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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu gene! çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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ÖZET 

Sektör, ihracatı yapılan soğanlı, yumrulu, rizomlu ve pençeli doğal bitkileri kapsamaktadır. 
Önceleri sadece doğadan toplanarak ihraç edilmekte iken, elek altı denilen ihraç boyunun 
altındaki küçük soğanların kültür arazilerine dikilerek büyütülmesiyle kazanılan materyal de 
gönderilmeye başlanmış, ancak gerçek üretim olarak tohumdan üretimin kabul edilmesi, alıcı 
ülkelerin çiçek soğanı taleplerini giderek azaltmıştır. Bu durum, doğayı korumaya yönelik bir 
takım tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Şöyle ki; bazı türlerin sökümü yasaklanmış, 
bazılarının ihracat miktarı düşürülmüş, firmalara çiçek soğanı muhafazası için özel iklim 
hücreli tesis kurma mecburiyeti getirilmiştir. 1990 yılında ise tohumdan üretim konusunda 
Araştırma Projeleri başlatılmıştır. 

Doğal Çiçek soğanlarıyla ilgili işlemler; Yönetmelik ve Genelgelerle yürütülmektedir. 
İhracatı kontenjana tabi olup, firmalar; ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Kuruluş 
Temsilcilerinden oluşan Teknik Komite tarafından tesis, pazarlama, araştırma faaliyetlerine 
göre değerlendirilerek tesis, pazarlama, araştırma faaliyetlerine göre değerlendirilerek 
kontenjandan pay almaktadır. 

1993 yılında 33.7 milyon adet olarak gerçekleşen ihracattan 4.1 milyon HFL. (2.2 US $) 
girdi sağlanmıştır. Son yıllarda ihracat miktarındaki azalmaya karşılık parasal değerde fazla 
bir düşme olmamıştır. Bu durum firmaların anlaşarak birim satış fiyatını yüksek tutmalarından 
kaynaklanmıştır. 

Ülkemiz, merkezi Washington D.C. de bulunan ve AT ülkelerinin de üyesi bulunduğu 
CITES "Nesilleri Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretinin 
Düzenlenmesi Anlaşması"na üye olma aşamasındadır. 

Doğadan ve kültür arazilerinden yapılan sökümlerden ihracata kadar olan safhalarda 
1000 kadar işçiye istihdam sağlanmaktadır. Tohumdan üretim konusunda başarı sağlandığı 
takdirde ihracatta bir kısıtlama olmayacağı ve dış ülkelerin de kültür soğanı alma eğilimlerinin 
artacağı düşünülürse, halen kontenjanla sınırlı olan dış satımda, dolayısıyla döviz girdisinde 
ve istihdamda artma sağlanacağı bir gerçektir. 

Doğaya zarar vermeden ondan yararlanabilmek için; kültür alma çalışmaları 
desteklenmeli, sektörde ve ilgili Bakanlıklarda ve üretimden gümrük çıkışlarına kadar görev 
yapan her seviyedeki elemanın eğitimi sağlanmalıdır. 

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI 

I. GİRİŞ : 

Sektör, ihracatı yapılan soğanlı, yumrulu, rizomlu ve pençeli, doğal bitkileri kapsamaktadır. 

Ülkemizin ekolojisini yansıtan toprak, iklim, topağrafya ve bitki örtüsü incelendiğinde; 
dünyanın ender ülkelerinde rastlanabilen ve bir kısmı endemik (Ülkemizde has) olan zengin 
tür sayısına sahip bulunduğumuz görülür. Esasen bu özelliğinden dolayı Anadolu, eskiden 
beri coğrafyacıların, genetikçilerin, ekologların, bitki sosyologlarının ve sistematikçilerin 
dikkatini çekerek bir araştırma sahası olmuş, üzerinde çok sayıda eser yazılmıştır. 
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Ülkemiz doğansındaki türler içinde önemli yeri olan ve yüz yılı aşan zamandan beri 
ihracatı yapılan doğal çiçek soğanları, 1960'lardan itibaren güncellik kazanmış ve ihracatı 
giderek artan oranda günümüze kadar devam etmiştir. Bazı yıllar 75 milyon adedi bulmuş 
olan ihracatın büyük çoğunluğu Hollanda'ya çok az miktarda Ingiltere, Japonya ve 
Danimarka'ya yapılmaktadır. Hollanda, bizden aldığı soğanların büyük bir kısmını A.B.D.'ye 
ihraç etmektedir. 

İhracatta ağırlıklı olan türler : Galanthus, Eranthis, Cyclamen, Leucojum, Anemona ve 
Arum'dur. Talebin az olması ve dış ülkelerin bu türleri kolay üretebilmeleri nedeniyle, daha 
az miktarda ihraç edilenler ise; Fritillaria, Sternbergia, Oxalis, Narcissus, Dracunculus, 
Tulipa, İris, Ornithogalum, Scilla bifolia ve Geranium tuberosum'dur. 

Bu türler içinde Bulgaristan'a ihraç edilen Leucojum aestivum (göl soğanı) soğan ve yeşil 
akşamının ilaç sanayiinde ham madde olarak kullanımının dışında, ihracatın tamamı çiçek 
olarak değerlendirilmekte olup, Ülkemiz’de henüz bilinmediği için iç tüketimi 
bulunmamaktadır. 

Dış satımda önemli türlerin çoğu Anadolu kıyı dağlarının 1.000 m.’den yüksek olan 
kesimlerinde ve Doğu Anadolu yaylalarında bulunmakla beraber, sökümler öncelikle 
Toroslar ve Antitoroslar olmak üzere Ege ve Doğu Karadeniz'den yapılmaktadır. Bilhassa 
Galanthus oldukça geniş bir yayılma alanı gösterir. 

Dış satım için söküm yapılan başlıca yöreler; Antalya'nın Akseki, Alanya, Manavgat, 
Gazipaşa, Gündoğmuş, Artvin'in Arhavi ve Borçka, İçel'in Anamur, Gülnar, Mut, İzmir'in 
Karaburun, Selçuk, Bayındır, Tire, Konya’nın Beyşehir, Ermenek, Hadim, Trabzon'un Araklı, 
Çaykara, Maçka ve Sürmene ilçe ve köylerinin bulunduğu yayalalardır. Büyütme ve üretim 
faaliyetleri de bu çevrelerde görülmektedir. 

Önceleri sadece doğadan toplanarak ihraç edilen bu soğanlar, daha sonra bazı 
firmalarca üretime alınmaya başlanmış, ancak üretim elek altı dediğimiz yavru soğanları 
büyütme şeklinde devam edegelmiştir. Tohum ve yavrudan üretim konusunda araştırmalar 
halen devam etmektedir. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

1970 yılından itibaren dış talebin artmasıyla ihracatçı firmalar kendi aralarında rekabete 
girmiş ve doğadan erken ve bilinçsizce yapılan sökümler sonucunda, bilhassa Ege 
Bölgesinde pek çok ticari türün yok olma tehlikesi doğmuştur. Bu durum bazı tedbirlerin 
alınmasını gerekli kılmış ve alınan karar ile 1973 yılında Galanthus ihracatı yasaklanmış, 
ancak daha sonraki yıllarda dış satım'a tekrar izin verilmiş ve ihraç miktarı artmaya devam 
etmiştir. 

1980 yılından itibaren bu değerli bitkilerin ülkemizdeki potansiyelinin, türlerin varlığının, 
ekolojilerinin ve gelecekteki durumlarının bilinmesi; böylece konuya daha etkin disiplinler 
getirilmesi düşüncesiyle Bakanlığımız desteğinde TÜBİTAK'ın TBAG ve TOAG gruplarına 2 
adet Araştırma Projesi yaptırılmasına karar verilmiştir. 1981 yılında başlayan bu projeler 
sonunçlanıncaya kadar konu ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Kuruluşların temsilcilerinden 
oluşan Teknik Komite'nin kararları ve bu doğrultuda hazırlanan Genelgelerle yürütmeye 
devam etmiştir. Bu yıllarda Galanthus tahribatının fazla olduğu Toros'lardan 5 yıl süre ile 
söküm yasaklanmıştır. Projelerin 1984 yılında tamamlanmasıyla, doğanın korunmasına 
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yönelik yeni kararlar alınmıştır. Şöyle ki; Bazı bölgelere söküm yasağı, bazı bölgelere 
münavebeli söküm uygulaması getirilmiş, ihracata esas olan türler ve yıllık limit ihracat 
miktarları belirlenmiştir. 

Nihayet 1989 yılında ilk Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Aynı yıl düzenlenen Teknik Komite toplantısında, ihracatta önemli iki tür olan Galanthus 
ve Cyclamen'in doğamızdaki mevcut durumunun tesbiti için, Üniversite ve Bakanlığımız 
temsilcilerinden oluşan 2 heyet tarafından populasyonun incelenmesi ve toplam ihracat 
miktarının buna göre belirlenmesi kararlaştırılmış olup, heyetlerin Akdeniz ve Karadeniz 
Bölgelerini tetkikinden sonra, önceleri söküme açık olan Karadeniz Bölgesi de dahil olmak 
üzere, tüm bölgelerden Galanthus sökümü yasaklanmış ve firmalar ihracatlarını kendi 
büyütme sahalarından gerçekleştirmişlerdir. 

Cyclamen'de ise, populasyon'un daha iyi durumda olduğu gözlendiğinden, sökümün 1 
milyondan 1.5 milyon adede çıkarılmasında bir sakınca görülmemiştir. 

1990 yılında, firmaların 1989 yılı yasaklarına uymadıkları anlaşılınca doğa kontenjanlarının 
yanında; Yönetmelikte yer aldığı gibi de kontenjan verilmesi gerekli görülmüş ve Galanthus 
ihracatı 8 milyon adedi doğadan ve 22 milyon adedi tarla üretiminden olmak üzere toplam 30 
milyon adet olarak sınırlandırılmıştır. Cyclamen kontenjanı ise yine 1.5 milyon adet olarak 
belirlenmiştir. 

Daha sonraları 9 Ekim 1991 tarihli yeni Yönetmelik ile konu daha geniş bir çerçevede ele 
alınmıştır. Yeni Yönetmelik uyarınca; Her yıl Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili 
Bakanlıkların, Üniversitelerin ve Kuruluşların temsilcilerinin katıiımıya düzenlenen Teknik 
Komite toplantılarında, kendi bünyesinden Bilimsel ve Teknik Heyetler oluşturulmakta, bunlar 
zaman zaman doğada ve firmalara ait tesis ve büyütme sahalarında incelemeler yapmakta, 
düzenleyecekleri raporlara istinaden doğadan sökülebilecek ve büyütme tarlalarından hasat 
edilerek ihraç edilebilecek çiçek soğanlarının cins, tür ve miktarları belirlenerek Resmi 
Gazete'de tebliğ olunmaktadır (EK : 1). Bu tebliğlerde çiçek soğanlarının yanında, bunların 
ihracata konu yeşil akşamları ve tohumlarıyla ilgili olarak alınan kararlar da yer almaktadır. 

1991 yılı Teknik Komite Toplantısında; önce toplantı ve oluşturulan Alt Komitenin 
incelenmeleri doğrultusunda alınan kararlara göre; Doğadan elde edilecek Galanthus 5 
milyon adet, büyütme alanlarında ise 10 milyon adet olmak üzere toplam 15 milyon adet ile 
sınırlı tutulmuştur. 

1992 yılı Teknik Komite Toplantısında ise; Galanthus doğadan 7.5 milyon, üretimden 6.5 
milyon adet olmak üzere toplam 14 milyon adet ile sınırlandırılmıştır. 

1993 yılındaki ihracat; aynı yıl Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracat Listesi''nde belirtildiği 
şekilde, 1992 yılı ile aynı miktarda gerçekleşmiştir. 

Ülkemiz, 1973 yılında imzalanan ve merkezi Washington D.C. de olan ve AT ülkelerinin 
de üyesi bulunduğu CITES "Nesilleri Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin 
Uluslararası Ticaretinin Düzenlenmesi Anlaşmasfna üye olma aşamasında'dır. 

1984 yılında yayınlanacak ve CITES ile ilgili konulan da içeren yeni Yönetmelik 
hazırlanmaktadır. 
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Esasen Ülkemiz; türlerin ticaretinin kısıtlanması ve belge tanzimi gibi doğanın 
korunmasıyla ilgili konularda, ClTES'in koyduğu kuralları uzun zamandan beri 
uygulamaktadır. 

1. Sektördeki Kuruluşlar 

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ihracatın serbest olduğu geçmiş yıllarda 15-20 
kadar iken, 1985 yılından itibaren doğanın korunmasına ilişkin alınan kısıtlamalar karşısında 
giderek azalma göstermiş ve 1990 yılına kadar 6 firmaya inmiştir. 

9 Ekim 1991 tarihli Yönetmelik uyarınca çiçek soğanlarının, bilimsel ve teknik özellikte 
iklim kontrollü donatımı olan iklim odalarına sahip özel çiçek soğanı depolarında muhafaza 
edilmesi esas alınmıştır. Ayrıca üretim, değerlendirme ve pazarlama konularında 
ihtisaslaşmış teknik personel istihdam edilmesi de gerekli görülmüştür. 

Çiçek soğanlarını böyle bir tesiste muhafaza edeceğini belgelemeyen ve öngörülen 
özellikleri taşımayan firmalara ihraç kontenjanı verilmez. 

Buna göre; 1991 yılına kadar alt yapısını tamamlamış olan 4 firma ihracat 
yapabilmektedir. 

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı 

Firmaların halen kullandıkları tesisler, Hollanda standartlarında olup ihracat miktarlarının 
çok üstündedir. Geçmiş yıllardaki yıllık toplam 75 milyon adet çiçek soğanı'nın dış satım 
dikkate alınırsa kapasitemiz 150-200 milyon adet/yıl olabilecektir. Ancak üretim ile ilgili 
Araştırma projelerinden olumlu sonuçların alındığı, firmaların gerçekten sağlıklı üretimler 
yaptığı ve buna bağlı olarak dış talebin de artacağı düşünülürse, firmaların kendi 
kapasitelerini arttırabilecekleri muhakkaktır. Mevcut tesisler, çiçek soğanı sezonu dışında 
başka amaçlarla da değerlendirilmektedir. 

3. Üretim 

Firmaların Cyclamen, Fritillaria, Sternbergia ve Gladiol'lerde tohum, kesme, bölerek ve 
parçalayarak başlattıklari çalışmalardan başarılı sonuçlar alınmıştır. Ancak ihracatta ilk 
sırada olan Galanthus'un yavru soğanlar ile uzun zamandan beri devam eden üretim 
faaliyetleri genelde başarılı olmamıştır. Ancak ekolojilerinde başlattıkları büyütme 
çalışmalarından iyi netice alınacağı beklenmektedir. 

1991 yılında Ingiltere ile Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Hollanda ile Doğal 
Çiçek Soğancılar Derneğinin "Doğal Çiçek Soğanlarının Kültüre Alınması", ayrıca 
Bakanlığımız Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Ege Bölge Zirai 
Araştırma'Enstitüsü Müdürlüklerinin başlattıkları "Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi ve Hasat 
Sonu Fizyolojisi" projeleri halen devam etmektedir. 

Kültüre alma ile ilgili faaliyetler ve buna bağlı olarak ihracat konusu, Araştırmaların 
sonuçlarına göre proğramlanacaktır. 
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4. Dış Ticaret Durumu 

Geçmiş yıllara ait Ticaret Ek : Tablo 2'de görülmektedir. 

1993 yılında 33.7 milyon adet muhtelif türdeki çiçek soğanlarından 4.1 milyon HFL. girdi 
sağlanmıştır. 

Ancak, tohumdan üretimlerde başarılı olunduğu takdirde, ihracata bir kısıtlama 
getirilmeyeceği ve dış ülkelerin kültür soğanı alma eğilimleri de dikkate alındığında, halen 
kontenjanla sınırlı olan dış satımın; artacağı bir gerçektir. 

5. Stok Durumu 

Son yıllarda ihracat miktarının giderek azaltılması nedeniyle firmaların elinde, geçmiş 
yıllarda elek altı materyalini dikerek tesis ettikleri büyütme dediğimiz muhtelif türde ve 
büyüklükte 200-300 milyon adet çiçek soğanı bulunduğu, ancak ihracata esas ticari boydaki 
materyalin, bu miktarın 1/5'i kadar olabileceği tahmin edilmektedir. 

6. Yurt İçi Tüketimi 

Konumuz içine giren çiçek soğanlarının yurt içinde tüketimi yoktur. Anemone 
coronaria'nın kır çiçeği olarak bazen çiçekçilerde yumrularıyla birlikte satıldığı görülmektedir. 

7. Fiatlar 

1993 yılı ihracat birim fiatları : 

Çevre Genişliği 1000 ad/HFI. 

Galanthus 4/5 90.-
7 + 165.-

Cyclamen 10/13 325.-
20/25 500.-

Eranthis 3.5/4 60.-
6+ 120 . 

Anemona 4/5 17.-
7 + 60.-

8. İstihdam 

Sökümler dağ ve orman köylülerince yapılmaktadır. Firmaların üretim faaliyetlerinde 
çalışan çiftçilere ve alıcı tüccar ile ihracatçı firmaların tesislerinde, sökümden ihracata kadar 
olan safhalar'da çalışan 1.000 kadar işçiye iş imkanı sağladığı tahmin edilmektedir. 
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9. Sermaye Stoku 

Şu anda faaliyet gösteren 4 firmanın toplam sermaye stoku 75 milyar TL. dir. 

10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

Ülkemiz doğasındaki zengin potansiyelden elbette yararlanılacaktır. Ancak bu güne kadar 
yapılan elek altı materyalin büyütülmesi şeklindeki faaliyetler doğadan devamlı olarak küçük 
materyal alınmasına neden olmuştur. Bu sebeple çevre bilincine sahip uygar ülkelerin doğa 
materyalini satın almak istememeleri, 1990 yılından itibaren ihracat miktarımızın düşmesine 
neden olmuştur. 

İhracat miktarının 1990-1993 yıllarında giderek azalmasına karşılık parasal değerde fazla 
bir düşme olmaması, Türk parası'nın değer kaybından olmayıp, birim satış fiyatlarındaki 
artışlardan kaynaklanması sevindiricidir. Bu durum, 1989 yılında firmaların "Doğal Çiçek 
Soğancılar Derneği"ni kurarak satış fiatlarını yüksek tutma konusunda anlaşmaları ile 
sağlanmıştır. 

11. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama 

Hollanda'nın 1976-1992 yılları arasında ithal ettiği çiçek soğanı miktarı yaklaşık 315 
milyon adettir (3000-4600 ton). Bu miktarın %48 sini (Avrupa Topluluğu Ülkeleri) Fransa, 
Ingiltere, Batı Almanya, İtalya, Ispanya, Portekiz, Yunanistan ve Danimarka'dan; %52 sini ise 
Türkiye, Brezilya, İsrail, İsviçre, Güney Afrika, A.B.D., Yugoslavya, Japonya, Hindistan, 
Macaristan, Yeni Zellanda, Polonya, Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Almanya'dan ithal 
etmektedir. 

Hollanda'nın ülkemizden ithal ettiği miktar, toplam ithalatın %18.4 ünü teşkil etmektedir. 

Hollanda'nın 1986-1992 yılları arasında türler üzerinden ülkemizden gerçekleştirdiği 
ithalat % olarak aşağıda gösterilmektedir. 

6 



Hollanda'nın Türkiye'den ithalatı 

Türler ithalat % 

Galanthus 65 

Cyclamen 99 

Fritillaria 99 

Lencojum 80 

Anemone 90 
Eranthis 95 

Ornithogalum 1 

Polyanthus 50 

Calla 40 
Arum 98 

Sternbergie 100 (üretimden) 

III. yedinci plan döneminde gelişmeler 

1. Genel Politika 

Bakanlığımız, doğal çiçek soğanlarının söküm, büyütme, üretim, depolama ve 
ihracatıyla ilgili çalışmaları; yayınladığı Yönetmelikler doğrultusunda ilgili Bakanlıklar, 
Üniversiteler ve Kuruluşlar ile iş birliği yaparak belirli disiplinler çerçevesinde yürütmekte ve 
bu konudaki Araştırma Projelerini desteklemektedir. 

Bakanlığımız önümüzdeki dönemde geçerli olacak yeni bir Yönetmelik hazırlığı 
içerisindedir. Buna göre firmaların üretim faaliyetlerini teşvik etmeyi ve doğaya olan 
bağımlılığı asgariye indirerek ticaretin arttırılmasını hedeflemektedir. 

2. Talep Projeksiyonu 

Bu bitkiler ülkemizde fazla tanınmadığından iç talep bulunmamaktadır. 

1990 yılından itibaren dış satım miktarında görülen azalmada, çevre korumaya önem 
veren alıcı ülkelerin doğa materyaline rağbet etmemeleri rol oynamaktadır. Ancak CITES 
yetkilileriyle zaman zaman yapılan toplantılarda, Ülkemiz doğasında ve kültür arazilerinde 
gerçekleştirilen inceleme gezilerinde, firmaların çalışmaları gösterilmiş ve çiçek 
soğancılığımız konusundaki fikirlerinde olumlu değişiklik yaratılmıştır. 

Önümüzdeki plan döneminde Ülkemiz CITES Bilimsel Kurulu'nun, CITES Konvansiyonu 
ile ilişki kurarak ülkemiz doğasının korunması ve üretim çalışmaları konusunda ClTES'e üye 
ülkelerin yeterince bilgilendirilerek ikna edilmeleri ve gerçek anlamda üretimin 
gerçekleştirilmesi ile dış satımda artışın sağlanabileceği beklenmektedir. 

Son 3 yılda sadece miktar açısından talep projeksiyonunda görülen azalmanın; bu plan 
döneminde birim fiatdaki artış da dikkate alınırsa, miktar ve parasal değer olarak giderek 
artan bir eğri kaydedeceği düşünülmektedir. 
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3. Üretim Hedefleri 

Doğadan sökümü asgariye indirmek, Araştırma projelerini teşviki ile üretim çalışmalarına 
ağırlık vermek ve kültüre alınmış çiçek soğanları ile ihracatı gerçekleştirip, daha fazla çiftçi 
ailesinin istihdamını sağlamaktır. 

4. İthalat Projeksiyonu 

Ülkemiz doğal çiçek soğanı ithal etmemektedir. 

5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler 

Firmaların halen kullandıkları işleme tesisleri Yönetmelikte öngörülen özellikte ve ileri 
ülkelerin standartlarındadır. 

Ancak üretim çalışmalarında gerekli laboratuvariara sahip değillerdir. Bu çalışmalar 
Bakanlığımızın Araştırma Enstitülerinde yapılmaktadır. Dış talebin artmasıyla teknolojilerini 
de geliştirebilecekleri bir gerçektir. 

6. Çevre İle İlgili Sorunlar 

Ülkemiz halkının ancak belirli bir kesiminin ilgi duyduğu çevre konusu, özellikle son 
yıllarda güncellik kazanmıştır. Bu bilincin tüm ülkeye yaygınlaştırılması eğitim yoluyla 
olabilecektir. Bahse konu materyal, yerleşim yerlerinde uzakta olduğundan ve üretim 
yerlerinin de buralarda bulunacağı düşünülürse toplayıcı köylülerin eğitimi daha çok önem 
kazanmaktadır. Esasen özellikle doğadan toplanması sınırlı olan türlerin, ülke içinde 
tanıtımının ve kullanımının, bu aşamada tahribatı körükleyici olacağı düşünülmelidir. 

