõnda en az 10 cm aralõk bõrakõlmalõdõr. Havalanma
dõşõnda, taşõmada kolaylõk açõsõndan istiflemede palet kullanõlmasõ önemlidir. Bunun için,
zemin düzgün (beton) olmalõdõr.
Hava dolaşõmõ, depo içinde her noktanõn sõcaklõğõnõn eşit olmasõ yönünden de
önemlidir. Depoda sõcaklõk kontrolü, farklõ yerlerde bulunan kasalar arasõna yerleştirilen en az
3 adet kalibre edilmiş termometre ile sağlanõr. Aynõ şekilde higrometreler kullanõlarak nem
kontrolü de yapõlmalõdõr. Bunlar hergün kontrol edilmeli veya otomatik olarak
kaydedilmelidir.
Depo sõcaklõğõ ve oransal nemi soğanõn türüne ve soğanõn kullanõm amacõna göre
değişmektedir. Sõcaklõk, soğan içinde hasattan sonra da devam eden fizyolojik olaylarõn
kontrolü bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr. Ortamõn oransal nemi ise su kaybõ ve hastalõk
etmenleri yönünden önemlidir. Örneğin nemin yükselmesi, köklenme ve hastalõk sorununa
neden olurken, düşük nem su kaybõnõ artõrõr. Oransal nemi % 70-90 arasõnda tutulan
depolarda, "Penicillium" v.d. hastalõklarõn önlenmesi için iyi bir havalanma gereklidir.
Depolama sõrasõnda soğanlar etilen gazõndan korunmalõdõr. Etilen, soğanlarda bozuk
çiçeklenmeye ve diğer birçok soruna yol açar. Etilen kaynaklarõ arasõnda bulunan olgun
meyve ve sebzeler ile çiçek soğanlarõ aynõ depoda tutulmamalõdõr. Ayrõca, "Fusarium" v.b. ile
bulaşõk soğanlar iyi bir etilen kaynağõdõr. Bu nedenle de, hastalõklõ soğanlar derhal
ayõklanmalõ ve kasalardan uzaklaştõrõlmalõdõr. Depo havalandõrmasõ, ortamõn etilen v.b.
gazlardan temizlenmesi açõsõndan da önem taşõr.
Depolama sonrasõnda gerek iç tüketim, gerekse ve özellikle dõşsatõm açõsõndan
işletmelerde, depo tesisleri yanõnda, paketleme sistemlerinin de bulunmasõ, el ile işlemedeki
gecikmeleri ve dolayõsõyla bozulmalarõ önleyecektir.
Bu bilgilerden anlaşõlabileceği gibi, çiçek soğanlarõ, ister doğadan toplanmõş veya
isterse kültürel koşullarda yetiştirilmiş olsun, hasattan sonra ve dikimden veya satõştan önce
bekletileceklerse mutlaka kontrollü koşullarda korunmalõdõr.
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En önemli faktörler olan sõcaklõk, nem ve havalandõrma depolamadan sonra taşõma
sõrasõnda da kontrol edilmelidir. Bu şartlara gereğince uyulmadõğõ zaman, soğanõn depolama
ömrü kõsalmakta ve bozulma ile çürümeler artmakta ve sonuçta kayõp oranlarõ % 30-40'lara
ulaşmaktadõr.
12. Sektörde Eğitim-Yayõn Faaliyetleri ve Altyapõsõ
Doğal çiçek soğanlarõ konusundaki yayõnlar, çeşitli dergilerde yayõnlanmõş makaleler,
Araştõrma Enstitüleri ve Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinde yapõlan araştõrmalarõn
sonuç raporlarõ ve Çiçek Soğancõlarõ Derneği ile Doğal Hayatõ Koruma Derneğinin broşür ve
raporlarõndan ibarettir. Yayõnlar genellikle Galanthus ve ekonomik değeri olan Geofitler
üzerinde hazõrlanmõştõr.
13. Sektörde Araştõrma Faaliyetleri ve Altyapõsõ
Sektördeki araştõrma faaliyetleri sõnõrlõ sayõdadõr. Bunlar genellikle doğal çiçek
soğanlarõnõ çoğaltma ve kültüre alma yöntemleri üzerinde yoğunlaşmõş olup, bazõ
Üniversiteler ve Araştõrma Enstitülerinde yürütülmektedir. Ayrõca Doğal Çiçek Soğancõlarõ
Derneği ve Doğal Hayatõ Koruma Derneği tarafõndan da bazõ çalõşmalar yapõlmaktadõr.
Doğal çiçek soğanlarõnõn kültüre alõnmasõ konusunda yapõlan bazõ çalõşmalardan
olumlu sonuçlar alõnmasõna rağmen, bu çalõşmalarõn kontrollü şartlar altõnda olmasõ
nedeniyle, elde edilen sonuçlarõn çiftçi şartlarõnda denendikten sonra uygulamaya aktarõlmasõ
gerekmektedir.
Doğal çiçek soğanlarõ üretim ve ticaretinin geleceği, bunlarõn kültür koşullarõnda
yetiştirilmesine bağlõdõr. Bunun için de doğal çiçek soğanlarõnõn kültüre alõnmasõ ile ilgili
araştõrmalarõn daha yoğun bir şekilde yapõlmasõ gerekmektedir. Bu konularda eleman eğitimi
ve konu hakkõnda yeterli teknik bilgiye sahip eleman sayõsõnõn arttõrõlmasõ araştõrma
faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.
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14. Uluslararasõ Kuruluşlar ve Faaliyetler
Uluslararasõ anlamda doğal çiçek soğanlarõ alt sektörünü de içine alan ve sayõlarõ 120
yi aşan ülke tarafõndan imzalanan en önemli anlaşma CITES ‘Convention on International
Trade in Endangered species of Wild Fauna & Flora ‘ (Nesilleri Tehlike Altõndaki Doğal
Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslar arasõ Ticaretini Düzenleme Antlaşmasõ) dõr.
Bu antlaşma 3 Mart 1973 tarihinde Washingtonda 21 ülkenin katõlõmõ ile
imzalanmõştõr. Günümüze kadar birçok ülkenin katõlõmõ ile ,dünyadaki en büyük uluslar arasõ
yaban hayatõ koruma anlaşmasõ haline gelmiştir. Eylül 1994 de anlaşmaya katõlan üye ülke
sayõsõ 124’e ulaşmõştõr. Sekreterliği İsviçre’nin Cenevre şehrindedir. Sekreterlik antlaşmasõnõn
yürütülmesi, eğitici seminerlerin düzenlenmesi, doğa koruma ile ilgili bilimsel araştõrmalara
yardõmcõ olunmasõ gibi işlevleri yerine getirmektedir. Antlaşmaya üye ülkelerin bilimsel ve
idari otoritelerinin katõlõmõ ile 2 yõlda bir büyük konferans düzenlenmektedir. Bu toplantõlarda
finansal ve idari problemler, anlaşmanõn yürütülmesi ve geliştirilmesi tartõşõlmakta ve listelere
ilave edilecek türler ile listelerde yapõlacak değişiklikler görüşülmektedir. CITES
anlaşmasõnõn yürütülmesi üye ülkelerin sorumluluğu altõndadõr. CITES’e üye her ülke kendi
yaptõğõ yönetmelik içinde CITES in isteklerini birleştirmektedir. CITES’ te yer alan türlerin
uluslararasõ ticaretinde, ihracatõ yapan ülkenin CITES bilimsel ve idari otoritelerinden yazõlõ
izin alõnmasõ zorunludur. Avrupa Birliğine üye ülke ithal ediyorsa ayrõca ondan ithal izin