7. Diğer Sektörler İle İlişki 

İç tüketimin bulunmaması ve ilaç ham maddesi'nin elde edilmesine yönelik teknolojinin 
henüz gelişmemiş olması nedeniyle bu sektörle dıger sektörler arasında herhangi bir 
entegrasyon yoktur. 4 ihracatçı firma, toplayıcı tüccarlar ile, toplayıcı ve yetiştirici köylüler 
arasında sınırlı olan bir ilişki mevcuttur. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. Bu sektördeki firmalar sadece ihracata hazırlık kredisi almaktadırlar. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR 

1. Katma Değer 

Çiçek Soğanları, çiçek elde edilmek üzere ihraç edilmektedir. Bu nedenle katma değeri, 
ithalatla elde edilen dövizle ve istihdamla sınırlı kalmaktadır. 



2. Dış Ticaret Etkisi 

1993 yılı ihracatımız 4.1 milyon HFL (2.2 milyon ABD $) dir. Gelecekte kültür soğanlarının 
alımı artacağından daha fazla bir değere ulaşması beklenmektedir. 

3. İstihdam Etkisi 

Doğadan sökümün azalmasına karşılık, üretim faaliyetlerinde istihdam yaratılacağından 
yine 1.000 işçi olarak düşünülebilir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AT VE DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Sayfa : 6 'da belirtilmiştir. 

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

DEĞERLENDİRME 

Bugüne kadar firmaların yaptıkları yavru soğanlarla büyütme şeklindeki yetiştirmenin 
istenen düzeyde başarılı olmaması; doğada mevcut çok miktardaki küçük materyalin, daha 
sonra büyüyerek tekrar yavrular verip çoğalmalarını engellemiş ve bugün doğada var olması 
gereken geniş populasyonu daraltmıştır. 

Ancak firmalar doğadan kazanç karşılığında elde ettikleri bu materyali ziyan etmeyi 
kesinlikle düşünmemişler, uzun yıllar başarılı olmak için büyük bir arayış içine girmişlerdir. 
Buna mukabil firmaların Kontenjan puanlarının saptanmasında önemli bir kriter olan üretim 
miktarı'nın yüksek göstermesine yönelik faaliyetleri tahribatı arttırmıştır. 

Son 5-6 yıl içinde ve özellikle "Doğal Çiçeksoğancılar Derneği"nin kurulmasından sonra 
otokontrol sağlanmış ve bu arada Araştırma Projelerinin de başlatılmasıyla konu daha iyi bir 
gelişme sürecine çekilmiştir. Doğanın gelecek nesillere bozulmadan intikalinde Bakanlığımız, 
ilgili Bakanlıklar ve Üniversiteler birlikte ortak bir sorumluluk üstlenerek, ticaretin ancak 
gerçek üretim yapılarak devam edebileceği hususunda toplatıcı tüccar ve firmaları 
inandırmışlardır. 

Pazar bellidir. Talebin geçmiş yıllarda 75 milyon adetlere ulaştığını ve alıcıların sadece 
doğaya olan saygılarından dolayı ithalatı düşürdüğünü biliyoruz. Bu durumda, üretimde 
başarı sağlandığında firmalar üretimlerini, üretim teknolojilerini ve işleme kapasitelerini 
artırarak ihracatı belirtilen değerlerin üstüne çıkarabileceklerdir. 
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TEDBİRLER 

1- Üretim çalışmaları desteklenmeli, yaygınlaştırılmalı ve mevcut teknolojinin geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

2- Geranium tuberosum ve Ornithogalum nutans gibi yetiştirilmesi daha kolay olan türleri 
de üretime alarak, durumu alıcı ülkelere duyurmalıdır. 

3- İhracat paketlerine doğa'dan alınma veya üretim olduğuna dair etiketleme sistemi 
uygulanmalıdır. 

4- Doğadan sökümler azaltılmalı, geleceği tehlikeli olan türlerin ihracatı tamamen 
yasaklanmalıdır. 

5- Kaçak sökümlere cezai hükümler getirilmelidir. 

6- Bu işte çalışan her seviyedeki eleman eğitilmelidir. 

7- Kitle iletişim vasıtalarıyla halka, özellikle çocuklara, çevre bilincinin yerleştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

8-Gümrüklerde görevli teknik elemanların, özellikle endemik türleri tanımaları yönünden 
eğitimli kişiler olmaları sağlanmalıdır. 

9- Türleri tanıtıcı bir katalok hazırlanmalıdır. 
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Ağaç Ağaççık ve Çalılar) 

Hazırlayanlar 
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Zir.Yük.Müh. 

Gül YÜCEL 
Zir.Yük.Müh. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Son yıllarda ortaya çıkan çevre sorunlarının dış mekan süs bitkileri aracılığıyla bir 
miktar çözülebilir olması önümüzdeki yıllarda bu konunun önemini daha da 
artıracaktır. Bu nedenle önem kazandığı bu yıllarda sektörün standartlaşma ve kalite 
normlarının tam belirlenmesi gereklidir. 

Peyzaj planlamaları, ihaleleri ve aplikasyonlarında miyzaj mimarlarının mutlaka 
bulundurulması hem maddi kaynakların tasarrufu hem de konuyla ilgili eğitim görmüş 
teknik elemanın istihdamına olanak sağlayacaktır. Ayrıca peyzaj planlama 
çalışmalarının yapılması ve uygulanmasıyla ilgili yasaların çıkartılması uygun 
olacaktır. 

Uzun vadeli çeşit ıslahı çalışmalarının yapılmasına destek verilmesi ve yeni 
teknolojilerin transferi ve geliştirilmesi bu sektörde ülkemizin söz sahibi konuma 
gelmesine yardımcı olacaktır. 

Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve Arap ülkeleri pazarlarını elinde tutmaya çalışan 
Avrupa ülkelerine göre coğrafi konuma ve iklim avantajları da bu konuda gözden 
uzak tutulmamalıdır. Üretim proğramının dış talebin aktüel olduğu bazı süs bitkilerine 
kaydırılması da döviz kaynağı açısından önemli bir nokta olarak dikkati çekmektedir. 
Bu nedenle üretim amacıyla sektöre yeni giren girişimcilerin devlet tarafından 
desteklenmesi son derece yararlı olacaktır. 
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I. GİRİŞ 

Hızlı kentleşme sonucu doğal çevreden uzaklaşan insanoğlu, beton binalar içine 
girince yeşile olan özlemini yapay yollardan gidermeye çalışmakta ve doğayı 
bulunduğu çevreye taşımak için parklar, bahçeler ve oyun alanları inşa ederek bu 
alanları dış mekan bitkileriyle donatmaktadır. Bu durum kentleri daha yaşanır hale 
getirmekle insanları ruhsal açıdan doyurmaktadır. 

Ayrıca dış mekan bitkileri yerleşim yerlerini estetik yönden yaşanır kılarken, 
ekolojik yönden de olumlu katkılarda bulunmaktadırlar. 

Her konuda olduğu gibi zamanla dış mekan bitkilerinin kullanımında da 
planlamaya ihtiyaç duyulması bu konunun bir bilim dalı haline gelmesine neden 
olmuştur. Bu amaçla bilimsel çalışmalara başlanmış ve gerçek ihtiyaçlar artmış 
dolayısıyla da dış mekan bitkilerinin üretimi ve kullanımı ticari bir sektör haline 
gelmiştir. 

Dış mekan bitkileri sektörünün çalışma konuları bu alanda kullanılan bitkilerin 
sınıflandırılmasıyla eş değer olmaktadır. Dış mekan bitkileri ölçü ve dış görünüş 
yönünden yaşamları boyunca alacakları en son taç büyüklüğüne göre sınıflandırırlar 
(Korkut, 1992). Buna göre ; 

Yerörtücüler, 0-30 cm. kadar boylanan toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak 
tabakası oluşturan, sarılıcı, sürünücü yayılıcı bodur bitkilerdir. Odunsu, otsu, herdem 
yeşil veya yalnız yazın yeşil olan bu bitkiler çim örtüsü gibi görünürler ve aynı amaca 
hizmet ederler (Tanrıverdi, 1975). Bu bitkiler erozyon ve su kaybını engellerken, 
zemine de renk, desen doku özelliği kazandırırlar. Bu tip bitkilerin gölge ve güneş 
dayanıklılıklarının iyi bilinmesi ve dikkate alınması lazımdır. Bu grupa giren çim 
bitkileri çok yıllık ve tek yıllık (mevsimlikler) bitki yetiştiriciliği ve tohum üretimi başlı 
başına bir sektör olma yolundadır. 

Bodur çalılar, 30-100 cm. kadar boylanan ve oturan bir insan göz seviyesinden 
aşağıda olan bitkilerdir. 

Büyük çalılar, 100-350 cm. kadar boylanabilen bitkilerdir. Mahremiyet sağlamak 
için kullanılırlar. Planlamalarda gruplar halinde kullanıldığında renk ve doku etkisi 
yaparlar. 

Ağaççıklar, 300-700 cm e kadar boylanan büyük boylu çalılardır. Dipten itibaren 
dallanırlar rüzgar önleme mahremiyet ve mekan oluşturma yönünden önemli 
fonksiyonları vardır. 

Ağaçlar, 300-1500 cm.ve daha fazla boy yapan bitkilerdir. Çalı gruplarından farklı 
tek gövde oluşturmalarıdır. Çiçek yaprak ve gövdeleri görsel yönden etkilidir. 
Mekanın esas özelliğini ortaya koyan elemanlardır. Gölge yaratma rüzgar önleme 
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mikroklima etkileri vardır. Yaprağını dökenler (geniş yapraklılar) yaprağını 
dökmeyenler (ibreliler) olarak iki grup altında toplanırlar. Bu gruplara giren bitkilerin 
adları "fiyatlar" alt başlığı altında verilmiştir. 

Bu grubun gümrük tarife ve pozisyon numarası 0602 dir. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Gelişmekte olan ülkemizde İmar ve Fiziksel Planlama çalışmaları sonucu gerek 
kentsel ve gerekse kırsal alanlarda çevre düzenleme içinde yeşil alan düzenleme 
isteği her geçen gün artmaktadır. Kentler kırsal kesimden gelen göç kentlerin hızlı 
büyümelerine yol açmış dolayısıyla artan yapı ve nüfus kent için yeşil alanların tesis 
ve varlığını kaçınılmaz kılmıştır. Ayrıca kırsa! kesimde karayolları boyunca kazı ve 
dolgu şevlerinin ıslahı bataklık alanların ağaçlandırılması erozyona hassas 
toprakların stabilizasyonu büyük ölçüde bitkisel materyal olarak ağaç ağaççık çalı 
gibi değişik nitelikli bitkilere olan ihtiyacı artmakta, mevcut tesislerin yetersizliğini 
ortaya koymaktadır. 

Ayrıca son yıllarda turizm sektöründe görülen atılımlar sonucu yapılan yeni otel ve 
tatil köyleri gibi organize yatırımlar çevre düzenlemeleri için her yıl artan boyutlarda 
dış mekan bitkilerine olan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır (Uzun, 1991). 

1. Sektördeki Kuruluşlar Mevcut Kapasite ve Kullanımı : 

Her yıl artan miktarda üretimi zorunlu kılan iç talebin karşılanmasında görev 
alarak organize duruma getirilecek süs bitkileri üreten fidanlık tesisleri ülkemizin belli 
yörelerinde toplanmış bulunmaktadır. 

İstanbul’da Büyük.dere, Bahçeköy, Çobançeşme ve Beykoz fidanlıkları, Yalova'da 
Araştırma Enstitüsü, Yalova Devlet Üretme Çiftliği gibi kamu kuruluşlarına ait 
fidanlıklar yanında, Karamürsel Yalova yolu üzerinde ve Halkalı Yeşilköy arasında 
özel sektöre ait çok sayıda süs bitkileri fidanlığı mevcuttur. 

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği ve Orman Araştırma Müdürlüğü Fidanlığı, 
İzmir'de Mersinli Süs Bitkileri Fidanlığı ve Çeşme yöresi özel fidanlıkları 
bulunmaktadır. 

Akdeniz Bölgesinde ise Mersin'de-Alata Zirai Araştırma Fidanlığı, Tarsus'da 
Okaliptüs Araştırma Fidanlığı, Adana'da Personel Eğitim Merkezi Fidanlığı, Ziraat 
Fakültesi Döner Sermaye Fidanlığı, Osmaniye'de Orman Fidanlığı mevcuttur. 

Antakya'da Bedirge fidanlığı ile Elazığ, Erzurum, Birecik ve Karadeniz kıyı 
kesimleri ve birçok Orman Fidanlıkları kısmi olarak Süs Bitkileri fidanlarını üreten 
aktif tesisler arasında sayılabilir. 
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Bu dağılımda görüldüğü gibi, değişik ekolojik çevrelerde kurulmuş kamu 
kuruluşlarının ülke fidan üretiminin tamamına yakın bir bölümünü üretmekte oldukları 
söylenebilir. 

Son yıllarda artan ihtiyaçlar karşısında özellikle Izmir-Çeşme ilçesi çevresinde 
gelişen küçük birçok fidancı işletmelerin önemli sayılarda süs fidanı üretimini 
gerçekleştirdiğini burada belirtebiliriz. Diğer taraftan, Antalya ve Adana illeri içinde 
ise dışa satım amaçlı düzenli işletmelerin yatırım uygulamaları, 1987 yılı içinde 
başlatılmış bulunmaktadır (Uzun, 1992). 

Ülkemizdeki Süs Bitkileri Fidancılığı incelendiğinde, üretimin çoğunlukla Orman 
Genel Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri Fidanlıkları ile 
Belediye Fidanlıkları tarafından ve daha az olarak da özel fidanlıklarda yapıldığı 
görülmektedir (Söğüt ve Emeksiz, 1992). 

Türkiye'de 13 ilde yerel yönetimlere ait yaklaşık 532 da da dış mekan bitkisi 
üretimi yapılmakta bunun 3.6 da. yerörtücüler kapsamaktadır (Çizelge 1) (Şafak ve 
ark. 1989). 1993 yılındaki durum ise Tarım ve Köyişleri Bakanlık kayıtlarından 
alınarak Çizelge 2'de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Türkiye'de Dış Mekan Bitkileri Üretim Alanları (da) 
(Şafak ve ark. 1989). 

İLLER Ağaç Ağaççık Çalılar Yerörtücüler Toplam 

Adana 8.0 — 8.0 

Afyon 0.1 — 0.1 

Ankara 28.0 — 28.0 

Antalya 28.8 — 28.8 

Bursa 24.0 -- 24.0 

Çanakkale 0.2 -- 0.2 

Gaziantep 76.0 — 76.0 

Hatay 2.4 0.1 2.5 

İçel 40.0 1.0 41.0 

İstanbul 263.9 — 263.9 

Kocaeli 52.6 — 52.6 

Manisa 3.1 — 3.1 

Samsun 1.2 2.5 3.7 

TOPLAM 528.3 3.6 531.9 
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Çizelge 2. Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde 
Kullanılan Açık ve Kapalı Alanlar (m2) 

Örtü tipi 
iller Cam Plastik Açık TOPLAM 

Adana     5000 5000 

Antalya 10000   107700 117700 

Aydın —   5232 5232 

Balıkesir 4160 1855 52030 58045 
Bursa 400 10810 6700 17910 

Çanakkale     426 426 

Hatay   2500   2500 
İçel   2000 9000 11000 
İstanbul 560 51900 454800 507260 
I zmir 2600 33400 65400 101400 

Kocaeli   17550 107500 125050 
Manisa   600 1400 2000 

Muğla   2300 2800 5100 

Samsun   650 6900 7550 

Sakarya 300 500 15000 15800 

TOPLAM 18020 124065 839888 981973 

(Anonymous, 1993 a). 

2. Üretim 

Diğer bitkilerin üretiminde olduğu gibi dış mekan bitkilerinin üretimi de generatif ve 
vegetatif yollarla olmaktadır. 

a) Generatif Üretim : 

Generatif üretim bitkinin tohumlarının kullanılması ile mümkün olurken, vegetatif 
üretimde bitkinin yeşil akşamından yararlanılır. Tohumla üretimde yeni oluşan bitkiler 
ile ana bitkiler arasındaki değişkenlik çok önemli bir unsurdur. Bu sayede istenen ve 
istenmeyen bitkiler elde edilir. Üretimde bu durum güçlük yaratır. Bu nedenle tohum 
ekimi sırasında sertifikasyona özen göstermelidir. Tohum sertifıkasyonunun temel 
amacı tohumluk değeri yüksek ve çeşide gerçekten uyan tohumların hem devamını 
sağlamak hem de bunların her zaman elde bulunmasını temin etmektir. Kontrollü 
tohumun torbasında tohumun genetik özellikleri, sağlığı, hasat tarihi ve yeri belirtilir. 
Bu nedenle özellikle çim sahaları tesisinde ve hibrit tohumdan yetiştirilecek 
mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinde kontrollü tohumların kullanılması başarılı sonuçlar 
sağlar. 

Tohumlar genellikle uygun sıcaklık, su, oksijen ve ışık buldukları zaman 
çimlenirler. Ancak bazı bitkilerin tohumları çeşitli engellerden dolayı çimlenemezler, 
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bu engellerin ortadan kaldırılması için değişik yöntemler uygulanarak tohumlar 
çimlendirilmeye çalışılır (Örn. Pinus, Rosa, Acacia, Cotoneaster gibi). Bu amaçla; 
asitle muamele ile tohum kabuğunun aşındırılması, sıcak muamelesi, suda bekletme 
soğuk ve sıcak katlama gibi yöntemler uygulanır. 

Hasat edilen tohumlar o yıl ekilmeyip saklanacaklarsa gelişi güzel muhafaza 
edilmeyip saklama yöntemleri uygulanır. Genellikle kış döneminden ilkbahara kadar 
tüm tohumlarda yavaş yavaş çimlenme için hazırlıklar olur. Bundan dolayı saklamada 
ısı ve oksijeni azaltmak suretiyle tohumların çimlenme ve bozulmasına engel olma 
olanağı vardır. 

Tohum ekiminde prensip olarak tohum büyüklüğünün 2-3 katı kalınlıkta toprakla 
örtülmesi gerekir, daha derin veya daha yüzlek ekimlerden kaçınılmalıdır. Ortam 
sıcaklığı 13 ile 20 arasında olduğunda çimlenme gerçekleşir. Tohumlar ya 
tohum tavalarına veya tohum kasalarına ekilir. Son zamanlarda tohum kasalarının 
çok geliştirilmiş plastik örnekleri mevsimlik çiçek fideieri için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fideler 3-5 yapraklı duruma gelince buradan çıkarılacak daha geniş 
aralıklarla ya şaşırtma kasalarına ya da ayrı ayrı saksılara alınırlar. Tohum tavalarına 
serpme veya açılmış çizgilerle sıravari ekim yapılır. Ekim sıcaklığı ve yoğunluğu 
ekimin amacına, bitkinin tür ve çeşidine göre değişkenlik gösterir. Alanın ekonomik 
olarak kullanılması için yeteri kadar sık ekim yapılması gerekirken aşırı sık ekimlerde 
fidelerin hastalıklara yakalanmalarının yanı sıra, cılız gelişme göstermeleri söz 
konusudur. 

Ekimden sonra sulama, ilaçlama, yabani ot alma ve malçlama gibi kültürel 
işlemlerin yapılması gerekir. Malçlama; soğuk bölgelerde bitkilerin dondan zarar 
görmesini engellerken yabani ot çıkışına da engel olduğu gibi toprağın nemli 
kalmasını sağlar ve tohum için uygun ortam oluşturur. Ayrıca ıslah amacıyla 
yapılan çalışmalarda generatif üretimden yararlanılır. Uygun vasıflara sahip ana ve 
babanın melezlenmesiyle yeni tür ve çeşitlerin elde edilmesi tohum ile üretimde 
mümkün olmaktadır. 

b) Vegetatif Üretim : 

Vegetatif üretimde ise aynı özellikleri taşıyan bitkiler elde etmek tohumla 
çoğaltılması mümkün olmayan bitkilerin üretimi ve zamandan kazanmak için bitkinin 
yeşil akşamından yararlanılarak hazırlanan çelikle üretilmesi esastır. Çelikler bitkinin 
kök, gövde ve yapraklardan hazırlanırlar ve alındıkları yere göre isimlendirilirler. 
Gövde çelikleri hazırlandıkları zaman ve bitkiye göre odun, odunsu veya yarı odun 
çelik, yumuşak odun ve otsu olmak üzere 4 grupta incelenir. Gövde çelikleri ile 
çoğaltmada istenilen şey çeliğin kök sistemini oluşturmasıdır. Zira çelik üzerinde, 
sürgün meydana gelmesi için gerekli sürgün gözleri mevcuttur. Kök ve yaprak 
çeliklerinde ise sürgün ve yeni kök sisteminin oluşması istenir. 
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Rosa, Buddleie, Lagerstremia, Ligustrum ve benzeri bitkiler odunsu çelikle 
çoğaltılırken; Euvonymous, pitosporum, ilex ve benzerlerinin yarı odun çelikle 
çoğaltılması uygundur. Taxus ve juniperus çeliklerinin odun çeliği olarak 
hazırlanması iyi sonuç vermesine karşın yarı odun çelikleri ile daha kısa zamanda 
köklendirilmeleri mümkün olmaktadır. Picea, Abies ve Pinus türlerinin 
çoğaltılmasında çelik yerine tohum kullanılması daha ekonomik olmaktadır. Ancak 
tohumdan açılma göstermesi söz konusu olan nadide çeşitlerin aşılanarak 
çoğaltılması gerekir. 

Syringa, Forsythia, Magnolia, Vangelia, Spiria çeliklerinin yumuşak odun çeliği 
olarak ilkbaharda yeni süren sürgünlerden hazırlanması uygundur. Dianthus, 
Crysanthemum, Cineraria gibi süs bitkileri otsu çelikler ile üretilirler. Odun çelikleri 
genellikle 20 ile 30 cm. uzunlukta ve kalem kalınlığında olacak şekilde hazırlanırlar. 
Bir odun çeliği üzerinde en az iki boğum ihtiva etmelidir. Odun çelikleri hazırlanış 
tarzına göre adi, ökçeli ve dipçikli olabilir. Adi çelikler bir yıllık sürgünlerden 
hazırlanırken, ökçeli ve dipçikli çeliklerde bir ve iki yıllık sürgünler bir arada bulunur. 
Çelikler hazırlanırken aynı boyda hazırlanmalı ve uçları bir istikamete gelecek şekilde 
demetler haline getirilmelidir. 

Odun çelikleri, bitkilerin yapraklarını dökmesinden sonra yeşilleninceye kadar 
geçen süre içinde hazırlanır. Bu süre bölgelerimize göre değişmekle beraber Kasım 
ve Mart ayları arası uygundur. Çelikler kışı soğuk geçen yerlerde yüzlük demetler 
haline getirilerek kum havuzlarında başaşağı katlamaya alınırlar. Bunun nedeni 
sürgün oluşumunu sağlayacak gözlerin soğuk ortamda kök oluşumunu sağlayacak 
kısmın ise daha sıcak ortamda kalmasını temin etmektir. 