belgesi istenmektedir. Bu sistem ile doğal kaynaklarõ zengin olan ve ihracat yapan ülkenin
yaban hayatõ kontrol altõna alõnmakta,hatta korunmaktadõr. Türkiye, bu anlaşmayõ 1994
tarihinde TBBM de görüşerek onaylamõştõr. Resmi tam üyelik için gerekli prosedür 1996
yõlõnda tamamlanmõştõr (Aslan ve ark. 1996 ).
Yine ‘Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasõ’ antlaşmasõ ve Bitki Genetik Kaynaklarõnõn
korunmasõnda sürdürülen Ulusal Bitki Genetik Kaynaklarõ Projesi (BGKP) ve Uluslararasõ
(IPGRI) işbirliği çalõşmalarõ, bu bitkilerin korunmasõnda önemli faaliyetler arasõnda
sayõlmaktadõr.
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15. Sektörle İlgili Önemli Projeler ve Etkileri
Galanthus elwesii ve Galanthus ikariae türlerinin elek altõ materyalinin ihracatçõ
firmalarõn yaptõğõ yöntemle ülkenin değişik yörelerindeki (Yalova, Trabzon, Antalya, İzmir)
kültür arazilerinde tamamen doğal şartlarda büyütülmesi ile ilgili bir çalõşma Yalova-Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştõrma Enstitüsü tarafõndan yürütülmüş ve elek altõ materyalin
büyütülmesi sõrasõnda büyük kayõplarõn olduğu saptanmõştõr. Ancak çeşitli üniversitelerin
ilgili bölümlerinde ve Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bağlõ Araştõrma Enstitülerinde
kontrollü şartlar altõnda yapõlan araştõrmalarda Galanthus ile ilgili ümitvar sonuçlar alõndõğõ ve
konu üzerinde çalõşmalarõn yoğun şekilde devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Geofitlerle ilgili çalõşmalarõ kapsayan ve TUBİTAK tarafõndan desteklenen projelerle
doğal çiçek soğanlarõnõn bazõ sorunlarõ çözülmeye çalõşõlmaktadõr.
16. Diğer Sektörler ile İlişki
Doğal çiçek soğanlarõnõn uzun yõllar düzensiz bir şekilde doğadan toplanmasõ, sonucu
doğada bazõ türler azalmõştõr Bu yönü ile doğanõn tahribatõ işin olumsuz yönüdür. Diğer
taraftan doğal çiçek soğan ve yumrularõnõn birçoğu aynõ zamanda tõbbi bitki olma özelliği
taşõmalarõ nedeniyle sağlõk sektörü ile de doğrudan ilgilidir. Galanthus içerisinde bulunan
galantamin maddesi çocuk felci aşõsõ yapõmõnda kullanõlmaktadõr. İthalatçõ ülkelerin kullanõm
amaçlarõ arasõnda bu özellikleri de yer almaktadõr.
İyi değerlendirildikleri takdirde bazõ endemik türlerimiz ülkemizin tanõtõlmasõnda rol
oynayabilecekler, turizm amaçlõ kullanõlabileceklerdir. Ancak ‘Eko-Turizm’veya ‘Doğa
Turlarõ’ adõ altõnda faaliyet gösteren bazõ turizm firmalarõ tarafõndan yapõlan doğa gezileri
sõrasõnda, yönetmeliklerde belirtilen izinsiz toplama yasağõna rağmen, özellikle yabancõlar
tarafõndan doğadan zaman zaman tohum, yumru, soğan gibi bitkisel materyaller
toplanmaktadõr.
Geofitlerin üretimlerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi durumunda ve çevre
bilincinin artmasõ halinde, ithalatçõ ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ev bahçelerinde süs