Çelikler, üstlerine çeliğin ucundan itibaren 7-8 cm. kalınlığında toprak kum veya 
testere talaşı konularak muhafaza edilir. Ancak soğuk hava depoları olan yerlerde +4 
°C, +10 °C sıcaklıkta dikime hazır olacakları zamana kadar güvenle saklanabilir. 
Muhafaza sırasında eğer gözler sürerse ısının düşürülmesi gerekir, zira 
köklenmeden önce yapraklar oluşursa su kaybı nedeniyle çelikler kurur ve ölürler. 
Kışı ılık geçen yerlerde ise hazırlanan çelikler direk olarak köklendirme yastıklarına 
dikilirler, yarı odun çelikler 10-15 cm. uzunlukta hazırlanırken, otsu ve yeşil çelikler 8- 
10 cm. uzunlukta olmalıdır. Genellikle yapraklı hazırlandıkları için nem kaybının 
önlenmesi gerekir. Bu amaçla, çeliklerin hazırlanması sırasında yaprakları kısaltılır, 
ayrıca bulunduğu ortamın neminin yüksek ve sıcaklığın 20-25 °C de olması 
sağlanmalıdır. Köklenme sırasının kısaltılması için ise son zamanlarda yaygın bir 
şekilde köklendirme hormonlarının kullanılması başarının artmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Ayrıca çeliğin taban ucunun yaralanması da birçok bitki türünün çeliklerinde kök 
oluşumunu hızlandırmaktadır. Çok değişik yaralama yöntemleri vardır. Thuja gibi 
pullu yapraklı herdem yeşil bitki türlerinde çelik yapılacak dalların kenarları az 
miktarda soyularak yaralanırken Magnolia gibi herdem yeşil geniş yapraklı bitkilerde 
çeliğin dip tarafındaki kabuğun odun derinliğine kadar gitmeyecek ama kambiyumu 
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meydana çıkaracak kadar kesilmesi etkili olur. Çelikler yaralandıktan sonra 
hormonlara da batırılabilir, böylece sonuç daha hızlanmaktadır. 

Yaprakların azaltılmış, hormona batırılmış yarı odun, otsu ve yeşil çelikler nem 
kaybının az olduğu şişleme altına dikilirler. Şişleme otomatik olarak; belli periyotlarda 
basınçlı ve toz halinde su püskürterek ortamın nemlendirilmesini sağlayan bir 
sistemdir. Şişlemede 2.5 x 5 cm. aralıklarla dikilen çelikler köklendikten sonra dış 
ortam şartlarına alışmaları için fincan saksılara dikilip gölgeli bir yere alınırlar. 
Şişleme imkanı olmayan işletmelerde kum veya kum torf karışımı ortamlarda 
çeşitlerin üzeri naylon örtü ile örtülerek köklenme sağlanır. 

Ayrıca eşeysiz üretim yöntemleri arasında aşılama, daldırma ve özellik arzeden 
gövde ve köklerle çoğaltım yöntemleri uygulanır. Aşılama kalem ve göz aşısı şeklinde 
uygulanır. Rosa, prunus ve pyrus'un çeşitli tiplerinde göz aşısı uygulanırken ibreli süs 
ağaçlarının kalem aşısı ile üretimi mümkün olmaktadır. Daldırma ana bitki ile 
bağlantısı kesilmemiş bir gövde parçası üzerinde köklerin oluşturulmaya 
çalışılmasıdır. Köklenen gövde daha sonra ana bitkiden ayrılır. Daldırmalar uç 
daldırma, adi daldırma, hava daldırması, yılankavi daldırma, tepe daldırması, hendek 
daldırması şeklinde çok değişik şekilde uygulanır. 

Birde özellik arzeden gövde ve köklere sahip bitkiler vardır. Bunlar soğanlı, 
soğanımsı gövdeli yumrulu, yumru köklü ve rizomlu bitkilerdir. Bu organlar aslında 
besin maddesi depolama için değişmiş gövde ve kök parçalarıdır. Bu bitkiler çok yıllık 
otsu bitkiler olup bir yıllık sürgünler sene sonunda ölür. Bitkinin toprak altında 
yaşayan bu özel gövde ve kökü kalın ve ertesi yıl yeni sürgünler teşkil edecek 
şekilde tomurcuklanır. Dahlia, Gladiol, Lilium, Oxalis ve benzeri bu gruba girerler 
(Uluğ, 1991). Yukarıda açıklanan yöntemlerle üretilen fidanlar son yıllarda tüplü 
olarak satışa sunulmakta, bu da ambalaj, nakliye ve pazarlamada kolaylık 
sağlamakta ayrıca yıl boyu dikim mümkün olmaktadır. 

3. Dış Ticaret Durumu : 

Dış mekan bitkilerinin ihracatı ve ithalatı değişik poz numaraları altında 
yapıldığından İstanbul Ticaret Odası Bilgisayar Kayıtlarından yararlanılarak Süs 
bitkileri bünyesinden ayırd edilmesi mümkün olmamaktadır. Terminolojideki ve poz 
numaralarındaki karmaşanın ilerki yıllarda düzeltilmesi halinde dış mekan bitkilerinin 
kesin ihracat ve ithalat rakamları belirlenebilir. Ancak Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünden elde edilen ithalat rakamları arasında dış mekan bitkilerinin 
yerörtücüler bölümünde yer alan çim bitkileri tohumlarının ithalat değerleri kesin 
olarak çıkartılmıştır. Çizelge 3'de 1992-1993 yılı çim tohumu ithal miktarı ve ithal 
eden firmalar belirtilmiştir. Bu da yalnızca çim alanların kurulması konusunda dışa 
bağımlılığımızın büyük boyutlara ulaştığını açıkça göstermektedir. 
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Çizelge 3. 1992 Yılı Çim Tohumu ithal Miktarı ve Itha: 
Eden Firmalar 

Tarih Miktarı (kg) Firma adı 

06.02.1992 20.175 Golden West 
12.02.1992 13.375 Agro San.Kimya ve Tie. A.Ş. 
04.03.1992' 10.000 Güneş Tohum 
09.03.1992 20.050 Ege Zirai Tohum 
09.03.1992 2 . 000 Agro San. Tie. 
11.03.1992 20.005 Agro San. Tie. 
11.03.1992 10.000 Agro-San. 
18.03.1992 18.397 Altın Tohumculuk 
23.03.1992 7 . 350 İstanbul Tohum Mağazası 
02.04.1992 18.571 Ege Ziraat 
03.04.1992 37.289 Ege Ziraat 
07.04.1992 22.000 1st.Tohum 
05.04.1992 2.000 Jokey Kulübü 
15.04.1992 17.836 Ege Ziraat 
22.04.1992 16.000 Ege Ziraat 
24.04.1992 80 İtalya Büyükelçiliği 
29.04.1992 2.675 Şark Tohumculuk 
30.04.1992 20.000 1st.Tohum Mağazası 
04.05.1992 20.400 Ege Zir.Tohumculuk 
14.05.1992 2.400 1st.Tohum 

25.05.1992 10.000 Güneş Tohum 
25.05.1992 2 .800 İstanbul Tohum 
26.05.1992 18.000 Ege Ziraat 
30.06.1992 42.000 Şark Tohumculuk 
01.07.1992 17.895 Ege Ziraat Toh. 
10.07.1992 90.000 Imamoğlu 
23 . 07.1992 25 İstanbul Toh. 
26.08.1992 10.000 Güneş Toh. 
26.08.1992 20.000 Ege Ziraat 
09.09.1992 225 Doğuş Çevre 
14.09.1992 20.000 Doğuş Çevre 
14.09.1992 20.872 Alnur Tarım 
19.09.1992 40.550 Ege Ziraat 
08.10.1992 7 . 000 İstanbul Tohumculuk 
20.10.1992 300 Süt San. A.Ş. 
22.10.1992 50 Güneş Tohum. 
06.11.1992 8 . 000 Ulusoy Tohum 
11.11.1992 19.980 Ege Ziraat 
17.11.1992 2.250 Türkiye Jokey Kulübü 
10.12.1992 10.000 1st.Tohum. 
17.12:1992 51.200 1st.Tohum. 

TOPLAM 691.581 

1993 Yılı Çim Tohumu ithal Miktarı ve ithal Eden Firmalar 

Tarih Miktar (kg) Firma Adı 
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29. .01. ,1993 42. .000 
02. , 03 . .1993 36. .514 
09. , 03 . .1993 759. .825 
31 . . 03 . .1993 19. . 650 
05. . 04 . ,1993 21. .400 
14. .04. .1993 10. .000 
22. .04. .1993 22 . .000 
17. .05. . 1993 2. .400 

26. .05. .1993 20. .000 
28 . .05. . 1993 10. . 000 

17 , .06. .1993 27. .425 
18 . . 06. .1993 4 . . 000 
21. .06. .1993 600 
02. .07. .1993 17. . 000 
08 . .07. .1993 800 
16. . 07 . . 1993 500 
24. .08. . 1993 100 
02. .09. ,1993 11. .000 
02. .09. .1993 21, .536 
01. , 10. . 1993 20. .000 

1st.Toh.Mağazası 
Yörük Ziraat 

Anadolu Tes. 

Güneş Toh. 
1st.Tohum 
1st.Tohum 
Yörük Ziraat 
1st.Tohum 
Yörük Ziraat 
1st.Tohum 

Biar Toh.Ltd.Şti 
Türkiye Jokey Kulübü 
1st.Tohum 
Biar Tohum 

Döktaş Doğa Kor. 
Güneş Tohum 
Güneş Toh. 
Istevan Kovacı 
1st.Toh. 
1st.Toh. 

TOPLAM 1.046.750 

(Anonymous, 1993 b). 
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4. Fiyatlar 

Ülkemizde dış mekan bitkileri adı altında toplanan çok sayıda bitki türünün satış 
büyüklükleriyle ilgili standartlar mevcut değildir. 

Dış mekan bitkilerinin çok çeşitli cins ve türdeki bitkilerden oluşması nedeniyle 
uygulanan üretim yöntemleri değişmekte, bu nedenle de uygulanan üretim tekniğine 
göre ürün maliyeti çok farklılık göstermektedir. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi 
nedeniyle maliyeti aynı olan ürünlerin de farklı fiyatlarla pazar bulması söz 
konusudur. Bunun yanısıra ülkemizde ortalama olarak çok yıllık otsu bitkilerin fiyatları 
Çizelge 4'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Çok Yıllık Yerörtücü Otsu Bitkilerin 1993 Yılı 
Ortalama Satış Fiyatı 

Bitki Adı 

(TL) 
Familya Kap (LT) Fiyatı 

Acanthus mollis Acanthacea pet 2 16.000.-
Achillea millefolium Asteraceae pet 0.5 5.000.-
Althea Rosa clat.doub.mix Malvacae pet 0.5 6.000.-

Alyssum Saxatile compactum Cruciferae pet 0.5 5.000.-
Aqulegia Canadensis Ranunculacae pet 0.5 5.000.-

Arabis alpina snowball Cruciferae pet 0.5 5.000.-

Arabis blepharophylla u pet 0.5 5.000.-
Armeria maritima alba Plumbaginaceae pet 0.5 5.000.-

Artemissia campestre Asteraceae pet 0.5 5.000.-

Aubretia hybrida Cruciferae pet 0.5 5.000.-

Aster novi belgii Asteraceae pet 0.5 5.000.-

Ajuga reptens Lamiaceae pet 0.5 5.000.-

Bergenie conno indica Cannaceae pet 1 6.000.-
Cerastimtomentosum Caryophyllaceae pet 0.5 5.000.-

Chlorophytum comosum Liliaceae Q10 0.6 10.000.-

Chrysanthemum leucanthemum Compositea pet 0.5 5.000.-
alaska 

pet 2 12.000.-
M Frutescens " pet 0.5 5.000.-
" Indicum " pet 0.5 5.000.-

pet 2 12.000.-
Cineraria maritima 11 pet 0.5 5.000.-

Dianthus allwoodii alpinus Caryophyllaceae pet 0.5 5.000.-
Cinensis 11 pet 0.5 5.000.-

11 barbatus 11 pet 0.5 5.000.-
" armeria 11 pet 0.5 5.000.-

Delphinium elatum Ranunculace pet 0.5 5.000.-
Festuca glauca Gramineae pet 0.5 10.000.-

Gailardia grandiflora Compositea pet 0.5 5.000.-

Gazania splenders Asteraceae pet 0.5 5.000.-

Cortaderia selloana white plum Graminea pet 0.5 8.000.-
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Hedera helix Araliacae Pet 1 

10 . 000 . -

Hypericum perforatum Hypericeae pet 0.5 
5.000.-

Iberis sempervirens Cruciferae pet 0.5 
5 . 000 . -

iris germenica Iridaceae pet 4 
12.000.-
Lantana selloviana Verbenceae pet 0 . 5 
4.000.-
Lavandula officinalis Lamiaceae pet 0.5 
6.000.-

" spicata II pet 0 . 5 
6.000.-

Linum flavumcompacta Linaceae pet 0.5 
5.000.-

Lupinus polyphil.rote flame Leguminosae pet 0.5 
6.000.-
Lychnis chalcedonica Caryophyllacaea pet 0.5 
5.000.-

Nepeta mussini Labiatae pet 0.5 
5 . 000 . -

Potentilla napalenis Rosaceae pet 0 . 5 
5 . 000 . -

Salvia nemarosa Labiatae pet 0.5 
5.000.-

Saxifraga marginata Saxifragaceae pet 0.5 
5.000.-
Sedum acre Crassulaceae pet 0.5 
4.000.-

" aizocm »1 pet 0 . 5 
4.000 . -

" album If pet 0. 5 
4.000 . -

" spurium II pet 0. 5 
4.000.-

" glauca 
" pet 0 . 5 

4.000.-
Silena nutans Caryophyllaceae pet 0 . 5 
5 . 000 . -

Thymus vulgaris Labiatae pet 0 . 5 
5.000.-

Tritomauvaria Liliaceae pet 0.5 6.0 6. 000.-

Viola alpina summer Violaceae pet 0 . 5 
4 . 000 . -

" odorata II pet 0.5 
4.000.-

Dış mekan bitkilerinden bodur ve büyük çalılar ağaççıklar ve ağaçların ortalama 
fiyatları Çizelge 5, 6, 7 ve 8'de verilmiştir. 
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Çizelge 5. ibreli, Bodur ve Büyük Çalılar ile Ağaç ve 
Ağaççıkların 1992 Yılı Ortalam Satış Fiyatı 

Bitki Adı Familya Kap (LT) Fiyatı (TL) 

Abies bommülleriana Pi naceae Teneke 1875.000.-
Cedrus atlantica Glauca " Varil 50 750.000.-

11 deodora " Varil 40 300.000.-
” Libani " Kasa 450.000.-

Chamaecyparis lawsoniana Cupressaceae Teneke 18 60.000.-
" " Aurea " Varil 50 120.000.-
" 11 Elwoodii 11 Con 45 55.000.-

Cupressocyparis leylandii Cupressaceae Con 25 55.000.-
Top 250.000.-

Cupressus arizonica 11 Teneke 18 35.000.-
" " Glauca Conca " Top 180.000.-
" sempervirens Teneke 18 25.00C 

Cryptomeria japonica Taxodiaceae Top 85.000.-
Juniperus communis Hibernica Cupressaceae Top 75.000.-

" Rependa 11 Con 25 45.000.-

horizantalis Alpina M Pet 4 20.000.-

" Glauca 11 Pet 4 20.000.-
Media pfitzeriana " Top 60.000.-

Aurea 

" Glauca 1 Varil 50 450.000.-
Sabina Pet 4 20.000.-

squamata Blue Carpet Top 75.000.-
Virginiana Con 32 45.000.-

" Sky Rocket Con 32 90.000.-
Picea excelsa Pinacea Teneke 18 

Con 35 
45.000.-

225.000.-
" Pungens Glauca " Varil 50 900.000.-

Pinus brutia M Teneke 18 55.000.-
" mugo Mughus " Con 4 0 345.000.-
" Pinea 11 Con 35 85.000.-
" wallachiana " Con 35 450.000.-

Pseudotsuqa menziesi " Con 35 450.000.-

Sequoia sempervirens Taxodiaceae Top 450.000.-
Taxus media Hicksii 11 Con(ext)60 750.000.-

Thuja orientalis Cupressaceae Teneke 18 45.000.-
" Aurea " Teneke 18 50.000.-
" " Nana " Top 45.000.-

occidentalis Elwangeriana " Con 35 35.000.-
" Rheingold " Top 35.000.-
" smaraqd " Top 30.000.-
" sunkist 11 Top 35.000.-

Plicata " Top 65.000.-
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Çizelge 6.Yapraklı Ağaç ve Ağaççıkların 1992 Yılı Ortalama 
Satış Fiyatı 

Bitki Adı Familya Kap (LT) Fiyatı (r 

Acer ginnala Aceraceae Con 32 105.000.-

Top 195.000.-

" campestre Top 210.000.-

" paİma tum Con 275.000.-

" pseudoplatanus Teneke 25 60.000.-
11 platonoides Crimson King " Top 220.000.-

" negunda " Tenekel855. 000.-
" " Argentea Top 125.000.-
" platonordes Top 110.000.-
M saccharinum Top 220.000.-
" " wieri Top 175.000.-

Aesculus hippocastanum Hippocastanaceae Teneke 18 75.000.-

Albizzia jullibrissin Leguminosae Pet 1 9.500.-
Teneke 18 60.000.-
Top 120.000.-

Betula papyrifera Betulaceae Teneke 18 80.000.-
Top 180.000.-
Top 235.000.-
Varil (ext) 700.000.-

Catalpa bignoniçides Bignoniaceae Teneke 18 45.000.-
Top 290.000.-

Cercis siiiquastrum Leguminosae Teneke 18 45.000.-
Varil 200.000.-

Eleagnus angustifolia Elegnaceae Teneke 18 25.000.-

Eucalyptus polyanthemus Myrtaceae Pet 4 15.000.-

Fraxinus excelsior Oleaceae Teneke 18 25.000.-
Top 75.000.-

Hibiscus syriacus Malvaceae Pet 4 12.000.-

Teneke 18 45.000.-

Laburnum vulgare Leguminosae Teneke 18 45.000.-

Top 120.000.-
Lagerstromeria indica Lytraceae Pet 4 15.000.-

Top 55.000.-
Laurus nobilis Lauraceae Pet 4 12.000.-

Top 145.000.-
Liquidambar orientalis Hamamelidaceae Top 600.000.-
Malus floribunda Rosaceae Teneke 18 55.000.-

Platanus orientalis Platanaceae Teneke 18 25.000.-
" acerifolia " Varil 200.000.-

Magnolia soulangeana Magnoliaceae Con 35 120.000.-

Punica granatum Punicaceae Teneke 18 35.000.-

Populus nigra Salicacea Teneke 18 25.000.-
" alba 11 Teneke 18 25.000.-

Prunus lauracerasus Rosaceae Teneke 18 45.000.-
" piseardii Nigra " Teneke 18 55.000.-

Top 240.000.-
" serrulata ” 

Top 75.000.-
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Phcenix canariensis Palmea Con 4 0 45.000.-
Quercus rubra Americana Fagaceae Pet 4 20.000.-

Tilia tomentosa Tiliaceae Teneke 18 20.000.-
Top 185.000.-

Salix caprea Salicaeae Top 200.000.-
" matsudana Tenekel8 25.000. -

Top 200.000.-
" babylonica " Teneke 18 25.000.-

" alba " Teneke 18 25.000.-

Sophora japonica (Tijli) Leguminosae Top 90.000.-
Top 250.000.-
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Çizelge 7. Yapraklı Bodur ve Büyük Çalıların 1992 Yılı 
Ortalama Fiyatı 

Bitki Adı Familya Kap (LT) Fiyatı (TL) 

Abelia grandiflora Caprifoliacea Pet 4 15.000.-

Aralia siobculdii Araliaceae Pet 4 15.000.-

Amelanchier lamarkii 
" canadensis 

Aucuba japonica Variegata 

Rosaceae 

Cornaceae 

Teneke 18 

Top 
Pet 4 

60.000.-

85.000.-

15.000.-

Berberis thunbergii 
Atropurpurea 

" thunbergii Erecta 
" darwinii 

Buddleie davidii Royal Red 
11 davidii 

Buxus sempervirens 

Berberidaceae 

Laganiaceae 

Buxaceae 

Pet 4 

Pet 4 

Pet 4 

Pet 4 
Teneke 18 
Pet 4 

12.000.-

12.000.-
15.000.-

12.000.-
30.000.-

10.000.-

Chimonantus preacox Oleacea Teneke 18 60.000.-

Coerdyline indivisa 

Cornus alba Sibirica 

" sangunica 
Cortaderia selloana 

Liliaceae 

Cornaceae 

Graminea 

Con 25 

Top 
Teneke 18 

Top 
Pet 40 

50.000.-
200.000.-
25.000.-

45.000.-
12.000.-

Cotoneaster dammeri Rosaceae 
" horizantalis 11 
11 " stribefidling " 

" salicifolia " 

Cydonia japonica " 

Cistus albidus Cistaceae 

Pet 4 
Pet 4 
Pet 4 
Teneke 18 
Pet 4 
Varil 50 
Pet 4 
Teneke 18 

Pet 4 

NJ K)OK)OK)OOMK) OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cotinus coggygria Anacardiaceae Con 25 75.000.-

Deutzina magnifica 
Euonymus europcea 

japonica Aurea 

Forsythia intermedia 
" viridissima 

Hypericum calycinum 

Saxiwragaceae 
Celastraceae 

Oleaceae 

Hypericaceae 

Pet 4 
Pet 4 
Pet 4 
Top 
Pet 4 
Top 

Pet 4 
Pet 4 

15.000.-
20.000.-
9.000.-

35.000.-
12.000.-
:,o.ooo.-
12.000.-
15.000.-

Ilex aquifolium Aquifoliaceae Con 4 0 200.000.-

Jasminum nudiflorum Oleaceae Pet 4 12.000.-

Hydrangea hortensis Saxifragaceae Pet 4 12.000.-

Kerria japonica Rosaceae Pet 4 12.000.-

Ligustrum ovalifolium Oleaceae Top 45.000.-

29 



" " aurea 

" japonica 
Lonicera tatarica 

" nitida 
Lantana camara 

Mahcnia aquifolium 

Nerium oleander 

Philadelphus coronarius 

Pittosporum tobira 
" " Argentea 
" " Nana 

Prunus triloba 
Pyracantha coccinea (kırmızı) 

" " (San) 
" " Orange Glow 

Ribes aureum 

Rosmarinus officinalis 

Rosa rugosa 
11 cultivare 

Rhus typhina 

Sambucus nigra 
" " Aurea 

Sorbus aucuperia 
" terminalis 

Syringa vulgaris 
" afganica 

Symphcricarpos racemosus 

Spiraea vanhouttei 
" bumalda 

" arguta 
Tamarix tetrandra 
Tecomaria capensis 
Viburnum lantana 

" opulus sterile 
" tinus 

" Teneke 18 
" Pet 1 

Caprifoliaceae Pet 4 
Teneke 18 

" Con 
Verbenaceae Pet 4 

Berberidaceae Pet 4 

Top 
Apacyonaceae Pet 4 

Top 
Saxifragaceae Teneke 

Pet 4 
Pittosporaceae Teneke 18 

" Top (ext) 
" Con 32 

Rosaceae Top 
" Pet 4 
" Pet 4 
” Teneke 4 

Saxifragaceae Pet 4 

Labiatea Pet 4 

Rosaceae Pet 4 
" Pet 4 

Anacardiaceae Teneke 18 

Caprifoliaceae Pet 18 
" Pet 18 

Rosaceae Top 
" Top 

Oleaceae Teneke 18 
" Pet 4 

Carpifoliaceae Pet 4 
Teneke 18 

Rosaceae Pet 4 
" Pet 4 
" Pet 4 

Tamaricaceae Pet 4 
Bignoniaceae Pet 4 
Caprifoliaceae Pet 4 

" Teneke 18 
" Teneke 18 

" tomentosum Plicatum " Con 35 
Weigelia florida 11 Teneke 18 
Yucca flamentosa Liliaceae Teneke 

30.000 
6.000. 

12.000. 
25.000, 
45.000. 
12.000 

15.000 
65.000 
12.000 

190.000 
45.000 
15.000 
45.000 
60.000 
60.000 
45.000 

12.000 
12.000 

40.000 
25.000 

6. 000 

10.000 
7.500 

50.000 

12.000 
12.000 

130.000 
130.000 

50.000 
15.000 
45.000 
20.000 
12.000 
12.000 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
60.000 
45.000 

75.000 
30.000 
60.000 
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Çizelge8.Sarılıcı-Tırmanıcı Bitkilerin 1992 Yılı Ortalama Fiyatı 

Bitki Adı Familya Kap (LT) Fiyatı 

Ampelopsis quinquifolium Vitacea Pet 4 10.000.-

" veitchii " Pet 4 10.000.-

Signonia radicans Bignoniaceae Pet 4 12.000.-

Bougainvillae glabra Nytaginaceae Pet 4 12.000.-

Clematis alpina Ranunculaceae Pet 4 35.000.-
11 montano tetrarose " Pet 4 15.000.-

Hedera helix Araliaceae Pet 4 12.000.-

Lonicera caprifolium Caprifoliaceae Pet 4 12.000.-

Polygonum aubertii Polygonaceae Pet 4 12.000.-

Vinka major Apocynaceae Pet 4 15.000.-

Wisteria sinensis 
Passiflora 

Legumincsae Teneke 
Pet 4 

18 M CO K) O O O O O O O 1 1 

Dış mekan bitkilerini üreten işletmeler kendi aralarında bir kooperatifleşmeye 
gitmediklerinden pazarlama hizmetini ya kendileri üstlenmekte ya da aracılar aracılığı 
ile yapmaktadır. Üretimde söz sahibi işletmeler ülke geneline hakim durumda olup, 
değişik kentlerde satış merkezleri kurmuşlardır. 

Dış mekan bitkileri özellikle otel motel karayolları Belediyeler ve diğer kuruluşların 
bahçe işlerini düzenleyen kişi ya da kuruluşlar tarafından alınmaktadır. 

5. İstihdam 

Tüm süs bitkilerinde olduğu gibi dış mekan bitkilerinde de mekanizasyon 
olmadığından işgücüne duyulan gereksinim fazla olmakta bu da istihdam 
sağlamaktadır. 

Ayrıca birim alandan alınan ürünün fazla olması nedeniyle diğer tarım dallarından 
daha karlı olduğundan ve yerleşim yerlerine yakın mesafelerde işletmelerin 
bulunması istihdamı kolaylaştırmaktadır. Bu sebepten dolayı bu sektörün 
gelişmesiyle istihdama da büyük katkısı olacağı açıktır. 

6. Mevcut Durum ve Değerlendirilmesi 

Ülkemiz sahip olduğu çok değişik koşullar ve çeşitli türler nedeniyle çok büyük bir 
üretim potansiyeline sahiptir. Sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeler, turizm 
hareketleri ve peyzaj planlamasının öneminin yaygınlaşmasıyla doğabilecek talep 
artışı, bu yetiştiricilik kolunda bölgelere uygun çeşit seçilmesi, uygun teknoloji 

31 



YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çiçekçilik sektörü içinde bir alt sektör olarak yerini alan iç mekan süs bitkileri (Salon 
bitkileri) ülkemizde özellikle son on yıldır büyük bir gelişme göstermiştir. 

Türkiye'de iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapılan cam ve plastik sera alanı toplamı 
372.9 da olup, bunun 122.0 da'ı cam 250.9 da' da plastik seralardan oluşmaktadır. 

Marmara Bölgesi İç Mekan Süs Bitkileri yetiştiriciliğinde sera alanı itibariyle %49.0 lık 
pay ile ilk sırada yer almakta bunu sırasıyla %34.7 lik pay ile Ege ve 15.4 lük pay ile 
Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Diğer bölgelerin oranı %0.9 gibi çok küçük bir oranda 
kalmaktadır. 

Ülkemizde İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği büyük ölçüde ithal üretim materyali 
kullanılarak yapılmaktadır. Satışa hazır salon bitkisi ve üretim materyali ithalatımız 1992 
yılı itibariyle 5637.7 bin dolardır. İthalatta Hollanda'nın payı, ödenen parasal değer 
açısından %69 dur. İsrail %19.6, Belçika-Lüksemburg %2.6 lık oranlarla bu ülkeyi izle¬ 
mektedir. 

İhracatımız ise 78.2 bin dolar gibi küçük bir değerde kalmıştır. En fazla ihracat 
yaptığımız ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. 

Ülkemizde iç mekan süs bitkileri üreticileri aynı zamanda pazarlayıcı olarak da rol 
oynarlar. Üretimde söz sahibi büyük işletmeler ülke genelinde dağıtım organizasyonunu 
kurmuşlardır. Bu organizasyonda en büyük alıcılar çiçek dükkanları sahipleridir. 

Bu sektörün gelişmesi amacıyla Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gibi teşvik edici 
önlemler devam etmeli, özellikle üretim materyali üretecek ve sektörü dış bağımlılıktan 
kurtarmaya yönelik kuruluşlara öncelik tanınmalıdır. 

İthalat izni verilen kişi ve kuruluşlarda üretim ve yetiştiricilik yapma koşulunun 
aranması, sektörle ilgisi olmayan kişi ve kuruluşlara ithalat izni verilmemesi ve sektöre 
yapılacak desteklemelerin öncelikle üretim ve yetiştiricilik yapan veya yapacak olan 
işletmelere verilmesi sektörün gelişmesine katkıda bulunacaktır. 
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I. GİRİŞ 

Çiçekçilik sektörü içinde yer alan iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği; ev, büro, otel, 
fabrika ve çeşitli işyerlerinin dinlenme salonlarında iç mekan bitkisi olarak kullanılan 
saksıiı bitkileri ve bunların üretim materyalleri olan çelikler, tohumlar ve yumruları 
kapsamaktadır. İç mekan süs bitkileri salon bitkileri veya saksı bitkileri olarak da isimlen- 
dirilmektedir. 

İç mekan süs bitkileri çiçekçilik sektörü içinde özellikle son on yıldır önemli bir yer 
tutmaya başlamıştır. Ev ziyaretleri, kutlama günleri, hasta ziyaretleri gibi durumlarda 
götürülen kesme çiçeklerin yerini artık salon bitkileri almaya başlamıştır. Bunda en büyük 
etken salon bitkilerinin kesme çiçeklere göre daha uzun ömürlü olmalarının yanında tür 
ve çeşit sayısı zenginliğinin her zevke hitap edebilmesidir. Bu çeşit zenginliği aynı 
zamanda her bütçeye göre de bitki bulma şansını arttırmaktadır. 

Ülkemizde kişi başına düşen yeşil alanların az oluşu yeşile duyulan özlemi artırmakta 
bu özlem de evlerde salon bitkisi yetiştiriciliği yapılarak bir ölçüde giderilmeye 
çalışılmaktadır. Köyden kente göçe paralel olarak salon bitkileri yetiştiriciliğine duyulan 
talebin de artacağı bir gerçektir. 

Çiçeğin günlük monoton yaşantıyı renklendirdiği, kişilerin ruh sağlığına olumlu etki 
yaptığı herkes tarafından bilinmektedir. Birçok kişi boş vakitlerinde evlerinde yetiştirdikleri 
salon bitkilerinin bakımları sayesinde dinlendiklerini, onların sağlıklı büyümeleri ve 
gelişmeleri ile mutlu olduklarını söylemektedirler. Bu durum göz önüne alındığında talep 
artışının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. 

Özellikle komşuluk ilişkileri içinde salon bitkileri alış- verişi yoluyla ya da amatörce 
yetiştiriciliği yapılan iç mekan bitkileri son yıllarda ticari bir üretim haline dönüşmüş süs 
bitkileri içinde bir alt sektör olarak gelişmiştir. 

Bu gruba giren iç mekan süs bitkilerinin listesi bölüm VII de verilmiştir. 

Çiçekçilik sektörü içinde önemli bir yer teşkil eden salon bitkileri yetiştiriciliğinin 
ülkemizde gelişmesi için yapılması gereken işler ve alınması gereken bazı tedbirler 
şunlardır; 

- Salon bitkileri yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumunu ortaya koyabilecek ciddi bir 
ekonomik sörveyin yapılması son derece yararlıdır. 

- Sektöre üretim materyali sağlayacak, dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik, modern 
teknoloji ve doku kültürü gibi üretim metodlarını kullanarak üretim yapacak işletmelerin 
kurulması teşvik edilmelidir. 

- İthalat izni verilen firma ve şahıslarda bazı şartlar aranmalı, alt yapısı olan, ithal 
edilen bitkiyi kalitesini bozmadan yetiştirecek ve pazara kadar saklayacak işletmelere 
ithalat izni verilmelidir. 

- İthal edilen bitkilerin kalite kontrolleri sadece Zirai Karantina yönünden değil aynı 
zamanda pazar değeri ölçüsünden de yapılmalı, yurt dışında hiç bir pazar şansı olmayan 
kalitesiz bitkilerin ülkeye girmesine engel olunmalıdır. 

- Kaynak kullanımı destekleme fonu vb. teşvik edici önlemler devam ettiği sürece 
konuya ilgi duyanlann ve yatırım yapmak isteyenlerin sayısı artacaktır. 
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- Salon bitkileri satışının yapılacağı mezatların kurulması, gerek alıcılar ve gerekse 
satıcılar açısından yarar getirebilir. Alıcılar istedikleri bitkiyi istedikleri miktarda alma 
şansını yakalarken tüketicilere de belli kalitenin altındaki ürün sunulmamış olur ve 
üreticiler pazar arama ve ürünlerini alıcıya kadar ulaştırma zorluklarını bu sayede aşabi¬ 
lirler. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

1. Sektördeki Kuruluşlar : 

Sektör, çoğu Marmara Bölgesinde olan irili ufaklı işletmelerden oluşmaktadır. Pazarın 
%50 den fazlasını elinde bulunduran 50 da lık sera alanına sahip bir işletmenin yanısıra 
sera alanları 1-20 da arasında değişen 20'ye yakın işletme sektör içinde yer almakta ve 
bu işletmelerin sayıları gün geçtikçe artmaktadır Yeni kurulan ve kurulmakta olan salon 
bitkileri yetiştiriciliği yapılan seralarda sulama, gölgeleme, ısıtma gibi sistemlerin modern 
sera tekniğine uygun yapılmasına özen gösterildiği dikkati çekmektedir. 

Türkiye'de iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinin Marmara Bölgesinde yoğunlaştığı, 
bunu sırasıyla Ege ve Akdeniz bölgelerinin takip ettiği görülmektedir. Her üç bölgede de 
plastik sera (yüksek tüneller dahil) varlığının cam seralara göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kullanılan seraların alanları ve 
oranları Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

çizelge 1. Türkiye'de Iç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde 
Kullanılan Sera Alanları (da) 

Sera tipi TOPLAM 

Bölgeler Cam Plastik Toplam % si 

Marmara 66. 6 116.2 182 . 8 49.0 

Ege 35 . 0 94 . 4 129. 4 34 . 7 

Akdeniz 19.2 38 . 0 57 . 2 15 . 4 

Diğer 1.2 2.3 3 . 5 0.9 

TOPLAM 122 . 0 250 . 9 372 . 9 100 . 0 

Kaynak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri Kayıtları 
(1993) 

Sera alanlarının yurtiçi dağılımları ise Çizelge 2'de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Türkiye'de Iç Mekan Süs Bitkileri Yetiştirilen Sera 
Alanlarının Yurt içindeki Dağılımı (da) 

BÖLGELER 

Sera 

Cam 

Tipleri 

Plastik Toplam 

MARMARA BÖLGESİ 
Kocaeli 53.5 92.5 146. 0 

İstanbul 10.1 0.5 10 . 6 
Bursa 1.8 13.2 15.0 

Sakarya 1.0 10 . 0 11.0 

Çanakkale 0.2 0.2 

ege bölgesi 
İzmir 29.2 81. 9 111.1 

Manisa 3.0 10.0 13.0 

Denizli 2.5 1.0 3.5 

Muğla 0.3 1.5 1.8 

AKDENİZ BÖLGESİ 
Antalya 18.2 17.0 35.2 

Adana   21.0 21.0 

İçel 1. 0   1.0 

DİĞERLERİ 
Samsun 0.8 2 . 3 3 . 1 

Amasya 0.4   0.4 

Kaynak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri Kayıtları 
(1993) 

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı : 

Ülkemizin seracılık açısından yeterli iklim özelliklerine sahip olduğu, serayı 
oluşturacak malzeme ve teknik yönünden de iyi olanakları bulunduğu gözönüne alındığı 
zaman iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği için kullanılan alanın fazla olmadığı ve 
arttırılmasının gerekli olduğu söylenebilir. Marmara Bölgesinde İstanbul gibi büyük bir 
pazarın avantajlarından yararlanan işletmelerin daha güneye kayarak ısıtma yönünden 
enerji tasarrufu yapabilecekleri bölgeleri kullanmaları mevcut kapasitenin kullanımını 
arttıracaktır. Bölge seçiminde türlerin sıcaklık isteklerinin göz önünde bulundurulması 
yüksek sıcaklık isteyen türlerin güney bölgelerde fazla sıcaklık istekleri olmayan türlerin 
de Marmara Bölgesinde yetiştirilmesi kapasitenin iyi kullanılmasına katkıda bulunacaktır. 

3. Üretim 

Ülkemizde iç mekan bitkileri yetiştiriciliği yapan işletmelerin faaliyetleri üç grup halinde 
toplanmaktadır. 

a) Üretim materyalini kendileri üretip satış boyuna kadar büyütenler, 
b) Üretim materyalini ithal edip satış boyuna kadar büyütenler. 
c) Satış boyunda bitki ithal edip kısa bir müddet içinde pazarlayanlar. 

Ülkemizde iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda istatistiki çalışmalar mevcut 
olmadığı için sektörün durumunu her yönü ile açıklamak mümkün olmamıştır. Bununla 
beraber bir genelleme yapıldığı zaman işletmelerin üretim materyallerini yurt dışından 
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getirip satış boyuna kadar büyütmeyi tercih ettikleri, kendi üretim materyalini üretenlerin 
ise sadece birkaç işletme olduğu görülmüştür. 

Üretim materyali yetiştiriciliği salon bitkisi yetiştiriciliğinden farklı olarak değişik sera 
tekniği, sıcaklık ve nem gibi iklim özellikleri yönünden farklı şartlar istemektedir. Sınırlı bir 
sermaye ile bu sektöre giren bir işletme üretim materyalini kendisi yetiştirmeye başladığı 
zaman sermayesinin çoğunu üretim materyali için kullanmakta ve salon bitkisi üretimine 
ayıracak sera alanı ve sermayesi azalmaktadır. Ülkemizde halen üretim materyali 
üzerinde ihtisaslaşmış ve büyük miktarlarda kaliteli üretim yapabilen işletme mevcut 
değildir. Bu durumda işletmeler ithal üretim materyali ile üretim yapmak mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bazı türlerin ithal yoluyla getirilmesi, ithal edilen ülkelerin iklim avantajlarının 
daha iyi olması nedeniyle ekonomik olabilmektedir. Nitekim Dünya çiçekçilik sektöründe 
en büyük paya sahip Hollanda birçok türün köklü ve köksüz çeliklerini ithal etme yoluna 
gitmektedir. Bu türlerin başlıcaları ve ithal edilen ülkeler Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3. Hollanda'nın Köklü ve Köksüz Çelik Olarak Üretim 
Materyalini ithal Ettiği Ülkeler ve ithal Edilen Türler 

ythalatın Yapıldığı 
Ülke Tür 

Brezilya Dracaena marginata 
Cordyline 
Schefflera 

Kolombiya Drecaena marginata 
Dieffenbachia 

Cordyline 
Kosta Rika Dracaena deremensis 

Cordyline 
Ananas 

Fildişi Sahili Ananas 
Dracaena deremensis 
Schefflera 
Ficus 
Dracaena deremensis 
Cordyline 
Dracaena deremensis 
Yucca 

Cordyline 
Dracaena deremensis 
Scindapsus 
Dracaena marginata 
Dracaena deremensis 
Cordyline 
Ananas 

Ficus 

Pelargonium 
Dracaena deremensis 
Cordyline 
Pelargonium 
Ananas 

Scindapsus 
Dracaena marginata 
Dracaena deremensis 
Diffenbachia 
Cordyline 

Ekvator 

Guatemala 

Honduras 

İsrail 

Schefflera 

Kenya 

Peru 

Güney Afrika 
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Scindapsus 
Sri Lanka Dracaena deremensis 

Diffenbachia 
Cordyline 
Aglaonema 

Tayland Dracaena deremensis 
Diffenbachia 
Aglaonema 

A.B.D. (Florida) Dieffenbachia 
Cordyline 
Ananas 

Schefflera 
Ficus 

Kaynak : Floricultural Products (1987). 

Üretimi yapılacak türlerin seçimi, türlere duyulan talebe göre yönlendirilmektedir.Talep 
yıldan yıla ve ülkeden ülkeye göre değişebilmekle birlikte her zaman yerlerini koruyabilen 
türler mevcuttur. Çizelge 4'de 1991 yılında Hollanda'da satışı en fazla yapılan 20 saksı 
bitkisi türü görülmektedir. 
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Çizelge 4.Hollanda'da Üretilip Naaldwijk ve Bleiswijk 
Mezatlarında Satışı Yapılan En Popüler 20 Saksı BitkisiTürü (1991 

Satış Mik. Satıştan Gelen 
Tür (Milyon adet) Milyon 

Hasılat 

HFL 

Mezatların Market 

Payı (%) 

Anthurium 1962 8638 46 

Begonia 6508 13735 33 
Calathea 1944 10185 48 

Chrysanthemum 10390 17555 48 

Codiaeum variegatum 2845 6100 43 

Cyclamen 4199 9404 38 

Cymbidium 469 6258 57 
Dieffenbachia 5582 11316 53 

Dracaena 5592 24988 41 

Euphorbia pulcherrima , 4769 13321 49 
Ficus 11702 56189 44 

Guzmania 2118 5622 32 
Hedera 4711 6776 25 

Kalanchoe 17712 21835 47 

Nephrolepis 3790 8837 35 
Rhododendron 4619 12795 31 
Saintpaulia 12892 15179 40 

Schefflera 2443 9978 38 

Spathiphyllum 4611 15981 51 

Yucca 2910 18252 48 

Kaynak : Key Statistics Flower Auction Holland (1991). 

Ülkemizde en fazla üretimi ve satışı yapılan türler ise Şunlardır: 

Çiçek açan salon bitkileri 

Cyclamen 
Primula 
Sainpaulia 
Poinsettia 
Spathiphyllum 
Rhododendron simsii 

Yapraklı salon bitkileri 

Dieffenbachia 

Codiaeum variegatum 
Ficus 

Nephrolepis 
Dracaena 

Syngonium 
Caladium 

Daha az miktarlarda üretilen türler arasında ise; 

Araucaria Kalanchoe Schefflera Aphelandra 
Begonia Phoenix Guzmania 

iç mfekan bitkileri üretim şekilleri türlere göre farklı olmaktadır. Üretim şekilleri şu 
şekilde özetlenebilir (Oral, 1987). 

2. 1. Generatif Üretim 

a) Spor İle Üretim : Adiantum, Nephrolepis, Platycerium vb. gibi eğrelti olarak bilinen 
çiçeksiz bitkiler spor ile üretilirler. Spor genellikle tohumdan farklı bir yapıya sahiptir. Bir 
hücreden oluşmuştur ve nemli ortamlarda yaşar. Çoğunlukla çizgi veya noktalar halinde 
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eğrelti yapraklarınin alt yüzünde üretilir. Bazen de yaprak kenarları boyunca oluşurlar. Bir 
spor kesesi içinde bulunurlar. Sporlar olgunlaşınca kese çatlar ve sporlar dağılır. Uygun 
ortam bulunca çimlenerek gelişirler ve yeni bir eğrelti bitkisi oluştururlar. 

b) Tohum İle Üretim : Tohum ile yapılan üretimi kapsamaktadır. Cyclamen, primula 
gibi türler tohum ile üretilen önemli salon bitkileridir. 

2. 2. Vegetatif Üretim 

a) Çelik İle Üretim : Bir bitkinin gövde, değişikliğe uğramış gövde, yapraklar veya 
kökler gibi vegetatif organlarının ana bitkiden kesilip ayrıiarak uygun çevre koşulları 
altında başka bir yerde köklendirilmesine çelik ile üretim denir. Çelikler; gövde çelikleri 
yaprak çelikleri, göz çelikleri, yaprak-göz çelikleri ve kök çelikleri olarak sınıflan¬ 
dırılmaktadırlar. Saksı bitkilerinin çoğu çelik ile üretilmektedir. Bunlar arasında Saintpaulia 
(yaprak çeliği), Poinsettia, Dieffenbachia, Cadiaeum variegatum, Ficus, Dracaena, 
Syngonium, Schefflera gibi türleri sayabiliriz. 

b) Aşı İle Üretim : Aşı iki bitki parçasını birleştirmek, kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi 
birlikte büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Aşı ile üretim, saksılı bitkilerden çok, süs 
ağaç ve çalıların çoğaltılmasında yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Ancak bazı 
saksılı bitkilerde de başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle kaktüsler birbiri üzerine çok iyi 
bir şekilde aşılanabilmektedirler. Aşı ile üretilebilen bazı saksılı bitkilere örnek olarak 
Camellia, Dizygotheca, Epiphyllum, Opuntia, Rhododendron gösterilebilir. 

c) Daldırma İle Üretim : Bu yöntem, ana bitkiye bağlı şekilde gövdenin veya 
sürgünün köklendirilmeye alınmasıdır. Değişik şekillerde uygulanabilir ve uygulandığı 
şekle göre adi daldırma, yılankavi daldırma, hava daldırması, tepe daldırması, hendek 
daldırması gibi isimler alır. Daldırma ile üretilebilen saksılı bitkiler arasında Camellia 
Japonica, Rhododendron simsii, Philodendron scandes, Dieffenbachia maculata, 
Dracaena deremensis, Ficus elastica, Gardenia jasminoides, Monstera deliciosa, 
philodendron erubescens yer almaktadır. Bazı bitkilerin vegetatif bünyelerinde ortaya 
çıkan değişikler veya uygulanan büyüme yöntemi bu bitkilerin doğal olarak vegetatif yolla 
üretilmelerine neden olur. Kollar, yavrular, kök sürgünleri, boğaz ve pençeler daldırmaya 
uygun birer doğal formdurlar. Bunlar o bitkilerin üretilmesinde kullanılabilirler. Kol, bir 
bitkinin boğazındaki bir yaprağın koltuğundan çıkan, toprak yüzüne yatık olarak büyüyen 
ve bogamlardan birinde yeni bir bitki oluşturan özelleşmiş bir gövdedir.Chlorophytum 
comosum ve Saxifraga stolonifera bu yolla üretilen bitkilerdir. Stolon toprağa değince 
köklenen bir hava sürgünüdür. Yatay olarak toprak üstünde uzanan, çok uzun boğum 
araları ve indirgenmiş yapraklar içeren ince yapılı gövdeler stolon adını alır. Nephrolepis 
exaltata ve Platycerium bifurcatum stolonlar yardımıyla üretilen tipik bitkilerdir. 