bitkisi amaçlõ kullanõmlarõ yaygõnlaşacaktõr.
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17. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Yaklaşõk yüz yõldõr Türkiye’nin doğasõndan toplanan bitkiler ve özellikle çiçek
soğanlarõ dõş ülkelere satõlmaktadõr. Zaman zaman aşõrõ boyutlara varan bu toplamalar sonucu
bazõ türler azalmõş ve bazõ türler de yok olma tehlikesi ile karşõ karşõya kalmõştõr. Çevre
bilincinin hõzla yayõldõğõ günümüzde, ithalatçõ ülkelerin insanlarõ doğayõ koruma arzusu ile
doğadan sökülen soğanlarõ kullanmamaya başlamõşlardõr. Bu durum karşõsõnda bu soğanlarõn
kültür arazilerinde çoğaltõlmasõ çalõşmalarõ ağõrlõk kazanmõştõr.
Türkiye’de doğal çiçek soğanlarõnõn söküm, büyütme, üretim, depolama ve ihracatõ ile
ilgili çalõşmalar yayõnlanan Yönetmelikler doğrultusunda belirli disiplinler çerçevesinde
yürütülmektedir. Ancak Yönetmeliklerle getirilen doğadan toplama kõsõtlamalarõna rağmen,
kaçak sökümler nedeniyle, halen bazõ türlerde tehlike devam etmektedir. Diğer taraftan
Galanthus’un doğadan toplanmasõ sõrasõnda ana soğanla birlikte sökülen yavru
soğanlar üretim veya ‘elek altõ materyalin değerlendirilmesi’ adõ altõnda söküldükleri alan
dõşõnda büyütülmeleri aşamasõnda büyük kayõplar olduğu yapõlan bilimsel çalõşmalarla da
kanõtlanmõştõr. Doğanõn sökülen milyonlarca yavru Galanthus soğanõ, tarlalarda çürütülmüş
sayõsal olarak sadece %25-30’u büyüme şansõna sahip olabilmiştir. Bu yolla doğadan
koparõlan yavru sayõsõ , ihraç edilen sayõnõn kat kat üzerinde olmaktadõr.
Galanthus’daki bu olumsuzluklara karşõn Lilium, Leucojum, Polianthes tuberosa,
Cyclamen gibi diğer bazõ türlerde tarla üretimi yapõlabilmekte ve sözleşmeli çiftçi modeli ile
bu soğanlarõn ihracatõ üretimden karşõlanabilmektedir.
Bazõ Lilium türleri gibi üretiminde başarõlõ olunan türlerin sayõsõnõn artmasõ
durumunda, ülkemiz bu konuda dünya ülkeleri arasõnda önemli bir konuma gelecektir.
18. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kõyaslama
Geofitlerin çoğunun ihraç edildiği ülke Hollanda, ithal ettiği çiçek soğanlarõnõn yarõya
yakõn bir kõsmõnõ (%48) Avrupa Birliği ülkelerinden alõrken, diğer yarõsõnõ aralarõnda Türkiye,
Brezilya, İsrail, İsviçre, Güney Afrika, A.B.D., Yugoslavya, Japonya, Hindistan, Macaristan,
Yeni Zelanda, Polonya ve Türk Cumhuriyetlerinden ithal etmektedir. Hollanda ithal ettiği
çiçek soğan, yumru ve rizomlarõnõn büyük bir kõsmõnõ ambalajlanmõş halde başta A.B.D.
olmak üzere diğer alõcõ ülkelere ihraç etmektedir
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Çizelge 5 Hollanda’nõn Doğal Çiçek Soğanlarõ İthalatõnda Türkiye’nin Payõ
TÜRLER
TÜRKİYE PAYI
Galanthus
% 65
Cyclamen
% 99
Fritillaria
% 99
Leucojum
% 80
Anemone
% 90
Eranthis
% 95
Kaynak: Ildõr, S. 1996.

TÜRLER
TÜRKİYE PAYI
Ornithogalum
%1
Polyanthus
% 50
Calla
% 40
Arum
% 98
Sternbergia (üretim)
% 100

Geofitlerin çoğunun ihraç edildiği ülke olan Hollanda, ithal ettiği çiçek
soğanlarõnõn yarõya yakõn bir kõsmõnõ Avrupa Birliği ülkelerinden alõrken, diğer yarõsõnõ
aralarõnda Türkiye, Brezilya, İsrail ,İsviçre, Güney Afrika, A.B.D., Yugoslavya, Japonya,
Hindistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Polonya ve Türk Cumhuriyetlerinden ithal etmektedir.
Hollanda ithal ettiği çiçek soğan ,yumru ve rizomlarõnõn büyük bir kõsmõnõ ambalajlanmõş
halde başta A.B.D. olmak üzere diğer alõcõ ülkelere ihraç etmektedir.
İhraç edilen geofitler yönüyle ülkemiz dünyadaki ülkeler arasõnda en önemli
konumdadõr. Nard ve Hertogh, 1993, doğal Cyclamenlerde yumru üretiminin dünyada çok
gelişmediğini, İsrail’de 6 ha’lõk bir alanda üretiminin yapõldõğõnõ ve Türkiye’den yõlda 2-5
milyon adet yumru ihraç edildiğini bildirmektedir.
1987/88 döneminde Hollanda’da 30 ha alanda F. İmperialis, F. Meleagris, F.
Persica üretilmiştir.
Galanthus soğanõ üretimi hakkõnda sõnõrlõ sayõda bilgi olmasõna rağmen, ticari
soğanlarõn genellikle Fransa ve Türkiye doğasõndan toplandõğõ bilinmektedir.
Leucojum soğanlarõnõn bir kõsmõ doğadan toplanmakla birlikte, üretimleri de
yapõlmaktadõr. Üretimlerinin yapõldõğõ ülkelerin arasõnda Hollanda, 1986 yõlõnda 0.65 ha ve
İsrail, 1987 yõlõnda, 3 ha ile önde gelen ülkeler arasõnda yer almõşlardõr. Türkiye ve
Macaristan’da da istatistiksel veriler olmamakla birlikte üretimin yapõldõğõ bilinmektedir.
Ornithogalum ticari soğan üretimi İsrail, Güney Afrika, Hollanda ve Amerika
Birleşik Devletlerinde yaklaşõk 50 ha alanda yapõlmaktadõr.
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Eranthis yumrularõ Hollanda’da 6-10 ha alanda üretilmektedir. Ancak büyük miktarda
yumru üretiminin yõlda 10 milyon adet olarak Türkiye’de yapõldõğõ (Hertogh ve Nard 1993 )
tarafõndan bildirilmesine rağmen, bu kadar büyük miktarda yumrunun Türkiye’de üretilmeyip
büyük kõsmõnõn doğadan toplandõğõ bilinmektedir.
III. SEKTÖRDE TEŞVİK ALMIŞ YATIRIMLAR
Sektörde özellikle ihraç ettiğimiz geofitler konusunda teşvik almõş yatõrõmlar
bulunmamaktadõr.
IV. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER
1.Genel politika önerileri
Doğal çiçek soğanlarõ yüz yõldõr doğadan sökülerek ihraç edilmektedir. Bu konuda
Türkiye’nin belirlenmiş bir pazarõ bulunmakta ve yõlda 2-2,5 milyon $ gelir sağlamaktadõr.
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, çeşitli kuruluşlarca alõnan bazõ önlemler ve yönetmeliklerle
doğal çiçek soğanlarõnõn söküm ve ihracatõnõ kontrol altõna almayõ bir ölçüde başarmõştõr.
Bu genel görünüm içinde, doğadan yapõlan bilinçsiz ve kontrolsüz sökümler
nedeniyle, bazõ türlerin doğada azaldõğõ, bazõlarõnõn da yok olma tehlikesi ile karşõ karşõya
kaldõğõ görülmektedir.
Diğer taraftan çevre bilinci artan insanlar, doğadan sökülen soğanlarõ satõn almaktan
kaçõnmakta ve bu bitkilerin kaybolmadan yerinde muhafazasõnõ istemektedirler.
Konu değişik açõlardan ele alõndõğõnda, uygulanmasõ gereken temel politikanõn bu
soğanlarõn kültür arazilerinde üretilmesi olduğu görülmektedir. Galanthus dõşõndaki türlerde
bu üretim yapõlabilmektedir.
Galanthus üretiminde (büyütme algõlanmamalõ) ise bazõ sõkõntõlar vardõr. Araştõrma
Enstitüleri ve Üniversitelerde özel koşullarda ”chipping”, “twin scale” gibi yöntemlerle
yapõlan çoğaltma denemelerinden ümitvar sonuçlar alõnmõştõr.
Doğadan