Yavru, kimi bitkilerde ana gövdenin dibinden çıkan karakteristik bir yan sürgün veya 
dal tipidir. Bu terim genellikle rozete benzer görünüşlü kısa kalın gövdeler için 
kullanılmaktadır. Bromeliaceae familyasına mensup saksılı bitkilerin tümü yavrularla 
üretilirler. Orkidelerde (orchidaceae) olduğu gibi rizomlardan çıkan yan sürgünler de 
yavru olarak adlandırılır. 

Kök sürgünleri bitkinin toprak altındaki kısmı olan kökü üzerindeki adventif bir 
tomurcuktan çıkan sürgünlerdir. Boğaz terimi, gövdenin toprak yüzeyiyle hemen toprak 
altında bulunan ve yeni sürgünlerin çıktığı kısmı ifade etmektedir. Saintpaulia ionantha'da 
gövde kısa ve kalın bir yapıda olup, yapraklar bu gövdeden rozete benzer bir düzenle 
çıkarlar. Bitkinin tümüne çoğu zaman bir boğaz veya pençe gözüyle bakılmaktadır. Yan 



iç mekan bitkileri ihracatını en fazla yaptığımız ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. 
Yıllara göre, Ürdün, Yunanistan, Japonya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'ya az miktarlarda 
ihracatımız olmuştur. 

Ülkemizde iç mekan bitkileri yetiştiriciliği büyük ölçüde dış kaynaklı üretim materyali 
temeline oturtulmuştur. 

Bu arada saksı büyüklüğüne gelmiş salon bitkisi ithali de her yıl artarak sürmektedir. 
1989-1992 yılları itibariyle ithal edilen salon bitkisi ve üretim materyali miktar ve değerleri 
Çizelge 6'da verilmiştir. 

Çizelge 6. Türkiye'nin 1989-1992 Yılları Arasında Iç Mekan Süs 
Bitkileri Üretim Materyali ve Bitki ithalatı 

Yıllar Miktar (Ton) Değer (bin dolar) 

1989 756. 4 2215.2 

1990 754 . 2 4330.2 

1991 1697.4 5408.3 

1992 1865.3 5637.7 

Kaynak : İstanbul Ticaret Odası Bilgisayar Kayıtları 

Salon bitkileri ve üretim materyallerini ithal ettiğimiz ülkeler arasında Hollanda başta 
yer almakta, bunu İsrail, Belçika, Lüksemburg ve İtalya takip etmektedir. 1992 ithalatında 
Hollanda'nın payı ödenen parasal değer açısından %69, İsrail'in %19.6, Belçika- 
Lüksemburg'un %2.6, Honduras'ın %2.1, İtalya'nın %2.0, Kosta Rika'nın %1.5 olmuştur. 

Geri kalan ithalat da Japonya, Ispanya, A.B.D., Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerden 
az miktarlarda yapılmıştır. 

Hollanda, Almanya, Fransa, Ingiltere gibi ülkelerin salon bitkileri ithalat cetvelleri çeşitli 
ülkelerden bu ülkelere ithalat yapıldığını göstermektedir. Çizelge 7, 8, 9 ve 10 ülkelerin 
ithalat yaptıkları ülkeleri ve oranlarını göstermektedir. 

çizelge 7. Hollanda’nın Köklü Çelik, Köksüz Çelik ve Iç Mekan 
Süs Bitkisi ithalatı Nedeniyle Ödediği Parasal Değerin Oranları 
(1987) 

ithal edilenürün ithalatın Yapıldığı Ödenen parasaldeğerin 
Ülke %’si (HFL) 

Köklü çelikler Kosto Rika 29.3 
Almanya 12.3 
Belçika-Lüksemburg 9.7 
İsrail 6.8 
Ingiltere 6.8 
Sri Lanka 5.8 
Guatemala 4.1 

A.B.D. 3.8 
Avusturya 2.6 
Tayland 2.3 
Honduras 1. 9 

İtalya 1. 9 
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Brezilya 1.7 
Fransa 1.2 
Küba 1 -1 

Polonya 1.0 
Kenya 1. 0 
Diğer ülkeler 6.7 

Köksüz çelikler Guatemala 29.3 
Kosta Rika 11.6 
İtalya 9.2 
Fransa 9•1 
Honduras 6.3 

Kanarya Adaları (Isp.) 4.7 
Güney Afrika 4.0 
El Salvador 3.6 
Polonya 3.2 
Belçika-Lüksemburg 3.0 
Brezilya 2.9 
İsrail 2.5 
Ispanya 1.7 
Almanya 1.7 
A.B.D. 1.2 
Rwanda 1.0 
Diğer ülkeler 5.0 

Saksılı bitkiler Belçika-Lüksemburg 39.3 
Danimarka 10.1 
Kosta Rika 7.0 

Almanya 6.1 
Ispanya 5.3 
A.B.D. 4.8 
Japonya 4 . 2 
Brezilya 3.1 
Sri Lanka 3 .1 

İsrail 2 . 4 
Honduras 2.2 
İtalya 2 .1 
Fransa 1. 9 

Singapur 1.3 
Ingiltere 1.1 
Diğer ülkeler 6.0 

Kaynak : For The Market Study Florioultural Products (1989) 

Çizelge 8. Almanya'nın Köklü Çelik, Köksüz Çelik ve Iç Mekan 
Süs Bitkisi ithal Ettiği Ülkeler ve Ödenen Parasal Değerin 
Oranları (1987) 

ithal edilenürün ithalatın Yapıldığı Ödenen parasaldeğerin 
Ülke %'si (DM) 

Köklü çelikler Hollanda 85.0 
Fildişi Sahili 3.2 
İsrail 2.0 
İtalya 1. 6 
Ispanya 1.0 
Diğer ülkeler 7.2 

Köksüz çelikler Kanarya Adaları (Isp.) 33.7 
İtalya 19.8 
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İsrail 16.7 

Fransa 6.8 
Meksika 4.4 
Hollanda 4 . 0 
Guatemala 3.0 

Japonya 2.1 
Kenya 2 .0 
Ispanya 1.2 
A.B.D. 1.0 

Diğer ülkeler 5.3 
Saksılı Bitkiler Hollanda 79.0 

Danimarka 11.3 

Belçika-Lüksemburg 4.9 
Diğer ülkeler 4.8 

Kaynak : For The Market Study Floricultural Products 

Çizelge 9. Fransa'nın Köklü Çelik, Köksüz Çelik ve Iç Mekan Süs 
Bitkisi ithalatı Nedeniyle Ödediği Parasal Değerin Oranları 
(1987) 

ithal edilenürün ithalatın Yapıldığı Ödenen parasaldeğerin 
Ülke %'si (FF) 

Köklü çelikler Hollanda 63.0 
Almanya 18.7 
Belçika-Lüksemburg 5.8 
Fildişi Sahili 5.5 
İtalya 1.1 
Diğer ülkeler 5.9 

Köksüz çelikler Ispanya (Kanarya Adal.) 37.7 
İsrail 17.6 
İtalya 14.5 
Hollanda 7.5 

Ispanya 4 . 8 
Fas 4 .2 
Diğer ülkeler 13.7 

Saksılı Bitkiler Hollanda 58.3 
Belçika-Lüksemburg 29.3 
Danimarka 7 . 0 
Almanya 1.9 
Diğer ülkeler 3.5 

Kaynak : For The Market Study Floricultural Products(1989). 

Çizelge 10. Ingiltere'nin Köklü Çelik, Köksüz Çelik ve Iç Mekan Süs 
Bitkisi ithal Ettiği Ülkeler veÖdenenParasalDeğerin Oranları (1987) 

ithal edilenürün ithalatın Yapıldığı Ödenen parasaldeğerin 
Ülke %'si (Sterlin) 

Köklü çelikler Hollanda 79.8 
Saint Lucia 7.3 

Guatemala 1.4 
İsrail 1.2 

Diğer ülkeler 10.3 
Köksüz çelikler Kanarya Adaları (Isp) 54.7 

Malta 19.9 
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İsrail 2.7 
Fransa 2.7 
A.B.D. 1.5 
Togo 1. 2 
Güney Afrika 1.1 
Diğer ülkeler 16.2 

Saksılı bitkiler Hollanda 55.3 
Danimarka 19.9 

Belçika-Lüksemburg 19.1 
İtalya 1.1 
Singapur 1. 0 
A.B.D. 1.0 

Diğer ülkeler 2.6 

Kaynak : For The Market Study Floricultural Products(1989). 

Hollanda, iç mekan süs bitkileri ihracatında büyük oranda satışa hazır bitkileri ihraç 
etmeyi tercih etmekte, üretim materyali ihracatını az oranda tutmaktadır. Hatta yetiştirici¬ 
likte kendi üretim materyali ihtiyacı ithal etme yolunu tercih etmektedir. Cetvel 7'den de 
anlaşılacağı gibi Hollanda çok sayıda ülkeden köklü ve köksüz çelik almakta ve bunları 
satış boyuna kadar büyütmektedir. Bununla birlikte iç mekan süs bitkisi ithalini de 
gerçekleştirmekte son derece büyük ve modern mezatları aracılığı ile bu bitkileri aynı 
zamanda ihraç da etmektedir. Çizelge 11 Hollanda'nın ihracatında önemli ülkeleri ve 
ihraç oranlarını göstermektedir. 

Çizelge 11. Hollanda'nın Iç Mekan Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek 
ihracatının Yapıldığı Ülkeler ve Oranları(1991) 

Ülkeler 

Kesme 

Çiçek 
% 

Iç Mekan 
Süs Bitkisi 

% 

Üretim 

Materyali 
% 

Almanya 72 26 2 
Fransa 67 30 3 

Ingiltere 56 19 5 

İtalya 45 50 5 
İsviçre 69 29 2 

Avusturya 67 31 2 
Belçika 50 41 9 
A.B.D. 94 1 5 
Danimarka 63 30 7 

İsveç 72 24 4 

Ispanya 42 52 6 

Japonya 83 1 16 

Yugoslavya 57 40 3 
Yunanistan 58 35 7 

Diğer ülkeler 55 34 11 

Kaynak: Key Istatistics Flower Auction, Holland (1991). 

Hollanda'nın, Fransa'nın ve Almanya'nın ithalat ve ihracat rakamları Çizelge 12, 13 ve 
14'de verilmiştir (İç Mekan Süs Bitkileri Materyali). 

Çizelge 12. Hollanda'nın 1981-1985 Yılları Arasında ithalat ve 
İhracatı 
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Yıllar ithalat (Milyon HFL) ihracat (Milyon HFL) 

1981 71.1 456.1 
1985 148.2 826.4 

Kaynak : For The Study Floricultural Products (1989) 

Çizelge 13. Fransa'nın 1984-1987 Yılları Arasında ithalat ve 
ihracatı 

Yıllar ithalat (Milyon Fransız Frangı) ihracat (Milyon FF) 

1984 516.5 23.2 

1985 653.8 25 . 4 

1986 751. 0 24.7 

1987 869.3 28 . 3 

Kaynak : For The Market Study Floricultural Products (1989). 

çizelge 14. Almanya'nın 1984 -1987 Yılları Arasında ithalat 

ihracatı 

Yıllar ithalat (Milyon DM) ihracat (Milyon DM) 

1984 335 . 0 30. 6 

1985 384 .7 34 . 8 

1986 451. 0 38 . 6 

1987 459.6 42 . 8 

Kaynak : For The Market Study Floricultural Products (1989). 

Çizelge 12, 13 ve 14'deki Hollanda, Fransa ve Almanya'nın 1984-1987 yılları arasında 
ithalat ve ihracat rakamları incelendiğinde ithalat ve ihracat oranları arasında yıllara göre 
denge olduğu görülmektedir. Ülkemizde henüz bu dengenin kurulmuş olduğu 
söylenemez. Sektörün hızlı gelişmesi ile birlikte birçok sorunu halledememiş olması bu 
dengenin kurulmasını geciktirmektedir. 

5. Tüketim, Satış ve Fiyatlar 

Ülkelerin kültür ve gelişmişlik düzeyleri ile birlikte çiçeğe ve bitkilere bütçelerinden 
ayırdıkları pay da değişmektedir. 

Çizelge 15. Bazı Ülkelerde Kişi Başına Çiçek ve Bitki Tüketim 
Harcamaları HFL (1991) 
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No Ülke 

Kişi 

Çiçek 

başına harcama 

Bitki 

(HFL) 

Toplam 

Nüfus 

(Milyon) 

1 Norveç 110 130 240 4 

2 İsviçre 105 120 225 7 

3 İsveç 77 119 196 8 
4 Danimarka 63 129 192 5 

5 İtalya 127 51 178 57 

6 Almanya 87 83 170 62 
7 Avusturya 67 64 131 8 

8 Hollanda 77 48 125 15 

9 Belçika-Lüks. 59 56 115 11 

10 Fransa 51 46 97 56 
11 Japonya 90 — 90 122 

12 A.B.D. 45 37 82 244 

13 Yunanistan 34 34 68 10 
14 Ingiltere 39 14 53 56 

15 Ispanya 23 17 40 39 

Kaynak : Key Statistics Flower Auction Holland (1991). 

Çizelge 15'de gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen çiçek ve bitki harcamalarının 
yüksekliği dikkati çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde bitki ve çiçek tüketiminde özel günlerin 
(yılbaşı, anneler günü vs) etkisi olmakla birlikte, halkın tüm yıl boyunca çiçek ve bitki satın 
aldığı tüketici sön/eylerinden anlaşılmaktadır. Hollanda'da yapılan tüketici sörveyleri 
toplam ailelerin %50 sinde aile fertlerinden en az birinin evlerine ayda bir kez veya daha 
fazla çiçek satın aldığını, ayrıca ofis dekorasyonları amacıyla da önemli ölçüde çiçek ve 
bitki tüketimi olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde, halkımızın çiçek ve bitkiye olan ilgisi eskiden beri sürmektedir. Fakat bu 
ilgi son yıjlarda bilinçli bir hal almaya başlamış ev ve ofis bitkilendirmesinde daha kaliteli 
ve uyumlu bitkilerin seçildiği gözlenmiştir. Ziyaretlerde götürülen çikolata, pasta gibi 
ürünlerin yerini de artık kesme çiçek ve salon bitkisi almaya başlamıştır. 

Türlere duyulan talebe ve türlerin yetiştirilme şartlarından dolayı maliyetlerine göre 
fiyatları değişmektedir. 

Yalova'daki bir işletmeden alınan bazı önemli salon bitkileri toptan fiyatları aşağıda 
gösterilmiştir (1993). 

Tür Boy Toptan Fiyat (TL) 

Anthurium 
Azalea 

Cordyline 

Croton 

Cyclamen 
Di.ef fenbachia 

8 0 cm. 
1 boy 
2 " 

extra 

4 0 cm. 
50 cm. 
30 cm. 

2 5 cm. 
2 5 cm. 

175.000.-
42.500.-
30.OQQ _ -
4 7 . 5 0 0". -
60.000.-

85.000.-
37.500.-
37.500.-

27.500 .-

55 



70 cm. 137.500.-
Ficus 40 cm. 57.500.-

100 cm. 125.000.-

Nephrolepis 20 cm. 30.000.-

Schefflera 3 0 cm. 37.500.-
90 cm. 110.000.-

Spathipyllum 40 cm. 180.000.-

Syngonium 20 cm. 37.500.-
8 0 cm. 185.000.-

Yucca 30 cm. 40.000.-
60 cm. 225.000.-

120 cm. 650.000.-

Hollanda'da diğer Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi toptan satış marketleri 
bulunmamaktadır. Üretilen kesme çiçekler ve saksı bitkilerinin çoğu, mezatlar aracılığı ile 
satılmaktadır. Bununla beraber, yerli üretim olan çelikler, fideler ve küçük bitkilerin çoğu 
doğrudan yöresel üreticilere veya dış ülkelerin ithalatçılarına ve üreticilerine üretimi yapan 
firamalar tarafından satılmaktadır. Mezatiar, satılan çiçeklerin ve saksı bitkilerinin satış 
fiyatlarının %4.7-8'ini komisyon olarak almaktadırlar. Mezatlar haftanın yedi günü 
boyunca hizmet vermekte ve bu sayede ihraç amacıyla çok çeşitli çiçek ve bitkiler 
alıcılara sunulmaktadır. 

Hollanda'daki mezatlar soğuk depo, banka şubeleri, dinlenme yerleri, restoran, 
kafeterya gibi olanaklara sahiptirler. Hollanda'daki Naaldwijk mezatı 462.000 m2, 
Bleiswijk mezatı ise 130.000 m2 yerleşim alanına sahiptir. Ayrıca Naaldwijk mezatının 
35.000 m2, Bleiswijk mezatının ise 3500 m2 lik soğuk deposu mevcuttur. Bilgisayar 
kontrollü mezat saati Naaldwijk mezatında 8 adet, Bleiswijk mezatında 3 adettir. Her iki 
mezatın Hollanda çiçek mezatları içindeki market paylarının toplamı %40.4 dür. Naaldwijk 
mezatının market payı %34.7, Bleiswijk mezatının payı ise %5.7 dir. Naaldwijk mezatında 
satılan çiçek ve bitkilerin %80'i Bleiswijk mezatındakilerin ise %50'si ihraç edilmektedir. 
1000 kadar tür ve çeşidin satıldığı Hollanda'daki mezatlar çeşit zenginlikleri nedeniyle 
diğer rakip ülkeler karşısında Hollanda'ya büyük avantaj sağlamaktadır. 

Ülkemizde ise kesme çiçek satışları mezatlar aracılığı ile yapılmaktadır. İhracata 
dönük kesme çiçek satışları ise doğrudan üretici firmalar tarafından yapılmaktadır. Salon 
bitkilerinin satışlarının çoğu doğrudan üretici ve ithalatçı firmalar aracılığı ile 
yapılmaktadır. Mezatlarda satılan salon bitkisi sayısı son derece azdır. 

Salon bitkileri üreten işletmeler genellikle pazarlama hizmetlerini de üstlenmişlerdir. 

Üretimde söz sahibi büyük işletmeler ülke genelinde dağıtım organizasyonunu 
kurmuşlardır. Bu organizasyonda en büyük alıcılar çiçek dükkanları sahipleridir. 

Sokak satıcıları ya da tezgah sahipleri üretici işletmelerden sağladıkları SSksıiı bitkileri 
doğrudan tüketiciye sunmaktadır. 

Özellikle okul, motel, restorant. b'üro gibi mekanların dekorasyonunu üstlenen kişi ya 
da kuruluşlar salon bitkilerinin alıcısı konumundadır. 

S. İstihdam : 

Örtü altı yetiştiriciliğine bağlı olarak sonraki bölümde detayı verilen tüm sektörleri 
yakından ilgilindirmektedir. Genel bir tanımlama olarak salon bitkileri yetiştiriciliğinde 
dekara yılda 700-750 gün işgücüne gereksinim duyulması istihdama doğrudan katkı 
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sağlamaktadır. Bu yönüyle dikkat çekicidir. Ayrıca işletmelerde tarım arazisine duyulan 
gereksinim az olması, işletmelerin arsa nitelikli araziler üzerinde yerleşim birimlerine 
yakın olarak kurulması ve üretim periyoduna bağlı olarak yıl içinde salon bitkileri üretme- 
büyütme sayısının farklı olması gibi nedenlerle cazip yatırım alanı olarak seçilmektedir.Bu 
nedenle üretim alanlarındaki genişlemeye paralel olarak istihdama katkısının da yıldan 
yıla artış göstereceği beklenmektedir. 

Son aylarda daha çok ithal edilerek büyütülen ve pazara sunulan salon bitkilerinin yurt 
içinde üretilmelerinin teşvik edilmesi durumunda bu sektörde istihdamın artması daha 
hızlı gerçekleşecektir. 

7. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi : 

Ülkemizdeki saksı bitkileri yetiştiriciliği konusunda bugüne kadar yapılmış istatistiki bir 
çalışma olmaması diğer ülkelerin verileri ile ülkemizi karşılaştırma olanağını sınır¬ 
lamaktadır. Buna rağmen salon bitkileri yetiştiriciliğinin özellikle son on yıldır çiçekçilik 
sektörü içinde önemli bir yere geldiği ve hızlı bir gelişme içinde bulunduğu gerçektir. 
Bugünkü şartlarda büyük ölçüde ithalata dayalı olan sektörde önümüzdeki yıllarda yerli 
üretiminde artacağı söylenebilir. Yeni kurulan her sektörde olduğu gibi bazı problemler 
yaşayan sektörün geleceği umut vaadetmektedir. 

III. yedinci plan dönemindeki gelişmeler 

İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni olmakla beraber hızlı bir gelişme 
içindedir. Bu gelişmenin fazla miktarda ithal ürün üzerine kurulmuş olması başlangıçta 
normal kabul edilebilir. Halkın yeni türlere olan tepkisini ölçmek ve pazar paylarını 
öğrenmek açısından başlangıçta satışa hazır boyda salon bitkisi ithalatına gidilmiştir. 

Bu konular açıklığa kavuştuktan sonra, artık kendi ürünlerimizi üretmek ülkemiz için 
son derece uygun iklim ve çevre şartlarına sahip bir ülke için gereklidir. 

Üretim materyali konusu ise satışa hazır boyda salon bitkisi konusundan çok daha 
farklı boyutlardadır. Yurt dışı kaynaklı, doku kültürü yolu ile üretilmiş sağlıklı ve yüksek 
teknoloji kullanımından dolayı düşük maliyetli üretim materyalleri ile üretimi son derece 
yetersiz ve kalite yönünden daha aşağı olan yerli üretim materyallerinin rekabeti bugünkü 
koşullarla söz konusu değildir. Bu durumda üretim materyali ithalatının sektörün 
gelişmesine bağlı olarak artacağı kesindir. Ancak, doku kültürü gibi modern teknolojilerin 
kullanılacağı işletmelerin ülkemizde de kurulması ile üretim materyali konusunda dış 
bağımlılık oranının azalacağı bir gerçektir. 

Ülkemizdeki salon bitkileri üretimi konusunda kesin rakamlara sahip değiliz. Üreticiler 
işletmelerindeki üretimleri konusunda bilgi vermekten kaçınmaktadırlar. Buna rağmen 
üretimin arttığı ve her yıl yeni işletmelerin bu sektöre katıldığı bilinmektedir. Bu artış 
oranının önümüzdeki beş yıl içinde her yıl %30-40 oranında artabileceği söylenebilir. 
Buna paralel olarak da üretim materyali ithalatı artacaktır. 

Salon bitkileri yetiştiriciliği amacıyla son yıllarda kurulan seralarda, dünyadaki mevcut 
teknolojilerin imkanlar ölçüsünde seralara yansıtılmaya çalışıldığı ve bu teknolojilerin 
yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Önümüzdeki beş yıl içinde teknoloji 
transferinin devam edeceği söylenebilir. Sulama, gübreleme, ısıtma, gölgelendirme, sera 
içi nakliyesi gibi konularda kullanılan teknoloji dünyada yaygın olarak kullanılan 
teknolojilere yakındır. 
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Salon bitkileri sektörünün birçok sektörle dolaylı veya doğrudan ilgisi bulunmaktadır. 
Bu sektörler; 

- Enerji (elektrik) sanayii 
- Bilgisayar ve elektronik sanayii 
- Kimya sanayii 
- İlaç sanayii 
- Gübre sanayii 
- Plastik ürünleri sanayii 
- Taş ve toprağa dayalı sanayiiler (seramik, porselen, pişmiş kilden yapılan saksılar) 
- Ana metal sanayii (demir-çelik ve demir dışı metaller) 
- Makina imalat sanayii 
- Tarım alet ve makinaları sanayii 
- Karayolu taşıtları sanayii 
- Turizm 

İthal edilen satışa hazır boyda saksılı bitkilerin üretimi ülkemizde yapıldığı zaman 
sadece sera yetiştiriciliğindeki istihdamla kalınmayacak ilgili sektörlerdeki istihdamı da 
arttıracak ve sanayiideki büyümeye katkıda bulunacaktır. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Planlanacak yatırım alanlarının başında, üretimde en önemli girdi sayılan bitki üretim 
materyali üretimine yönelik yatırımlara öncelik tanınmalı ve her türlü destek verilmelidir. 