sökülen

yavru

soğanlarõn

dikilip

büyütülmesi

üretim

olarak

algõlanmamalõdõr. Bu yöntemle çoğaltma doğaya daha çok zarar vermektedir. Sökme sõrasõnda
yavru soğanlarõn yerinde bõrakõlmasõ daha yararlõ olacaktõr. Tartõşmalõ olan bu konuya açõklõk
getirmek üzere yapõlan araştõrmalar ve firmalarõn ekim dikim raporlarõ, ekilen soğan sayõsõ
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kadar soğan sökülmediğini ve sayõsal olarak ancak ekilen soğanõn %25-30 kadarõ
büyüyebildiği, kalan %70-75’inin yok olduğu kanõtlanmõştõr. Her yõl milyonlarca yavru soğan
(ihraç

edilenden

daha

fazlasõ),

gerçekleştirilen

”elek

altõ

soğan

materyalinin

değerlendirilmesi” ve “büyütme” yöntemi ile ziyan olmaktadõr.
Doğadaki soğanõn değerlendirilmesi düşünülüyorsa; yavru soğan miktarõ sayõ olarak
% 10’u geçmeyecek şekilde, çok sõkõ elek altõ materyal (yavru soğan) kontrolü ile sõnõrlõ ve
münavebeli bir söküme izin verilmesi daha uygun olacaktõr. Böylece doğada, yerinde kalan
yavru soğanlar ile doğa kendini yenileme olanağõ bulabilecektir.
Doğal çiçek soğanlarõnda bir yandan üretim faaliyetleri desteklenirken, diğer yandan
doğadan yapõlacak kaçak sökümler için caydõrõcõ yaptõrõmlar uygulanabilir. Teknik
elemanlarõn ve köylülerin çiçek soğanlarõ konusunda(yavru soğanlarõn yerinde bõrakõlmasõ)
eğitimi önem kazanmaktadõr.
Sonuç olarak, uzun vadede doğadan çiçek soğanõ sökümü yaklaşõmõ değiştirilerek
kültür arazilerinde üretim hedeflenmeli ve gerçekleştirilmelidir.
2.Sektör projeksiyonlarõ
2.1. Üretim
Doğal çiçek soğanlarõ üretimleri ile ilgili yeterli veri olmadõğõ için bilimsel anlamda
projeksiyon yapõlamamõştõr. Ancak doğal çiçek soğancõlõğõnõn gelişmesi üretimin artmasõna
bağlõdõr. Önümüzdeki yõllarda üretiminde başarõ sağlanan türlerde sözleşmeli çiftçi modelini
benimseyen firmalar tarafõndan üretimin arttõrõlmasõna yönelik çalõşmalarõn artacağõ tahmin
edilmektedir.
2.2. Yurtiçi Tüketim Miktarõ
Bugün için yurtiçi tüketim miktarõ söz konusu olmamakla birlikte, önümüzdeki yõllarda
üretim sonucu elde edilecek doğal çiçek soğanlarõnõn tanõtõmõnõn yapõlmasõ halinde, yurtiçi
tüketiminin başlayacağõ düşünülmektedir.
2.3. Ihracat
Her yõl saptanan kontenjanlara göre gerçekleştirilen ihracatõn önümüzdeki yõllarda da
devam etmesi beklenmektedir. Gelecek yõllarda yeni türlerin ihracata konu olabileceği tahmin
edilmektedir. Bu durumda ihracat ile ilgili listeleri yeniden düzenlemek ihtiyacõ doğacaktõr.
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İhracata listelerinde yer alacak yeni türlerin, mutlaka üretim sonunda elde edilen
soğanlarõnõn veya rizomlarõnõn ihracatõna izin verilmesi daha uygun olacaktõr.
Halen ihracatõ yapõlan türlerin, doğadaki potansiyellerinin azalmasõ ve dõş alõcõlarõn
doğadan sökülen soğanlara taleplerini azaltmasõ nedeniyle, doğadan sökümün artmayacağõ,
buna karşõn doğal çiçek soğanlarõnõn tarlalarda üretim alanlarõ ve üretim miktarõnõn artacağõ
tahmin edilmektedir.
2.4. İthalat
Son yõllarda re-export amacõyla Gürcistan’dan yapõlan Galanthus ithalatõnõn dõşõnda
ithalat yapõlmamõştõr. Önümüzdeki dönemde ithalatõn yapõlmayacağõ tahmin edilmektedir.
3. Öngörülen Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
15 Ağustos 1992 tarihli, 21316 sayõlõ resmi gazetede yayõnlanan ve “Bitki Genetik
Kaynaklarõnõn Toplanmasõ Muhafazasõ ve Kullanõlmasõ” hakkõnda yönetmenlik gereği,
Ülkemizde Bitki Genetik Kaynaklarõnõn toplanmasõ konusunda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
adõna her türlü koordinasyonda Ege Tarõmsal Araştõrma Enstitüsü sorumlu olduğundan, her
türlü toplamada bu kuruluşa bilgi verilmesi gerekmektedir.
Türkiye Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanununa göre de, bu bitkiler söz
konusu olduğu halde; yabani çiçek soğanlarõnõn ihracatõ hakkõndaki yönetmelikte bu ilişkiler
dikkate alõnmamaktadõr. Konu ile ilgili Danõşma Kurulunda Bitki Genetik Kaynaklarõnõn
Toplanmasõ ve Muhafazasõ ile ilgili çalõşan bu kurumun görüşüne diğer araştõrma
kurumlarõndan ayrõ olarak yer verilmelidir.
Ayrõca, 'Danõşma.Kurulu'na TAGEM'e bağlõ Araştõrma Enstitülerinden konu
uzmanlarõnõn da katõlõmõnõn sağlanmasõ yararlõ olacaktõr.
4. Çevre Sektörü İle İlgili Sorunlar ve İlişkiler
İhracatõ yapõlan doğal çiçek, soğan ve yumrularõn doğadan sökülmesi bazõ türlerde
doğal yayõlõş alanlarõnõn azalmasõ, bazõlarõnda da yok olma tehlikesine neden olmaktadõr. Bu
bakõmdan doğanõn tahribatõ geri dönülmeyecek sonuçlar yaratabilir. Bu durumun
engellenmesi ve kontrol altõna alõnmasõ gerekmektedir.
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5. Diğer Sektörler ile İlişkiler
Doğal çiçek soğanlarõ sağlõk sektöründe bazõ ilaçlarõn ham maddesi olarak
kullanõlmaktadõr örneğin, Galanthus içerdiği galantamin maddesi nedeniyle çocuk felci
aşõsõnda kullanõlabilmektedir.
Doğal çiçek soğanlarõnõn doğadaki güzellikleri eko-turizmi teşvik etmektedir. Bu
konuda turist getiren şirketler doğa turlarõ düzenlemektedir. Bu yönden doğal çiçek soğanlarõ
turizm sektörüne destek olmaktadõr.
6. Üretim Teknolojisindeki Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri
Doğal çiçek soğanlarõnda klasik üretim yöntemleri bazen başarõsõz kalmaktadõr. Bu
gibi durumlarda özel çoğaltma yöntemlerine gereksinim duyulmaktadõr. Soğanlõ bitkilerin
çoğaltõlmasõnda kullanõlan chipping ve twin scale yöntemleri ile doku kültürü yöntemlerinin
gelişeceği ve çoğaltõlmasõ zor olan Galanthus, Fritillaria, vb. gibi türlerde bu yöntemlerin
üretim metodu olarak kullanõlacağõ düşünülmektedir.
Bu yöntemlerin geliştirilmesi üretimi ve ihracatõ artõracak, doğadan sökümleri
engelleyecektir.
Diğer taraftan doğadan sökümlerin engellenmesi, sera ve tarlalarda yoğun üretimlerin
yapõlmasõnõ zorlayacak etkeni oluşturacaktõr.
V. SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN OECD, AT VE
DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, DTÖ ÇERÇEVESİNDE
BEKLENEN GELİŞMELER
Önceki plan dönemindeki gelişmeler sonucu doğadan sökülen soğanlardaki ihracat
kontenjanlarõnõn önemli ölçüde azaldõğõ, bunun yerine üretilmeye başlandõğõ görülmüştür.
VIII.beş yõllõk Plan döneminde üretim yapõlan tür sayõsõ ile birlikte üretim miktarõnda da
artõşlar beklenmektedir. Galanthus üretimindeki sorunlar giderilebilirse, doğadan sökümün
engellenmesi gerçekleşebilecektir.
Doğal çiçek soğanlarõ ihracatõnda Türkiye önde gelen ülkelerden birisidir ve Avrupa
da önemli bir pazara sahiptir. Türkiye ile birlikte bazõ türlerde, Hollanda, Fransa, İsrail,
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Macaristan gibi ülkeler de bu pazardan pay almaktadõr. Ancak Hollanda ve İsrail gibi
ülkelerde tarlada üretim yapõldõğõ, pazar ihtiyacõnõ bu yoldan karşõladõğõ bilinmektedir.
Hollanda, ihtiyaç duyduğu çiçek soğanlarõndan, Cyclamen, Fritillaria, Arum, Eranthis,
Anemon