V. SAĞLANACAK KATKILAR 

Saksı bitkileri sektörü ve bununla ilgili diğer sektörlerin katma değerlerinin ülkemizde 
kalması açısından hazır bitki ithalatından ziyade yerli üretime yönelmenin büyük yararları 
vardır. İstihdam konusu da ele alındığında üretimin ülkemizde yapılmasının faydaları 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

VI. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Ülkemizde son on yıldır hızlı bir gelişme gösteren iç mekan bitkileri (Salon bitkileri) 
yetiştiriciliği konusunda sağlıklı istatistiki veriler mevcut değildir. Bununla beraber bilinen 
gerçek üretimin dış kaynaklı bitki üretim materyallerine dayandırıldığıdır. Bu arada satış 
boyunda gelişmesini tamamlamış salon bitkisi ithali de her yıl artarak devam etmektedir. 

Bazı şahıslarca ithal edilen bitkilerde kalite yönünden zaman zaman düşüklüğe 
rastlanmaktadır. Bunlar genellikle hazır bitki ithal eden bazı şahısların, yurt dışından 
pazar şansı olmayan son derece düşük kaliteli salon bitkilerini yurda sokup düşük fiyatla 
satmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum yurt içinde üretimi yapılan kaliteli salon 
bitkilerine olumsuz etki yapmakta piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çiçekçilik sektörü içinde önemli bir yer teşkil eden salon bitkileri yetiştiriciliğinin 
ülkemizde gelişmesi için yapılması gereken işler ve alınması gereken bazı tedbirler 
şunlardır; 

- Salon bitkileri yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumunu ortaya koyabilecek ciddi biı 
ekonomik sörveyin yapılması son derece yararlıdır. 
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- Sektöre üretim materyali sağlayacak, dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik, modern 
teknoloji ve doku kültürü gibi üretim metodlarını kullanarak üretim yapacak işletmelerin 
kurulması teşvik edilmelidir. 

- İthalat izni verilen firma ve şahıslarda bazı şartlar aranmalı, alt yapısı olan, ithal 
edilen bitkiyi kalitesini bozmadan yetiştirecek ve pazara kadar saklayacak işletmelere 
ithalat izni verilmelidir. 

- İthal edilen bitkilerin kalite kontrolleri sadece Zirai Karantina yönünden değil aynı 
zamanda pazar değeri ölçüsünden de yapılmalı, yurt dışında hiç bir pazar şansı olmayan 
kalitesiz bitkilerin ülkeye girmesine engel olunmalıdır. 

- Kaynak kullanımı destekleme fonu vb. teşvik edici önlemler devam ettiği sürece 
konuya ilgi duyanların ve yatırım yapmak isteyenlerin sayısı artacaktır. 

- Salon bitkileri satışının yapılacağı mezatların kurulması, gerek alıcılar ve gerekse 
satıcılar açısından yarar getirebilir. Alıcılar istedikleri bitkiyi istedikleri miktarda alma 
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şansını yakalarken tüketicilere de belli kalitenin altındaki ürün sunulmamış olur ve 
üreticiler pazar arama ve ürünlerini alıcıya kadar ulaştırma zorluklarını bu sayede 
aşabilirler. 

VII.ÇEŞİTLİ İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ (SALON BİTKİLERİ) LİSTESİ 
Adı Familyası Türkçe Adi 

Adiantum raddianum (syn.A.cuneatum)Adiantaceae Kadın saçı 
Eğreltisi Aechmea fasciata Bromeliaceae 
Agave americana Agavaceae Sarı Sabır 
Aglaonema commutatum Araceae   

Aloe arborescens Liliaceae Testere Çiçeği 
Ananas comosus(syn.A.sativus) Bromeliaceae Ananas 
Anthuriumandreanum Araceae Flamingo Çiçeği 
Aphelandra squarrosa Acanthaceae   

Araucaria heterophylla 
(syn. A. excelsa) 

Araucariacea Salon Çamı 

Asparagus plumosus Liliaceae Tül Kuşkonmaz 
Aspidista elatior(syn.A.lurida) Liliaceae Salon Yaprağı 
Begonia rex Begoniaceae Yaprak Begonya 
Begonia semperflorens Begoniaceae Çiçek Begonya 
Begonia x tuberhybrida Begoniaceae Yumru Begonya 
Beloperone guttata Acanthaceae Karides Çiçeği 
Bougainvillea glabra Nyctaginaceae Gelin Duvağı 
Cactus Cactaceae Kaktüs 
Caladium bicolor Araceae   

Calathea makoyana Marantaceae   

Calceolaria x herbeohybrida Scrophulariaceae Çanta Çiçeği 
Camellia Japonica Theaceae Kamelya 
Campanula isophylla Campanulaceae Çan Çiçeği 
Cattleya trianae Orchidaceae Katleya 
Ceropegia woodii Asclepiadaceae Kalp Çiçeği 
Chamaedorea elegans (syn.Neanthe bei] La; Palmae Dağ Palmiyesi 
Chlorophytum comosum 
(syn.Anthericum comosum) 

Liliaceae Kordela 

Citrus mitis Rutaceae PanamaPortakalı 
Clivia miniata Amerillidaceae   
Codiaeum variegatum Euphorbiaceae Kroton 
Coleus blumei Labiatae Kolyoz 
Cordyline fruticosa Agavaceae Kordilin 
Crassula arborescens 
(syn.C.cotyledon) 

Crassulaceae 

Adi Familyası Türkçe Adı 

Cycas revoluta Cycadaceae Sikas (Yalancı 
sogo palmiyesi) 

Cyclamen persicum Primulaceae Siklamen 
Cymbidium lowianum Orchidaceae   

Cyperus alternifolius Cyperaceae Japon Şemsiyesi 
Dieffenbachia maculata 
(syn.D.picta) 

Araceae 
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D. Camilla 

D.compacta 
D. tropic snow 
Dracaena deremensis 

Echeveria derenbergii 
Euphorbia milli 
Euphorbia pulcherrima 
Fatshedera x lizei 

Fatsia japcnica 
Ficus benjamina 
Ficus elastika 
Fittonia argyroneura 
(syn F. verschaffeltii) 
Fuchsia x hybrida 
Gardenia jasminoides 
(syn G.florida) 
Gasteria verrucosa 
(syn Aloe verrucosa) 
Guzmania lingulata 
Hedera helix 
Helxine soreirolii 

(Soleirolia soleirolii) 
Hibiscus Rosa-Sinensis 
Hippeastrum vittatum 
(syn.Amaryllis vitlata) 
Howeia forsteriana 
(syn.Kentia forsteriana) 
Hoya carnosa 
Impatiens walleriana 
(syn.Impatiens hoistii) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Maranta leuconeura 
Microcoelum weddelianum 
(syn.Cocos weddeliana) 
Monstera deliciosa 
(syn.Philodendron pertusum) 
Neoregelia carclinae 
(syn.N.meyendorfii) 
Nephrolepis exaltata 
Nidu larium innocentii 
Pachystchys lutea 
Çiçeği 
Paphiopedilum callosum 
Orkidesi 
Pelargonium zonale 
(syn.P.xhortorum) 
Peperomia caperata 
Phalaenopsis amabilis 
Philodendron erubescens 
devetabanı 
Phoenix canariensis 
Pilea cadierei 

Agavaceae Kardeş kanı 
Crassulaceae   
Euphorbiaceae Yılbaşı Dikeni 

" Atatürk Çiçeği 
Araliaceae   

Araliacea Salon Aralyası 
Moraceae   

" Kauçuk 
Acanthaceae   

Onagracea Küpe çiçeği 
Rubiaceae Gardenya, Ful 

Liliaceae Sığır dili 

Bromeliaceae   
Araliaceae Duvar sarmaşığı 
Urticaceae Arap Saçı 

Malvaceae Çin gülü 
Amaryllidaceae Şövalye Yıldızı 

Palmae Kentia Palmiyesi 

Asclepiadaceae Mum çiçeği 
Balsaminaceae Cam güzeli 

Crassulaceae   
Marantaceae   

Palmae Kokos Palmiyesi 

Araceae Deve tabanı 

Bromeliaceae   

Oleandraceae Salon Eğreltisi 
Bromeliaceae   

Acanthaceae Sarı Karides 

Orchidaceae Venus Çarığı 

Geraniaceae Sardunya 

Piperaceae   
Orchidaceae Pervane Orkidesi 

Araceae Sarmaşık 

Palmae Hurma ağacı 
Urticaceae Topçu çiçeği 
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Platycerium bifurcatum 
(syn.P.alcicorne) 
Primulaobconica 

Punica granatum 'nana' 
Rhaphidophora aurea 
(syn.Scindapsus aureus) 
Rhododendron simsii 

Saintpaulia ionantha 
Sansevirea trifasciata 
Saxifraga stolonifera 
(syn.Saxifraga sarmentosa) 
Schefflera actinophylla 
(syn.Brassaia actionphylla) 
Sedum sieboldii 

Senecio cruentus 

(syn.Cineraria cruenta) 
Sinningia speciosa 
(syn.Gloxinia speciosa) 
Spathiphyllum wallisii 
Stephanotis floribunda 
Tradescantia flumiensis 

(syn.T.myrtifolia) 
Vrieseae splendens 
Zentedeschia aethiopica 
(syn.Calla aethiopica) 
Zebrina pendula 
(syn.Tradescantia zebrina) 

Polypodiaceae Geyik boynuzu eğreltisi 

Primulaceae 

Punicaceae 

Araceae 

Onbirayçiçeği 
Süs narı 

Salon sarmaşığı 

Ericaceae Açelya 
Gesneriaceae Afrika menekşesi 
Agavaceae Paşa Kılıcı 
Saxifragaceae Taşkıran 

Araliaceae Parlak Aralya 

Crassulaceae Dam koruğu 
Composiae Sinerarya 

Gesneriaceae Gloksinya 

Araceae Beyaz Yelken çiçeği 
Asclepiadeceae Madagaskar Yasemini 
Coramelinaceae Telgraf çiçeği 

Bromeliaceae   

Araceae Salon Kalası 

Commelinaceae Telgraf çiçeği 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Kesme çiçek kavramı buket, çelenk, sepet yapımında kullanılmak üzere 
kesilmiş çiçekler olarak tanımlanmaktadır. Açıkta ve örtü altında yetiştirilebilen 
çiçekler ile bu çiçeklerin elde edilmesi, korunması, depolanması, işlenmesi, 
sınıflandırılması ve pazarlanması ile ilgili tüm faaliyetler kesme çiçek konuları 
arasında yer almaktadır. 

1985 yılına kadar iç pazar için üretilen kesme çiçek bu tarihten sonra ihracata 
yönelik üretim yapan, döviz ve istihdam yaratan bir sektör haline gelmiştir. 
1992/93 yılı istatistiklerine göre Türkiye kesme çiçek ihracatı dünya ülkeleri 
arasında 21. sırada yer almakta olup 20.000.000 $ civarında gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde 420 ha kapalı alanda yapılmakta olan kesme çiçek yetiştiriciliğinde, 
iç pazara yönelik üretim yılboyu yapılırken dış satım için Ekim ayından Mayış ve 
Haziran aylarına kadar olmaktadır. Ayrıca aile işletmelerinde mevcut alt yapı 
yeterli olmayıp, teknik bilgi düzeyi eksik olmasına karşın ihracata yönelik 
yetiştiricilikte, gerek üretimde gerekse hasat sonrası işlemlerde modern teknikler 
kullanılmaktadır. Ancak dış pazarda sürekliliği sağlamak için değişik türlerin 
üretimine geçilerek ürün çeşitliliğini artırmak gerekmektedir. 

iç pazar için üretilen çiçeklerin satışının %90'ı merkezleri İstanbul'da bulunan 
iki kooperatif kanalıyla yapılmaktadır. Geri kalan kısmı ise toptancılar kanalıyla 
veya direk çiçekçi dükkanlarına olmaktadır. Çiçekçilik kooperatiflerinin üretim 
alanlarına uzaklığı nedeniyle üretici ile pazar arası ilişkiler kopuk olmakta, ayrıca 
iki ayrı mezatın faaliyet göstermesi üreticiler arası rekabeti azaltmakta aksine 
mezatlar arası rekabeti artırdığında üreticiyi kendilerine çekebilmek için askari 
kalite standardına gidilememektedir. Bu nedenle kooperatiflerin birleşmesi, üretim 
alanlarına yakın yerlerde faaliyet göstermesi, üretim periyodu süresince üreticiye 
danışmanlık hizmetleri sunması, soğuk zincir olanaklarına sahip olması ürün 
kalitesini yükseltecektir. 

Sadece dış pazara yönelik üretimde, üretim materyali dışarıdan ithal edilmekte, 
iç pazar için ise küçük üreticiler kendi materyallerini üretmekte veya bu işi yapan 
ancak anaçlıklarını zaman zaman değiştiren kişi ve kuruluşlardan temin 
etmektedirler. Bu da üründe kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Dışa 
bağımlılığı azaltmak, hastalıklardan ari, adına doğru, kaliteli çiçek yetiştirebilmek 
için üretim materyali temini konusunda çalışacak kişi veya kuruluşlara laboratuvar 
ve diğer alt yapı tesisleri için destek verilmesi gerekmektedir. 

Karanfil gibi bazı tür çiçeklerde dikimden pazarlanmaya kadar geçen süre çok 
uzun olduğundan üreticinin desteklenmesi bakımından Eximbank kredilerini 
kullandırılması yararlı olacaktır. 

Özel kuruluşlar ile kamu kuruluşları ve Üniversiteler arası iş birliğinin artması, 
her kademedeki çalışanların eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

65 



I. GİRİŞ 

İnsan oğlunun en güzel hasletlerinden biri olan estetik duygusu, tarih çağları 
boyunca güzel sanatlar alanında sonsuz bir eser yaratma ve geliştirme gayretinin 
itici gücü yanında insanın doğada var olan güzelliklere çok eski çağlardan beri ilgi 
duymasına neden olmuştur. Bu yüzden doğal güzellikler ve bunları oluşturan 
unsurlardan biri olan bitkiler bu amaçla kullanılmaya çalışılmış ve bu gayretler 
kentleşme ile birlikte hızlanmıştır. Doğadan uzaklaşan insanların doğa özleminin 
giderilmesi, kentlerin daha yaşanılır ortamlar haline getirilmesi için ihtiyaç duyulan 
bitkiler ile bir sevgi ve duygusal iletişim simgesi haline gelen çiçeklerin ve 
bitkilerin üretilmesi günümüzde genel adıyla "Süs Bitkileri" olarak isimlendirilen 
sektörün doğmasına neden olmuştur. 

Günümüzde süs bitkileri üretimi manevi ihtiyaçları karşılanması yanında 
ekonomik ihtiyaçlara da cevap verebilen ve ekolojik avantajlardan yararlandığı 
oranda geliri artan bir sektör konumundadır. Gittikçe artan talep, birim alandan 
fazla ürün alınması ve gelir sağlanabilmesi ve ihracat imkanlarının doğması bir 
çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu sektörün hızla gelişmesine neden 
olmuştur. 

"Kesme Çiçek" yetiştiriciliği, süs bitkileri alt sektörü içinde yer alan ve bu sektör 
içinde tüm dünyada hem üretim hacmi ve hem de ekonomik değer olarak en geniş 
yere sahip olan faaliyet alanıdır. "Kesme Çiçek" kavramı, bu amaçla yetiştirilen 
bitkilerin çiçek veya koncalarının taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, dolgu 
maddeleriyle desteklenmiş veya başka bir biçimde kullanıma sunulmuş 
durumlarını ifade etmekte olup, bu gruba giren türler Çizelge 1 'de verilmektedir. 
Kesme çiçekler Bürüksel Gümrük Terminolojisinde (BTN) 06.03 gümrük tarife ve 
pozisyon numarasıyla, Uluslararası Ticaret Standartlan Sınıflandırılmasında 
(SITC) ise 292.71 ticaret sıniflandırma koduyla ifade edilmektedir. 

Açıkta ve örtü altında yukarıda tanımlanan kesme çiçek ürünlerini elde etmek 
amacıyla yetiştirilen bitkiler ile bu ürünlerin elde edilmesi, korunması, 
depolanması, işlenmesi, sınıflandırılması ve pazarlanmasıyla ilgili tüm faaliyetler 
"Keşme Çiçek" üretiminin konuları arasında yer almaktadır. 

II. YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Süs bitkileri içinde yer alan diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi "Kesme 
Çiçek" yetiştiriciliği yirminci yüzyıl başlarından sonra önem kazanmaya başlamış 
ve özelljkle II. Dünya Savaşından sonra bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
için önemli bir sektör durumuna gelmiştir. Hollanda gibi bu konuda ileri gitmiş 
ülkeler ekolojik dezavantajlarına karşın geliştirdikleri yapay ortamlar ve 
teknolojilerle, Kolombiya, İsrail, İtalya, Ispanya ve Kenya gibi ülkeler ise sahip 
oldukları ekolojik avantajları kullanarak dünya kesme çiçek pazarında önemli 
paylara sahip olmuşlardır. 
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Çizelge 1. Önemli Bazı Kesme Çiçek Türleri 

Tohum, aşı veya köklü 

Çelikle Üretilen Kesme Çiçekler 

a) Serada Yetişenler 

-Standart karanfil 
-Spray karanfil 
-Standart Kasım Patı 

-Spray (biçme) Kasımpatı 
-Gül 

-Gypsophylla 
-Gerbera 
-Bouvardia 
-Lisianthus 
-Şebboy 

b) Açıkta (Yazlık 
Yetişenler 

-Statis sp. 
-Statis (Limonium) 
-Delphinum 
-Phlox 

-Hüsnüyusuf 
-Calandula (Suzi) 
-Molucella 
-Lunaria 
-Aster 

Soğanlı, yumrulu, rizomlu 

Kesme Çiçekler 

a) Serada Yetişenler 

-Lilium 
-Frezya 
-Anemone 

-Kala 
-Nerine 
-Ranunculus 
-Alstromeria 

-Prepare edilmiş Lale 
" " Sümbül 
" " Narcissus 

-Kuşkonmaz 

b) Açıkta (Yazlık 
Yetiştirilenler 

-Gladiol 
-Lilium 

-Agapanthus 
-Narcissus 
-Lale 
-Sümbül 
-Liatris 
-Şakayık 

c) Nadide (Exotic) 
Kesme Çiçekler 

a) Serada Yetişitirilen 

-Anthurium 
-Orkidetürleri (Catlea,dendrobium, Phalenopsis) 

-Cymbidium 
-Sterilitzia 

İklim özellikleri açısından büyük avantajlara sahip olan Ülkemizde ticari 
anlamda kesme çiçek üretimi 20. Yüzyılın ilk yarısının sonlarında İstanbul ve 
Yalova çevresinde başlamış ve daha sonra Ege ve Akdeniz Bölgelerine 
yayılmıştır. Ancak kesme çiçeğe duyulan ihtiyacın tarihi çok eski olmasına karşın 
tarımın bir alt sektörü olarak geliştirilmesi yolundaki çabalar oldukça yenidir. V. ve 
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesinin 
hedeflenmesi ve 1985 yılında Antalya yöresinden kesme çiçek ihracatının 
başlaması kesme çiçek üretim alanı ve miktarında son yıllarda önemli artışların 
ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. 
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1. Sektördeki Kuruluşlar 

Ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliği yapan işletmelerin büyük bir bölümü aile 
işletmesi konumundadır. 1985 Yılından itibaren ihracata yönelik üretim yapan 
şirketler kurulmuş, buna karşın günümüzde işletmelerin çoğunluğu aile işletmesi 
özelliğindedir. İhracata yönelik üretim yapan işletmelerin büyük bir bölümü, 
Antalya yöresinde faaliyet göstermekte, bu yöreyi İzmir ve Adana yöreleri 
izlemektedir. Bu şirketlerin dışında iç piyasaya ürün veren işletmelerin tümü iç 
piyasada önemli pazarlama kanalı görevini üstlenen çiçekçilik kooperatiflerinin 
üyesidir ve ürünün hemen tamamı kooperatifler kanalıyla pazarlanmaktadır. 
Pazarlamanın belirli merkezlerde faaliyet gösteren kooperatif mezatlarında açık 
eksiltme yöntemiyle yapılması, fiyat bulma açısından ürünün piyasaya arz edildiği 
dönem ve kaliteyi ön plana çıkarmakta ve fiyat oluşum tam anlamıyla arz-talep 
dengesine göre gerçekleşmektedir. Beiirli dönemlerde ihracata yönelik üretim 
yapan şirketlerin ürünlerini iç piyasaya vermeleri, kooperatifler kanalıyla 
pazarlanan ürünler için bir rekabet ortamı yaratmakta ve bazı dönemlerde arz 
fazlası ürünün ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

2. Üretim 

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji 

Kesme çiçek üretiminde üretimin ilk basamağını kesme çiçek üretmek amacıyla 
kurulacak plantasyonlar için gerek duyulan bitkisel materyalin üretimi ve temini 
oluşturmaktadır. Kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinde çeşitliliğin yüksek 
olması, bitkisel materyal üretiminde bilinen tüm bitkisel üretim yöntemlerinin 
kullanılması zorunlu kılmıştır. Tek yıllık otsu bitkilerden soğanlı rizonlu bitkilere ve 
çok yıllık çalılara kadar bir çok bitki türünden kesme çiçek elde etmek amacıyla 
yararlanılmaktadır.Ancak vegetatif çoğaltma yöntemleri kullanılan bitkisel 
materyalin genetik özelliklerinin korunması gerekliliği nedeniyle daya yaygın bir 
uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde iç piyasaya yönelik çalışan küçük üreticiler 
özellikle karanfil ve kasımpatından kendi materyalini çiçek amacı ile yetiştirdiği 
bitkilerden temin etmektedir. Çelik üretimi yapan kooperatif ve bazı kuruluşlarsa 
damızlıklarını zaman zaman yenilemektedirler. İhracata yönelik kesme çiçek 
yetiştiriciliği yapan kuruluşlarsa üretim materyalini her yıl ithal etmektedirler. 
Lilium ve Glayöl gibi soğanlı süs bitkilerinde ise üretim materyali temininde 
tamamıyla dışa bağımlılık görülmektedir. Üretim materyalinde dışa bağımlılığı 
azaltmak için bu konuda çalışacak kuruluşların anaçlık tesisi, şişleme ve doku 
kültürü laboratuvarı gibi alt yapı tesislerinin kurulmasına destek verilmelidir. 