gibi

türlerin

%95-99’unu

Türkiye’den,

doğadan

sökülen

soğanlardan

karşõlamaktadõr. Sternbergia ihtiyaçlarõ yine Türkiye’de üretilenlerden sağlanmaktadõr.
VI. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Geofitlerin mevcut yayõlma alanlarõnõn belirlenmesi, geofitlerin çok geniş bir alana
yayõlmasõ nedeniyle oldukça zor olmasõna rağmen, zorunludur. Bu amaçla, geofitlerin çiçek
açtõğõ dönemlerde doğal olarak yetiştikleri alanlara yapõlacak olan gezi ve incelemeler ve
bölgede yapõlacak olan sayõmlar ile populasyonun tespitinin çiçek açma döneminde gerçeğe
yakõn olarak saptanabileceği göz ardõ edilmemelidir.
Her ne kadar doğadan toplamanõn, tohumlarõn kapsüllerinin açõlõp tohumlarõn
dökülmesinden sonra yapõlmasõ gerektiği herkes tarafõndan bilinmesine rağmen, tohumlarõn
olgunlaştõğõ dönemin, yapraklarõn tamamen sararmõş ve kuruyup dökülmüş olduğu (özellikle
Cyclamen ve galanthus türlerinde) bir dönem olmasõ nedeniyle söküm sõrasõnda zorluk
yaşanmakta, bu nedenle Nisan ayõ içinde yumru sökümü yapõlan Cyclamenlerde (CİTES
listesinde

nesli

tehlike

altõnda

olan

türler

arasõnda

gösterilmektedir)

tohumlarõn

olgunlaşmadan sökümlerinin yapõldõğõ görülmektedir. Bu durumda doğanõn kendisini
yenilemesi engellenmektedir. Doğadan sökülecek soğanlar için söküm tarihlerinin daha
dikkatli saptanmasõnda yarar vardõr.
Avrupa ülkelerinden katõlan CITES üyeleri, yurt dõşõna endemik türlerin de
gönderildiğini vurgulamaktadõrlar. Bu durumu önlemek için, ilgili elemanlar tarafõndan yurt
dõşõna çõkan her partiden örnekleme yöntemiyle alõnacak soğanlarda türlerin tespitine gerek
duyulacaktõr. İhraç döneminde, soğanlarõn ve yumrularõn dinlenme döneminde olmasõndan
dolayõ, türlerinin saptanmasõ zor olmaktadõr.
Doğadan kontenjan fazlasõ kaçak sökümlerin olduğu bilinmektedir. Bu tür sökümlere
caydõrõcõ önlemler getirilmelidir.
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Söküm sõrasõnda ana soğanla birlikte sökülen elek altõ materyalin söküm sõrasõnda
yerinde bõrakõlmasõ için gerekli önlemler alõnmalõdõr.
Gerek toplayõcõ ve gerekse üreticilere yönelik eğitim çalõşmalarõnda süreklilik sağlanmalõ,
bitkilerin doğal populasyonlarõna zarar veren söküm ve söküm dõşõ diğer hususlar göz önünde
bulundurulmalõ, koşullara uygun önlemler zamanõnda alõnmalõdõr.
Sternbergia lutea’nõn Marmara bölgesinde, Fritillaria persica’nõn Siverek’te kültür
arazilerinde doğal olarak yetiştiği ve geçmişte yabancõ ot olarak görülüp atõldõklarõ
bilinmektedir. Son yõllarda firmalarla sözleşmeli olarak çalõşan bazõ çiftçilerce bu türlerin
üretilmeye başlanmasõ sevindirici bir gelişmedir. Ancak, üretim yapõlan materyalin doğa
kaynaklõ olmamasõ gerekmektedir. Örneğin 1999 yõlõ kontenjanlarõndan, bir deneme üretimi
için, doğadan 100 000 Fritillaria sökümüne,izin verilmesi üretme mantõğõna ters düşmektedir.
Leucojum aestivum’da Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde kültür arazilerinde
rahatlõkla üreyebilen bir türdür. Bu tür için doğa kontenjanõnõn iyice kõsõtlanõp ya da tamamen
kaldõrõp üretim kontenjanlarõnõn artõrõlmasõnda yarar vardõr.
Doğadan toplanan ve üretilen soğanlarõn birbirine karõşmasõnõ önlemek için üretim
alanlarõnõn sõkõ kontrolü gerekmektedir. Nesli tehlike altõndaki türler için münavebeli söküm
uygulamasõna geçilmesinde yarar vardõr.
İhraç edilen soğan ambalajlarõnda ‘Doğa’ veya ‘Üretim’ olduğunu belirten etikete yer
verilmelidir.
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