Kesme çiçek üretim yöntemleri, seçilen tür, ürünün pazara arz edileceği 
dönem, üretimin yapılacağı ortam (örtü altı,açık) ve ekolojik koşullara göre büyük 
farklılıklar göstermektedir. Örneğin en önemli kesme çiçek ürünlerimizden biri olan 
Karanfilde m2 ye ortalama net 33 bitki kullanılmakta ve bu bitkilerden en fazla iki 
yıl süreyle yararlanılmaktadır. Güller m2 ye ortalama net 10 bitki dikilmekte ve bu 
bitkilerden 5 yıl süreyle yararlanılabilmektedir. Gül ve karanfil gibi çok yıllık 
bitkilerde ürün proğramlama öncelikle budama işlemlerine dayandırılarak sağlanır. 
Kasımpatı, Glayöl ve Frezya gibi dönemlik bitkilerde ise ürün proğramlama, 
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ürünün pazara sunulacağı dönem dikkate alınarak bitki tarihlerinin düzenlenmesi 
ile sağlanmaktadır. Her iki durumda da özellikle örtü altı yetiştiricilikte 
iklimlendirme önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliği %60'a yakın kısmı örtüaltında 
yapılmaktadır. Bu eğilimin temel nedeni ekolojik avantajlardan da yararlanarak 
arzın az olduğu dönemlerde piyasaya ürün sunabilmektedir. Ancak örtüaltı 
yetiştiriciliğin %90.83'lük kısmı plastik seralarda yapılmaktadır. Ekolojik 
avantajlara karşı özellikle VI. plan döneminde modern kontrüksiyoniu sera 
yapımının teşvik edilmesine kadar, kesme çiçek üretimi ilkel kontrüksiyon ve 
yöntemlerle çalışılan seralarda yapılmaktaydı. Ancak 1985 yılından sonra ihracata 
yönelik çalışan firmaların faaliyete girmesiyle kesme çiçek üretiminde modern 
teknoloji kullanımına geçilmiştir. 

b) Ürün Standartlan 

Son yıllara kadar kesme çiçek yetiştiricilerinin karşılaştığı en önemli 
sorunlardan biri pazarlama ile ilgili kuralların gerek üreticiler ve gerekse 
pazarlayıcılar arasında yeterince bilinmemesi idi. Günümüzde ihracata yönelik 
üretim ve pazarlama çalışmalarında, özellikle ihracatın yapıldığı ülkenin ürün 
standartları esas alınmakta ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonu UN-ECE 
Standartlarına uyulmaya çalışılmaktadır. TSE tarafından kasımpatı, gül, karanfil, 
glayöl gibi bazı türler için standartlar belirlenmesine karşın yurtiçi pazarlamada bu 
standartlara uyulmamaktadır. İç pazar için diğer türlerin de standartları 
geliştirilmeli ve bu standartlar konusunda yetiştiricinin bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. Dış pazar için ise firmaların ihracatın yapıldığı ülkelerin stan¬ 
dartlarına uymamalarından çok fazla ürün değerinin altında satılmaktadır. İstenen 
standartlara uyulması ihracatı olumlu yönde etkileyecektir. 

c) Üretim Miktarı ve Değeri 

Kesme Çiçek Üretim Alanları ve Bölgelere Göre Dağılımı 

Ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan alanlarda Çizelge 2'de görüldüğü 
gibi 1990-1991 ve 1992-1993 yıllarında hızlı bir artış verdir. 
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Çizelge 2. Türkiye Kesme Çiçek Üretim Alanı (Da) 
+   +   + 

1990-1991 1992-1993 

ÖRTÜALTI ÖRTÜALTI 
. _ , 7 vr-TV nv )PLAM +     ,  AÇIK Tı r>nj AM T  T  k-İVy. XV 

İLLER CAM PLASTİK CAM PLASTİK 
 1 ■+ 

Adana   95.C 20. 0 115.0   140.0 65.0 205. 0 

Antalya 70.3 1002.1 128.5 1200.9 75.4 1287.5 82.5 1445.4 
Aydın   47.3 197.5 244. 8 5.5 42.3 89. 0 136.8 
Bursa   30.0 295.0 325. 0   34.5 20.0 54.5 
İçel 1.0 39.6 9.0 49. 6 2.5 54.3 3.0 59. 8 
İstanbul 77.0 628.0 277.0 982.0 93.4 702.5 1499.0 2294.8 
İzmir   1144.5   1144.5 171.2 1256.8 951. 8 2379.8 
Kocaeli 11.2 92.2 37.0 140.4 12.0 20.0 22.0 54 . 0 
Muğla 2.0 19.5 68.5 90. 0 2.2   2.2 
Diğer 5.0 27.1 17. 9 50. 0 0.8 34.3 26.4 61.5 

TOPLAM 166.5 3125.3 1050.4 4342.2 360.8 3574.4 2758.7 6693.8 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II Müdürlükleri Kayıtları 

Her iki dönemde de İstanbul, İzmir ve Antalya İlleri kesme çiçek yetiştirilen 
alanlar bakımından ilk üç sırayı almakta ve bunları Bursa, Kocaeli, Adana ve 
Muğla İlleri izlemektedir. 

Çizelge 3 incelendiğinde ve kesme çiçek üretim alanlarının Ege, Marmara ve 
Akdeniz bölgeleri olmak üzere üç bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. 

Çizelge3. Türkiye Kesme Çiçek Alanlarının Bölgelere Göre Dağılımı 
+ H + + 

1990-1991 1992-1993 

Bölgeler Alan (Da) Pay (%) Alan (Da) Pay (%) 

Marmara 1447 .4 33.33 2403.3 35. 90 

Ege 1479.3 34.07 2518.8 37 . 62 
Akdeniz 1365.5 31.45’ 1710.2 25.54 
Diğer 50.0 1.15 61.5 0. 94 

TOPLAM 4342.2 100.00 6693.8 100.00 

Kesme Çiçek Üretim Miktarları ve Değerleri 

İhraç edilen ürün miktarları da dahil olmak üzere 1989- 1992 döneminde 
Türkiye kesme çiçek üretim miktarlarında önemli artışlar olmuştur. 1988 yılında 
toplam 189.965.018 adet'e yükseltilmiştir. Bu yıldan sonra hafif bir azalma eğilimi 
ortaya çıkmış, kesme çiçek üretimimiz 1991 yılında 297.852.245 adet, 1992 
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yılında ise 287.142.464 adet olmuştur (Çizelge 4). Buna karşın 1988-1992 
döneminde kesme çiçek miktarları yıllık ortalama %11.76 artmıştır. 

Üretim miktarları tür (ana mallar) düzeyinde ele alındığında; 1988 yılında 
toplam üretimin %48.44'ünü Karanfil, %21.24'ünü Gül, %14.70'ini Glayöl, 
%8.16'sını Kasımpatı ve %7.46'sını diğer kesme çiçek türleri oluşturmuştur. 1992 
Yılında Karanfilin toplam üretim miktarı içindeki payı %60.39'a, diğer kesme çiçek 
türlerinin payı %11.12'ye yükselmiştir. 1992 Yılında toplam üretim miktarları içinde 
gülün payı % 12,88'e, Glayölün payı % 9,20'ye ve kasımpatının Gül'ün payı 
%12.88'e, Glayöl'ün payı %9.20'ye ve Kasımpatı'nın payı %6.41'e gerilemiştir. 
Karanfil üretimindeki artışta ihracata yönelik üretim ve ihracatın önemli etkisi 
olmuştur. Diğer kesme çiçek türlerindeki artışlar ise tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de kesme çiçek ürünlerinin hem iç piyasa ve hem de dış piyasa için 
çeşitlendirilmesi zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. 
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Çizelge 4. Türkiye Kesme Çiçek Üretimi (Adet) 

YILLA R 

No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 92.026.938 151.336.100 185.213.118 186.101.061 173.402.784 
2 Gül 40.357.150 34.176.025 47.526.320 37.382.564 36.993.650 
3 Glayöl 27.918.840 25.162.025 27.801.350 24.763.290 26.426.800 
4 Kasımpatı 15.507.870 16.049.000 17.701.700 15.415.230 18.409.102 
5 Diğer 14.154.220 18.389.928 21.748.314 33.190.100 31.910.128 

TOPLAM 189.965.018 245.113.078 299.990.802 296.852.245 287.142.464 

Kaynak : Çiçekçilik Koop.Kayıtları, HDTM-BIM Kayıtları 

Kesme çiçek ürünlerinin üretim değerleri Çizelge 5'de verilmiştir. 

Çizelge 5. Türkiye Kesme Çiçek Iç Pazar Üretim Değeri (x 100 TL)x 

No Ana Mallar 1988 1989 

YILLAR 

1990 1991 1992 

1 Karanfil 
2 Gül 

3 Glayöl 
4 Kasımpatı 
5 Diğer 

9.254.484 
4.178.755 
3.746.744 
1.702.453 
4.241.050 

21.461.840 41.900.817 50.001.648 
6.991.417 
5.462.386 
2.542.001 
9.636.980 

12.451.781 
7.980.674 
3.860.811 

18.129.782 

11.985.403 

9.378.575 
4.954.522 

19.936.243 

88.759.476 
23.934.097 
14 . 448.324 
9. 455.011 

34.654.410 

TOPLAM 24.123.486 46.094.624 84.323.865 104.256.391 171.251.316 

Kaynak Çiçekçilik Koop.Kayıtları, HDTM-BIM Kayıtları 
Devlet istatistik Enstitüsü Türkiye istatistik 

Yıllığına göre ortalama döviz kurları 1987-1991 yılları 
arasında aşağıdaki gibidir. 

1987-1991 Yılları 
1987 1018.35 TL 

1988 1813.02 TL 
1989 2311.32 TL 

1990 2927.13 TL 

1991 5074.83 TL 

(dolar) kurları 

ihracata yönelik firmaların devreye girmesiyle 1991 yılına kadar çok hızlı 
gelişen kesme çiçek üretim alanı artışı hızı bu yıldan itibaren saksı11 bitkilere olan 
talebin artmasıyla yavaşlamış, buna paralel olarak kesme çiçek birim fiyatında 
real olarak azalma meydana gelmiştir. 
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Çizelge 6. 1988 Yılı Fiyatlarıyla Iç Pazar Kesme Çiçek Üretim 
Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi (x 1000 TL.) 

Y İLLA R 

No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 
2 Gül 
3 Glayöl 
4 Kasımpatı 
5 Diğer 

9.254.484 
4.178.755 
3.746.744 
1.702.453 
4.241.050 

14.902.317 
3.537.773 
3.376.751 
1.761.859 
6.754.784 

22.923.474 
4.926.869 
3.730.965 
1.945.124 
8.302.291 

21.808.426 
3.887.247 
3.323.699 
1.699.748 

12.383.401 

20.154.965 
3.837.302 
3.546.476 
2.049.200 

11.979*910 

TOPLAM 24.123.486 30.333.484 41.828.723 43.102.521 41.567.853 

Kaynak : Çiçekçilik Koop.Kayıtları 
HDTM-BIM Kayıtları 

d) Maliyetler 

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde türlerin ve çeşitlerin, ekolojinin, işletme 
özelliklerinin, işletme büyüklüğünün, kullanılan işgücü nitelik ve niceliğinin önemli 
etkileri vardır. Bu nedenle türler bazında ele alındığında aynı sorunla 
karşılaşılmaktadır. Çünkü kesme çiçek olarak kullanılan tür ve çeşitlerin kültür 
özellikleri maliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Çizelge 7’de Doğu Akdeniz Bölgesi iklim özellikleri dikkate alınarak bazı 
kesme çiçek ürünlerinin 1988 ve 1992 yılları için üretim maliyetleri verilmiştir. Son 
beş yıllık dönemde üretim maliyetlerinde de önemli artışlar olmuştur. Sprey 
Karanfil ve Glayölde üretim materyallerinin bir bölümünün ithal yoluyla 
karşılanması bu ürünlerde maliyetlere yansımakta ve maliyetleri artırmaktadır. 

Bölgelere göre optimum işletme veya sera büyüklüklerinin ürünler 
bazında belirli olmayışı bu açıdan maliyetleri düşürücü önlemlerin alınmasını 
güçleştirmektedir. Kaldı ki kesme çiçek yetiştiriciliği ile uğraşan işletmelerin büyük 
bir bölümü 5 da'ın altında örtülü alanlara sahiptirler. Bu nedenle ülkemizde 
gerçekleşen kesme çiçek üretim maliyetlerinin Hollanda ve ABD gibi ülkelerdeki 
maliyetlerle karşılaştırmak zordur. Ancak ülkemizde ış gücünün ucuz olması, 
özellikle ısıtma masraflarını düşüren ve kış aylarında düşük maliyetlerle kaliteli 
ürün alınmasına fırsat veren ekolojik avantajlar üretim maliyetlerinin kış aylarında 
Hollanda, Belçika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere göre düşük olmasını sağla¬ 
maktadır. 
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Çizelge 7. Önemli Bazı Kesme Çiçeklerin Üretim Maliyetleri * 

Sprey Karanfil Gül Glayöl 

Masraf Unsurları 1988 1992 1988 1992 1988 1992 

A-GIRDILER 
1.Toprak Hazırlığı 125.000 500.000 125.000 500.000 125.000 * 500.000 
2.Toprak Pumigasyonu 750.000 2.350.000     750.000 2.350.000 
3. Bitkisel Materyal 7 . 500.000 18.250.000 2 . 000.000 9.000.000 2. 150.000 12.150.000 
4. Gübre (Çift+Kimyasal) 300.000 2.450.000 450.000 2.250.000 150.000 450.000 
5. Ilaç+Hormon 250.000 1.000.000 500.000 1.500.000 250.000 750.000 
6. Tel-Ip 350.000 975.000     50.000 150.000 
7.Sera Örtüsü 875.000 2.500.000 875.000 2.500.000 875.000 2.500.000 
8. Yakıt (Kömür)     1 .150.000 7.500.000     

9. Akaryakıt 75.000 450.000 75.000 500.000 50.000 150.000 

10. Ambalaj 450.000 2.250.000 50.000 850.000 50.000 150.000 

B-IŞÇILIK 800.000 15.000.000 600.000 10.000.000 400.000 6.000.000 
C-AMORTISMAN 1. . 000.000 3.150.000 1 .000.000 3.150.000 1. 000.000 3.150.000 

D-SATIŞ MASRAFLARI 250.000 750.000         

E- DİĞER MASRAFLAR 1, . 500.000 5. 000.000         

TOPLAMMASRAF 14. .225.000 54.625.000 6. 825.000 37.750.000 5. 850.000 28.300.000 
VERİM 150.000adet/da 150. 000 adet/da ( 55.000 adet/da 65. 000 adet/da 49.00C ı adet/da 49.000 adet/da 
BİRİM MALİYET 94.83 TL/adet 364 . 00 TL/adet 105 TL/adet 581 TL/adet 119 TL/adet 577 TL/adet 

* : Maliyet hesaplamaları Doğu Akdeniz Bölgesi ve Plastik Sera Koşullarına Göre Yapılmış, 
Soğuk Hava Depoları işletme ve Amortismanları Dikkate Alınmamıştır. 
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3- Dış Ticaret Durumu 

a) İthalat 

Kesme Çiçek İthalatı 

Türkiye kesme çiçek ithalatı daha çok ülkemizde yetiştirilemeyen yahut 
yetiştirilmesi veya pazara sunulması için gerekli alt yapının bulunmadığı 
ürünlerden oluşmaktadır. İthalat miktarı incelendiğinde en büyük payı kuru kesme 
çiçekler, diğer kesme çiçekler ve orkidelerde olduğu görülmektedir (Çizelge 8). 
1989-1992 döneminde kesme çiçek ithalatı miktar ve değer olarak artış 
göstermiştir. 1989 Yılında toplam 3334 kg ürün 25.100 74 $ ödenerek ithal 
edilirken 1992 yılında bu değerler 45.267 kg ve 133.600 $ a yükselmiştir. Büyük 
çoğunlukla iç piyasa için üretilen Gül ve önemli ihraç ürünümüz olan Karanfilden 
önemli miktarda ithalat söz konusu olmazken, kuru kesme çiçek ithalat miktar ve 
değerlerinde önemli artışlar olmuştur. Kuru kesme çiçek ithalatı 1989 yılında 166 
kg iken 1991 yılında 341.135 kg'a yükselmiştir. 

Çizelge 8. Türkiye Kesme Çiçek ithalat Miktarları (Kg) 

Sıra 

No Ana Mallar 

Y I L L A R 

1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 
2 Gül 

3 Orkide 
4 Kur.Kes.Çiç. 
5 Diğer 

120 
48 

1 . 684 
166 

1.316 

394 
14.001 
3.618 

657 
341.135 

4.952 

350 
858 

2 . 303 
41.753 

TOPLAM 3.334 18.013 346.744 45.264 

Kaynak : ITO Kayıtları 

Çizelge 9. Türkiye Kesme Çiçek ithalat Değerleri (US $) 

Y I L L A R 

No Ana Mallar 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 

2 Gül 
3 Orkide 

4 Kur.Kes.Çiç. 
5 Diğer 

600 

300 
12 . 400 
2.100 

9. 960 

4 .200 
113.500 
80.600 

  1.800 
14.700 8.600 

248.500 110.600 
41.300 12.600 

TOPLAM 25.360 198.300 304.500 133.600 

Kaynak : ITO Kayıtları 
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Türkiye kesme çiçek ithalat miktarı ve değerleri ülkeler ve ülke grupları 
düzeyinde incelendiğinde; kesme çiçek ithalatının büyük bir bölümünün Hollanda, 
Ingiltere, İtalya ve Almanya gibi AT ülkelerinden yapıldığı bu grubu Singapur, 
İsrail ve ABD ülkelerin izlediği görülmektedir (Çizelge 8). 1989-1992 Döneminde 
EFTA ülkelerinden kesme çiçek ithal edilmemiştir. 

Bitkisel Üretim Materyali İthalatı 

Kesme çiçek sektörü içinde gerçekleştirilen ithalatın büyük bir bölümünü 
kesme çiçek üretmek amaciyla kullanılan türlerin üretim materyali oluşturmaktadır. 
En önemli ihracat ürünümüz konumundaki karanfilin bitkisel üretim materyalinin 
bir bölümü, yine iç piyasa için üretilen glayöl, gül, kasımpatı, gypsophila ve 
gerbera gibi türlerin bitkisel üretim materyalleri yoğun biçiminde ithal edilmektedir. 
Bu durum sektörün dışa bağımlılığını artırmakta ve birim ünite başına maliyetleri 
yükseltmektir. 

76 



ÇizelgelO. AT, EFTA ve Diğer Önemli Ülkelerden Kesme Çiçek İthalatı (M:Kg, D:US $) 

1989 1990 1991 1992 

Ülkeler Ana Mallar M D M D M D M D 

1- AT ÜLKELERİ 
(Hollanda, 1. Karanfil 120 600             

Ingiltere, 2. Gül   
          100 100 

Almanya, 3 . Orkide 1.194 9. 900 187 2.100 145 900 649 5.400 

İtalya v.d. ) 4. Kur.Kes.Çiç. 166 2.100 14.001 113.500 21.653 189.900 39.236 104.800 

5. Diğerleri 1.304 9. 900 3. 618 80.600 4 . 952 41.300 2.163 11.900 

TOPLAM 2.784 22.500 17 . 806 196.200 26.750 232.100 42.148 122 . 200 

2-EFTA ÜLKELERİ 
(İsviçre, 1 . Karanfil                 

Avusturya, 2. Gül     
          

  

İsveç v.d.) 3. Orkide                 

4 . Kur.Kes.Çiç.                 

5. Diğer   

  
  

    

      

TOPLAM — — — — — — — — 

3-Diğer Önemli Ülkeler 
(İsrail, 1. Karanfil                 

Singapur, 2. Gül 48 300         250 1.700 
ABD v.d.) 3. Orkide 490 2.500 207 2 .100 512 13.800 209 3.200 

4. Kur.Kes.Çiç.         319.482 58.600 2.507 5 .800 

5 . Diğer 12 60         140 700 

TOPLAM 550 2.860 207 2.100 319.994 72.400 3.116 11.400 

GENEL TOPLAM 3.334 25.360 18.013 198.300 346.744 304.500 45.264 133.600 

Kaynak : ITO Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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İthal edilen süs bitkileri üretim materyallerinin saksılı bitki yahut dış 
mekan bitkisi olarak kullanılabilmeleri ithal miktarları içinde ne kadar materyalin 
kesme çiçek üretmek amacıyla ithal edildiğinin veya kullanıldığının belirlenmesini 
güçleştirmektedir. Önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden biri olan Antalya'ya 
1989-1992 döneminde ithal edilen kesme çiçek bitkisel materyal miktarı Çizelge 
11 'de verilmiştir. 

Çizelge 11. Antalya Kesme Çiçek Üretim Materyali ithalat 
Miktarları (Adet) 

Sıra 
No Ana Ürünler 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil Çeliği 7.876.549 7.285.207 10.350.900 12.142.351 
2 Süs Bit.Yumru ve Soğ.   776.200 293.746 10.000 
3 Çeşitli Süs Bit.Fidesi   297.850 1.156.430 645.150 

TOPLAM 7 . 876.549 8.359.257 11.801.076 12.797.501 

Kaynak:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya II Müdürlüğü Kayıtları 

İthal edilen üretim materyalinin bir kısmının farklı bölgelerdeki üreticilere de 
aktarıldığı Antalya ili ithalatı bitkisel materyal ithalatının genel görüntüsü hakkında 
fikir vermektedir. Görüldüğü gibi üretim alanları, ihracat ve iç tüketim artışına 
paralel olarak bitkisel materyal ithalatı da artmaktadır. Bu durum aynı zamanda 
bitkisel materyal açısından dışa bağımlılığın da bir göstergesidir. 1989 Yılında 
Antalya ilinden 7876.549 adet Karanfil çeliği ithal edilirken, yerli üretici firmaların 
devreye girmesine karşın bu miktar 1992 yılında 12.142.351 adete yükselmişir. Bu 
eğilim ve özellik tüm üretim bölgeleri içinde geçerlidir. 

b) İhracat 

Ülkemizin kesme çiçek ihracatı ve ihracata yönelik üretim 1984-1985 
sezonunda başlamış ve artarak sürmektedir. Ancak ihracatın belirli bir üründe 
(Sprey Karanfil) yoğunlaştığı ve son yıllara kadar ihraç ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi konusunda önemli gelişmelerin sağlanamadığı görülmektedir. 
Türkiye kesme çiçek ihracatı Çizelge 12'de verilmiştir. 

Çizelge 12. Türkiye Kesme Çiçek ihracat Miktarları (kg) 

Sıra 

No 

Y İLLA R 

Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 886.861 2.491.000 2.819.053 2.932.977 3.058.345 
2 Gül 3.086 3. 086 3.286 11.873 20.172 
3 Glayöl 16 195 16 207   

4 Diğer 5.185 125.432 149.779 256.349 256.349 

TOPLAM 895.148 2.619.984 2.972.134 2.234.131 3.334.866 

Kaynak : HDTM-BIM Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Çizelge 13. incelendiğinde Türkiye kesme çiçek ihraç değerlerinin 1988-1992 
döneminde önemli artışlar gösterdiği görülmektedir. 1988 Yılında 3.172.842 $ 
olan kesme çiçek ihracat değeri 1992 yılında %250.24'lük bir artışla 11.112.725 
$'a yükselmiştir. 1988-1992 Döneminde kesme çiçek ihracatımız içinde en büyük 
pay Sprey Karanfilin olmuştur. Ancak bu ürünün ihracat değeri 1990 yılına kadar 
hızlı bir artış göstermiş 1991 ve 1992 yıllarında ise artış hızında azalma olmuştur. 
Diğer kesme çiçek ürünlerinin ihraç değerleri 1988, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında 
düzenli olarak artmış, 1992 yılında ise azalmıştır. Kesme çiçek ihracatının ülke 
grupları düzeyinde dağılımı miktar olarak Çizelge 14'de verilmiştir. 

Çizelge 13. Türkiye Kesme Çiçek ihracat Değerleri (US $) 

Y İLLA R 

Sıra 
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 3.148.924 
2 Gül 6.869 

3 Glayöl 48 
4 Diğer 17.001 

6.777.269 
6.494 

281 
354.218 

10.950.860 
13.091 

79 
641.681 

10.527.317 
37.905 

685 
971.503 

10.262.245 

53.524 

796.956 

TOPLAM 3.172.842 7.138.262 11.605.711 11.537.410 11.112.725 

Kaynak : HDTM-BIM Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Çizelge 14. AT, EFTA ve Önemli Diğer Ülkelere Kesme Çiçek İhracat Miktarları 
(kg) x 

Y İLLA R 

Ülkeler Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1.AT Ülkeleri Karanfil 
(Ingiltere, Gül 
Hollanda, Glayöl 

Almanya v.d) Diğer 
TOPLAM 

860.260 
2.764 

4 .925 
867.949 

2.398.833 
2.950 

116.652 
2.518.435 

2.715.444 
3.258 

141.028 
2.857.702 

2.841.953 
11.430 

267.219 

3.120.602 

2.952.024 

20.172 

236.105 
3.208.301 

2. EFTA Ülkeleri Karanfil 
(İsviçre, Gül 
Avusturya, Glayöl 
İsveç vd.) Diğer 

TOPLAM 

24.830 
312 

232 
25.374 

79.712 
354 

8 . 467 
88 .533 

89.450 

7.468 
96.946 

80.520 
270 

20.575 
101.365 

77.928 

18.893 
96.821 

3. Diğer Ülkeler Karanfil 
(Amerika Gül 
ülkeleri, Glayöl 
Macaristan, Diğer 
Suudi Arabistan, 
K.K.T.C. v.d.) 

1.771 
10 
16 

28 

12.455 

53 
195 
313 

14.159 
28 
16 

1.283 

10.504 
173 
202 

1.285 

28.393 

1. 351 

TOPLAM 1.825 13.016 15.486 12.164 29.744 

GENEL TOPLAM 895.148 2.619.984 2.972.134 3.234.131 3.334.866 

♦Harmonize sistemine göre tam tanımlanmamış unsurlar bu değerlendirmeye 
alınmamıştır. 
Kaynak : HDTM-BIM Kayıtlarından yararlanarak hazırlanmıştır. 
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Çizelge 14'de görüldüğü gibi kesme çiçek ihracatımızın %90'ın üzerindeki bir 
bölümü AT ülkelerine, %3-6'lık bir bölümü EFTA ülkelerine ve %1 civarındaki bir 
bölümü ise diğer ülkelere yapılmaktadır. Bu değerler 1988-1992 döneminde 
önemli değişiklikler göstermemiş ve kesme çiçek ihracaatımızın %90'nın 
üzerindeki bölümü AT ülkelerine yapılmaktadır. AT ülkeleri arasında Ingiltere, 
Hollanda ve Almanya sırasıyla en önemli dış pazarımızı oluşturmakta, zaman 
zaman diğer AT ülkelerine farklı miktarlarda kesme çiçek ihraç edilmektedir. EFTA 
ülkelerinden İsviçre, Avusturya ve İsveç önemi' oranda kesme çiçeğimizi ithal 
eden ülkeler konumundadır. Diğer ülkelere yapılan kesme çiçek ihracatı ülkeler 
arasında yıldan yıla büyük farklılıklar göstermektedir. 

Kesme çiçek ihracat değerleri ihraç miktarlarına paralel biçimde 
artmakta ve ülke gruplarına göre dağılım farklılık göstermektedir. 1988-1992 
döneminde elde edilen ihraç gelirlerinin %40'nın üzerindeki bölümü Ingiltere, 
Hollanda, Almanya vb. AT ülkelerine ihraç edilen mallardan elde edilmiştir. Ancak 
son üç yılda ihraç mallarında olduğu gibi ihraç değerlerinin artışında da bir 
yavaşlama gözlenmektedir (Çizelge 15). (İsviçre, Avusturya vb.). İhraç 
değerlerinin %8- 9 luk kısmı EFTA ülkelerine yapılan kesme çiçek satışlarından 
elde edilmekte, diğer ülkelere yapılan kesme çiçek ihracatı yıldan yıla artmakla 
birlikte %1 oranının altında kalmaktadır. İhraç değerleri ile ilgili diğer önemli bir 
nokta da 1992 yılında AT ülkelerine yapılan ihracatta azalma gözlenirken, EFTA 
ülkelerine ve diğer ülkelere yapılan ihracatın artmasıdır. 
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Çizelge 15. AT, EFTA ve Önemli Diğer Ülkelere Kesme Çiçek İhracaat Değerleri 
<$>x 

Y I L L A R 

Ülkeler Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1. ATÜlkeleri Karanfil 3 
(Ingiltere, Gül 
Hollanda, Glayöl 

Almanya v.d) Diğer 

.053.923 
6.164 

16.154 

6.524.826 
5. 694 

328.959 

10 .257.210 
13.002 

628.802 

10.108.851 
35.164 

883.497 

9.583.676 
53.524 

649.703 

TOPLAM 3 .076.241 6.899.479 10 .899.014 11.027.512 10.286.903 

2. EFTAÜ1keleri 
(İsviçre, 
Avusturya, 
İsveç vd.) 

Karanfil 
Gül 

Glayöl 
Diğer 

88.147 
696 

761 

216.816 
683 

23.877 

632.823 

10.818 

345.405 521. 
2.050 

84.144 

732 

143.836 

TOPLAM 89.604 241.376 643.641 431.599 665.568 

3. Diğer Ülkeler 
(Amerika Ülk. 
Macaristan, 
K.K.T.C. vd) 

Karanfil 

, Gül 
Glayöl 
Diğer 

6. 854 
9 

48 
86 

35.627 
117 

281 
1.382 

60.827 
89 

79 
2.061 

73.061 
691 

685 
3.862 

156.837 

3. 417 

TOPLAM 6.997 37.407 63.056 78.299 160.254 

GENEL , TOPLAM 3. 172.842 7 .138.262 11. 605.71111.537.410 11 .112.725 

Yapılan kesme çiçek ihracatı yıldan yıla artmakla birlikte %1 oranının altında 
kalmaktadır. İhraç değerleri ile ilgili diğer önemli bir nokta da 1982 yılında AT 
ülkelerine yapılan ihracaatta azalma gözlenirken, EFTA ülkelerine ve diğer ülke
lere yapılan ihracatın artmasıdır. 

4. Yurtiçi Tüketimi 

Yurtiçinde tüketilen kesme çiçeklerin tamamına yakını çiçekçilik kooperatifleri 
tarafından pazarlanmaktadır. Ayrıca son yıllarda ihracaatçı firmalar kendi dağıtım 
kanallarıyla iç piyasaya kesme çiçek arz etmektedirler, ancak bunun miktarıyla 
ilgili sağlıklı veriler mevcut değildir. 

1988-1992 Döneminde yurtiçi kesme çiçek tüketiminde önemli artışlar 
olmuştur. 1988 yılında toplam 160.558.995 Adet olan yurtiçi tüketim %14.49 luk 
artışla 1992 yılında 183.819.520 adet e yükselmiştir (Çizelge 16). Ancak 1990 
yılında 1989 yılına göre %29.87 arasında artarak 209.571.067 adete ulaşan iç 
tüketim miktarıda 1990 yılına göre %12.29 oranında azalarak 183.814.520 adete 
inmiştir. 
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Çizelge 16. Türkiye Yurtiçi Kesme Çiçek Tüketimi (Adet) 

YILLAR 

Sıra Ana   
No Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 62.760.825 69.137.060 96.508.025 89.771.950 32.992.250 
2 Gül 40.280.000 34.093.300 47.422.620 37.636.800 36.348.250 

3 Glayöl 27.918.600 25.159.100 27.800.700 24.759.500 26.426.800 
4 Kasımpatı 15.507.870 16.049.000 17.663.600 15.393.530 18.216.000 
5 Diğer 14.092.000 16.926.336 20.176.122 29.783.548 29.856.220 

TOPLAM 160.558.395 161.364.796 209.571.067196.740.128 183.819.520 

Kaynak : Çiçekçilik Koop. ve ITO Kayıtlarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

Buna karşın iç piyasada tüketilen kesme çiçek miktarları 1988-1992 
döneminde yıllık ortalama %4.42'lik bir artış göstermiştir. 

1988 Yılında İç piyasada tüketilen kesme çiçek miktarının %39.09'unu Karanfil, 
%25.09'unu Gül, %17.39'unu Glayöl, %9.66'sını Kasımpatı ve %8.77'sini diğer 
kesme çiçek türleri oluşturmuştur. 1992 Yılında ise yurtiçinde tüketilen kesme 
çiçek miktarı içinde Karanfilin payı %39.71, Gülün payı %19.77, Glayölün payı 
%14.38'i, Kasımpatının payı %9.91 ve diğer kesme çiçek çiçek türlerinin payı ise 
%16.23 düzeyindedir. Bu dönemde tüketim eğilimi Karanfilde değişmemiş, Gül ve 
Glayöl de azalmış, diğer kesme çiçek türleri ve kasım patıda artmıştır. Diğer 
kesme çiçek ürünlerinin tüketim miktarı içindeki paylarının artışı, ülkemizde de 
kesme çiçek türlerinin çeşitlenmesinin bir ölçüsüdür. 

Yurtiçi kesme çiçek tüketim değerleri tüketim miktarlarının değişimiyle 
paralellik göstermiştir (Çizelge 18). 

Çizelge 17. Yurtiçi Kesme Çiçek Tüketim Değerleri (x 1000 TL) 

YIL L A R 

No Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 4.773.565 7.074.971 13.319.072 17.336.758 24 .470.136 
2 Gül 4.168.980 6.977.630 12.417.613 11.838.900 23.605.650 
3 Glayöl 3.746.676 5.461.789 7.980.486 9.375.927 14.448.324 
4 Kasımpatı 1.702.453 2.542.001 3.849.781 4.927.776 9.234.355 
5 Diğer 5.216.858 8.936.267 16.972.558 17.358.276 29.605.170 

TOPLAM 19.608.532 30.992.658 54.539.492 60.837.637 101.363.635 

Kaynak Çiçekçilik Koop. ve ITO Kayıtlarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

1988-1989 Döneminde kişi başına kesme çiçek tüketimi incelendiğinde; kişi 
başına tüketilen kesme çiçek miktarında 1992 yılına kadar hızlı bir artış, 1991 ve 
1992 yıllarında azalma olduğu görülmüştür (Çizelge 18). 
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Çizelge 18. Türkiye'de Kişi Başına Kesme Çiçek Tüketimi (M"Adet, D:TL.) 

1988 1989 1990 1991 1992 

Sıra Ana 

No Mallar M D M D M D M D M D 

1. Karanfil 1.17 88.9 1.26 128.9 1.72 237.4 1.57 302.4 1.25417.7 
2. Gül 0.75 77.6 0.62 127.1 0.85 221.4 0.65 206.5 0.62 402.9 
3.Glayöl 0.52 69.8 0.45 99.5 0.50 142.3 0.43 163.6 0.45 246.6 
4.Kasımpatı 0.29 31.7 0.29 46.3 0.31 68.6 0.27 86.0 0.31 157.6 
5.Diğer 0.26 97.1 0.31 162.8 0.36 302.6 0.52 302.8 0.51 505.4 

TOPLAM 2.99 365.1 2.92 564.6 3.74 972.3 3.44 1061.3 3.14 1730.2 

Kaynak : Çiçekçilik Koop. Kayıtları, ITO kayıtları ve Türkiye İstatistik 
Yıllığı. 1991'den yararlanarak hazırlanmıştır. 

1992 yılı aylık ortalama Yurtiçi Kesme Çiçek fiyatları Çizelge 20'de verilmiştir. 
Görüldüğü gibi kesme çiçek yetiştiriciliğinde fazla gelirin elde edilmesi yıl içinde 
ürünün pazara sunulduğu dönemle çok yakından ilişkilidir. Bu noktada ekolojik 
avantajlardan yararlanma ve teknoloji kullanımı büyük önem kazanmaktadır. 

Çizelgel9.Yıllık Ortalama Kesme Çiçek Toptan Fiyatları (TL/Adet) 

YILLAR 

Sıra Ana   
No mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1 Karanfil 76.06 102.32 138.10 193.12 335.24 
2 Gül 103.50 204.67 261.85 319.65 649.27 
3 Glayöl 134.20 217.09 287.06 378.68 546.73 
4 Kasımpatı 109.78 158.39 217.95 320.12 506.94 
5 Diğerleri 370.20 526.21 824.40 544.53 1010.12 

Ortalama 158.75 241.74 345.87 351.22 609.66 

Kaynak : Çiçekçilik Koop.Kayıtlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yurtiçi kesme çiçek fiyatları yıl içinde aylara göre değişiklik göstermektedir 
(Çizelge 20). 

Çizelge 20'de görüldüğü gibi Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları hem toptan ve 
hem de perakende fiyatların en yüksek olduğu dönemdir. Yaz aylarında fiyatlar 
düşmekte, Sonbahar sonunda tekrar artmaktadır. Bu değişim hemen tüm kesme 
çiçek ürünleri için geçerli olmaktadır. 
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Çizelge20.Aylık Ortalama Yurtiçi Kesme Çiçek Fiyatları (T:Toptan, 
P:Perakende, 1992, TL/Adet) 

Karanfil Gül Glayöl Kasımpatı 
Aylar T P T P T P T P 

Ocak 505.19 1076.26 934.85 2015.63 492.50 112.28 691.65 1420.24 

Şubat 496.57 1157.89 1367.54 2949.10 747.66 1636.74 813.69 1830.83 

Mart 304.28 748.24 1263.39 2724.00 851.77 1750.76 458.68 1041.85 

Nisan 176.47 375.95 311.86 772.40 322.68 770.24 383.11 786.68 

Mayıs 213.26 454.33 344.88 743.60 615.17 1164.40 739.08 1517.46 

Haziran 281.84 650.43 306.80 701.49 298.91 614.38 403.47 854.48 

Temmuz 211.92 461.47 320.52 691.50 300.80 618.26 376.33 772.76 

Ağustos 207.04 441.08 261.42 563.65 335.12 688 . 80 352.61 724.05 

Eylül 216.93 452.15 325.85 752.56 394.66 821.18 325.47 668.32 

Ekim 399.00 850.03 532.64 1148.43 636.98 1309.24 525.51 1069.08 

Kasım 447.79 953.97 739.85 1695.19 757.06 1586.01 474.66 974.67 

Aralık 562.62 1199.22 1081.75 2532.36 807.42 1855.57 539.08 1106.95 

Ortalama 335.24 735.92 649.27 1440.83 546.73 1198.16 506.94 1064.00 

Kaynak : Çiçekçilik Koop. Kayıtlarından Yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Çizelge 20'de görüldüğü gibi Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları hem toptan ve 
hem de perakende fiyatlarının en yüksek olduğu dönemdir. Yaz aylarında fiyatlar 
düşmekte Sonbahar sonunda tekrar artmaktadır. Bu değişim hemen tüm kesme 
çiçek ürünleri için geçerli olmaktadır. 

Toptan ve perakende satış fiyatları arasında hemen tüm ürünler için %200'ün 
üzerinde fark bulunmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri kesme 
çiçeklerin tüketiciye sunulması için kullanılan ambalaj malzemeleri ve diğer 
unsurların perakende fiyatlarına yansımasıdır. 

5. İstihdam : 

Kesme çiçek yetiştiriciliği bitkisel üretim alt sektörleri içinde en yoğun işgücü 
isteyen üretim dalllarından biridir. Ayrıca bu üretimin bir çok çevresinde 
uzmanlaşmış işgücü ihtiyacı diğer sektörlere göre fazladır. Ülkemizde işletmelerin 
büyük bir bölümünün aile tipi işletme olması bu sektörde aile işgücünün azami 
ölçüde kullanılmasını sağlamaktadır. Ücretli işgücünden büyük işletmelerde yahut 
belirli dönemlerde aile işletmelerinde yararlanılmaktadır. Ancak çok farklı işgücü 
ihtiyacı olan evrelerde ve çok sayıda bitki türünün üretimde farklı iş gücü ihtiyacı 
bulunması toplam istihdama katkıyı belirlemekte güçlükler yaratmaktadır. Ancak 
bir dekarlık alan için Sprey karanfil baz alındığında 1.8-2, kişi yıl boyu istihdam 
edilebilmektedir. 

İhtisaslaşmış kesme çiçek işletmelerinde bir kişiye istihdam yaratacak yatırım 
sermayesinin az olması bu sektörün düşük yatırımlarla istihdam yaratan bir üretim 
dalı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. 
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6. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

Türkiye'de kesme çiçek yetiştiriciliğinin gelişmesi başlangıçta tam anlamıyla 
üreticilerin kişisel gayretleriyle oluşturdukları üretim ve pazarlama sistemiyle 
başlamıştır. 1984 yılından sonra ihracata yönelik üretim yapmak üzere 
ihtisaslaşmış işletmelerin kurulması, bu işletmelerin yurtiçinde ihtiyaç duyulan 
teknoloji, bitkisel materyal, bilgi ve deneyim konusunda dış ülkelerle işbirliğine 
gitmeleri ve bu durumun kısa sürede iç piyasa için üretim yapan işletmelere 
yansıması bu sektörde son yıllarda tahminlerin üzerinde bir çalışma ile 
sonuçlanmıştır. Günümüzde ihracata yönelik üretim yapan işletmeler dış 
pazarlarda diğer ülkeler ile üretim ve kalite açısından rekabet edebilecek 
durumdadırlar. 

Ancak aile tipi işletmeler genellikle yabancı işgücü kullanabilecek büyüklüğe 
ulaşmaktaki güçlükleri aşamamışlardır. Pazarlamada görev alan iki kooperatifin 
ülke geneline yaydıkları çiçek satış borsaları pazarlamada kolaylık ve talep artırıcı 
çalışmaları kesme çiçek sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. 
Ayrıca seracılık bölgelerinde modern kontrüksiyonlu sera yapımının teşvik 
edilmesi ve yapılan seraların bir bölümünün kesme çiçek yetiştiriciliğinde kulla¬ 
nılmaları bu sektörün gelişmesine katkıda bulunan diğer önemli faktördür. 

a) Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Kesme çiçek sektörü V Beş Yıllık Plan döneminde girdiği hızlı çalışma ve 
büyüme özelliğini VI.Beş Yıllık Plan döneminde de sürdürmüştür. Son beş yıllık 
dönemde (1988-1992) üretim, ihracat ve yurtiçi tüketim miktar ve değerlerinde 
önemli artışlar olmuştur. 
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Çizelge 21. Kesme Çiçek Sektöründe 1988-1992 Dönemindeki Değişmeler 

YILLAR Artış 

1988 1992 

Konu M D M D M (%) D 

Üretim (ra=Adet 189.965.018 24.123.486.000 287.142.464 171.251.318.000 51.16 609.89 

D= X1000TL) 
Yurtiçi Tüketim 160.558.995 19.608.532.000 183.819.520 101.363.635.000 14.49 416.94 
(m=Adet, D=xlOOOTL) 
Yurtiçi kişi başına 2.99 365.10 3.14 1730.2 5.02 373.90 
Tüketim (Adet/kişi) 

(TL/kişi) 
ihracat 895.148 3.172.842Ş 3.334.866 11.112.725$ 272.55 250.25 

Kaynak : Çiçekçilik Koop.Kayıtları, ITO kayıtları, HDTM-EBIM Kayıtları ve Türkiye istatistik 
Yıllığı 1991'den yararlanarak hazırlanmıştır. 
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1988 Yılında 189.965 018 adet olan Türkiye Kesme Çiçek Üretimi %51.16 
artışla 1992 yılında 287.142 464 adete yükselmiştir (Çizelge 21) 1992 Yılında 
kesme çiçek üretim değeri 1988 yılına göre %605.89 artmış, Yurtiçi tüketim miktarı 
%14 49, tüketim değeri ise 416.94 düzeyine yükselmiştir. Kişi başına kesme çiçek 
tüketimi 1988 yılında 2.99 adet iken 1992 yılında 5.02 adet'e yükselmiştir Bu 
dönemde en önemli artışlar ihracat miktar ve değerinde ortaya çıkmıştır. 

1988 Yılında 3.172.842 $ karşılığında 895.148 kg'lık ihracaat 
gerçekleştirilmişken, 1992 yılında ihracat miktarı %272.65 artarak 3.334 866 kg'a. 
değeri ise %250.25 artarak 11 112.725 $ a ulaşmıştır. 

Tüm bu veriler Kesme Çiçek sektörünün V ve VI Beş Yıllık Plan dönemlerinde 
hızlı bir gelişme ve büyüme içinde olduğunu göstermektedir. 

b) Sorunlar 

-Kesme çiçek sektöründe gelişme ve büyüme yönündeki tüm olumlu verilere 
karşın aşılması gereken önemli sorunlar sektörün geleceğiyle yakından ilişkili 
görülmektedir. Öncelikle hızla artan ihracatın son yıllarda artış hızının azalması 
bu yönde önemli sorunların olduğunun göstergesidir. İhracatta ulaşım ve nakliye 
sorunları günümüzde kesme çiçek ihracatının en önemli problemidir. İhracatta 
mevcut büyüme hızının sürdürülmesi özellikle hava yolu taşımacılığında sağlanan 
teşvik ve katkılara bağlı olmaktadır Ancak son yıllarda bu konudaki sorunlar 
çözülmüştür. Katkıların devamı sektörün gelişimini sürdürecektir 

-Kesme Çiçek Sektöründe diğer önemli bir sorun; bitkisel üretim materyali 
açısından dışa bağımlılıktır. Kesme çiçek üretiminde kullanılan bitkisel materyalin 
halen büyük bir bölümü ithal yoluyla karşılanmaktadır. Bu ürün proğramlama. 
maliyetler ve kayıplarla ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. 

-İç ve dış pazara sürülecek ürün miktar ve kalitesinin kullanılan üretim yöntemi 
ve teknoloji ile de yakından ilişkisi vardır. Kesme çiçek sektöründe ihracata 
yönelik üretim yapan işletmelerin dışındaki işletmelerin modernleşmeleri ve 
büyüklüklerim optimum düzeye çıkarmaları gerekmektedir Verilmekte olan 
teşviklere devam edilmesi yarar getirecektir. 

-Kesme çiçek yetiştiriciliği her tür için özel bilgi ve deneyime ihtiyaç gösteren 
bir sektördür. Sektörün bu ihtiyacının karşılanmasının üretim miktar ve kalitesinin 
artırılmasına önemli katkıları olacaktı1-. Yalova da öğretime Başlayan Süs Bitkileri 
Meslek Lisesi bu sektörün ana eleman ihtiyacınin karşılanması için önemli bir 
adımdır. 

İhracata yönelik karanfil yetiştiriciliğinde dikimden hasada kadar geçen sürenin 
diğer örtü altı yetiştiriciliğine göre uzun (6 ay) olması nedeniyle ürün kısa devrede 
paraya çevirilememekte üreticiler ekonomik olarak zor duruma girmektedir. Bu 
dönem içinde Eximbank kredilerinin kullandırılması yararlı olacaktır. 
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