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SEKTÖR
Sektörel Dayanışma

SÜSBİR’in katılım sağladığı 12. Ödemiş 
Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 
20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında 
yapıldı.

ÇALIŞTAY
Japon-Türk Sektör Çalıştayı 

SÜSBİR temsilcileri ve Japon sektör 
paydaşları Antalya’da biraraya geldi. 
Çalıştay’da  stratejik sektörel önlemler 
ele alındı. 
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Yeni Yönetim • Yeni Hedefler
BİR BİTKİ DENGELER... SÜSBİR bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı 

Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçti.

SÜSBİR haber
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

Biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
kirlenmenin yıkıcı etkileri hız-
la artarak ekolojik dengenin bo-
zulmasına, canlı türlerinin yok 
olmasına sebep olmaktadır. Bilim 
insanları insan eliyle bozulan 
ekolojik denge karsısında tür-
lerin yok olusunu doganın cevabı 
olarak nitelemekteler.
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YÖNETİMDEN

SÜSBİR YÖNETİM KURULU

GÜÇLÜ YÖNETİM, YENİ HEDEFLER
Sektörümüzün Değerli Paydaşları,

15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldığımız 9. Olağan Genel Kurul'umuzu 24-
25 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik.   

Öncelikle, ülkemize ve milletimize karşı girişilen bu 
kalkışma girişimini şiddetle kınadığımızı ifade etmek 
istiyoruz. Millet iradesine ve demokrasimize vurulmuş 
bu hançeri asla kabul etmiyoruz. Sadece halkın ira-
desiyle seçilmiş meşru hükümete karşı değil Türkiye 
Cumhuriyeti'ne karşı girişilen bu kanunsuz kalkışma-
nın sonuna kadar karşısındayız.

Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşısın-
da olmalı, demokrasimizi savunmalıyız. Süs bitkileri 
sektörü olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve 
milletimizin yanındayız ve demokrasiden yanayız. Bu 
vesile ile şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

9. Olağan Genel Kurul'umuz, SÜSBİR’in kuruluşun-
dan bu yana yapılan en geniş katılımlı Genel Kurul 
olarak kayıtlara geçti. Tüm üyelerimize Genel Kurul'u-
muza gösterdikleri yoğun katılım ve ilgiden dolayı 
teşekkürü bir borç biliyoruz.

Üyelerimizin değerli takdirleri ile Yönetim, Denetim ve 
Disiplin Kurullarımız seçildi ve görevlerine başladı.

Genel Kurul'un ardından 5 Ekim 2016 günü yapılan ilk 
Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımımız şöyle 
oldu; Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Başkan 
Yardımcısı Savaş Akcan, Sayman Üye İsmail Sadım, 
Üye Mustafa Çoban, Üye Abdullah Okul.

Sektörümüzün Saygıdeğer Temsilcileri, 
Değerli Üyelerimiz,

SÜSBİR Yönetimi olarak güçlü bir vizyon ve yeni he-
deflerle yola çıkıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, günümüzde dünyada en az maliyet-
le en çok ticaret hacmi elektronik-sanal ortamlarda 
yapılmaktadır. Bu nedenle süs bitkileri ürün satış 
anons portalını en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. 
Bu portal bilgisayar, cep telefonları ve interneti olan 
her iletişim noktasından çalışabilecek ayrıca portalda 
ağaç, çalı, mevsimlik, ibreli, ambalaj hacmi, boy gibi 
arama kriterleri olacak. Üreticilerimiz, ürünlerini alıcının 
ayağına gitmeden ülkemize hatta bütün dünyaya tanı-
tıp ticari ilişkiler kurabilecek. 

Ürünlerde indirim yapan firmaların duyuruları ağaç, 
çalı, mevsimlik ürün gruplarında çalışan üyelerimizi de 
ayrı ayrı görmek mümkün olacak.

Bu portal sayesinde alıcılarımız da istedikleri ürünlerin 
hangi firmalarda olduğunu fotoğraflarıyla birlikte, liste 
olarak görüntüleyebilecek.

Önemle vurgulamak isteriz ki SÜSBİR olarak, portal 
ile hiçbir ticari ilişkinin içerisinde olmayacağız. Sadece 
alıcı ve satıcıyı bir araya getireceğiz.

Sektörümüzde son yıllarda eğitimli iş gücü açığı or-
taya çıkıyor. Özellikle üretim yapılan bölgelerde ara 
eleman ihtiyacını karşılamak için Süs Bitkileri Okul-
larının açılmasını sağlamak ya da var olan okullara 
bölüm eklemek için devlet nezdinde girişimlerde 
bulunacağız.

Sektörümüzün dünya sıralamasında nerede olduğu-
nu tespit ederek, daha rasyonel çalışacak işletmeler 
oluşturma yolunda üreticilerimizi planlama, ürün çeşit-
liliği, üretim teknikleri gibi konularda destekleyeceğiz. 

Temsil gücümüzü daha da arttırıp, kamu ile sürekli 
iletişim halinde olup sektörümüzle ilgili yasaların ve alt 
mevzuatların gerçekçi, uygulanabilir, üreticinin mev-
cut şartlarını da göz önünde bulundurarak hazırlan-
masına katkı sağlayacağız. 

En büyük amaçlarımızdan biri üyelerimizin devlet 
desteklerinden gerçekten hak ettiği oranda yararlan-
masını sağlamak olacak ve süs bitkileri üreticilerinin 
varlığını ülkemizde çeşitli etkinliklerle ve paylaşımlarla 
hissettirmek olacak.

Sektörümüzün daha bilinir olmasını sağlayacak 
çalışmalarımızın bir hedefi de; toplumumuzda ağaç 
ve çiçek sevgisiyle birlikte ürün miktarı ve çeşitliliğini 
arttırmak olacak.

Tabii ki, ulusal ve uluslararası platformlarda sek-
törümüzü en etkin şekilde temsil etmeye devam 
edeceğiz.

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Birliğimizin kuruluşundan bu güne, başta kurucula-
rımız olmak üzere, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurul-
larımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza, bizleri her 
zaman destekleyen üyelerimize, Türkiye Tohumcular 
Birliği'ne ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.
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ÖNE ÇIKANLAR

SÜSBİR Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği yeni yönetimini seçti. 2008 yı-
lında 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 
çerçevesinde, Türkiye Tohumcular 
Birliği'ne bağlı olarak kurulan kamu 
kurumu niteliğindeki SÜSBİR'in üyele-
ri sektörü temsil yetkisini;
Yön. Kurulu Başkanı Ahmet Dündar
Yön. Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan
Sayman Üye İsmail Sadım
Üye Mustafa Çoban
Üye Abdullah Okul'dan oluşan yeni Yönetim Kurulu'na verdi. 

Japon-Türk Sektör Çalıştayı düzenlendi. Süs bitkileri sektö-
rünün sağlıklı gelişimi kapsamında; şehirleşme, insan ve çevre, 
cadde ve şehir içi ağaçlandırma, parklar, kapalı alanların çiçek-
lendirmesi ve yeşillendirilmesi, CO2 gazına karşı önlemler, doğal 
afetlere karşı önlemler, süs bitkileriyle kapalı alanlarda çalışanla-
rın yaşam kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması, süs bitkileri 
sayesinde motivasyon arttırılması gibi konular ele alındı.

12. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 20-23 Ekim 2016 
tarihlerinde yapıldı. 

SİZLERİ DOĞANIN 
TÜM RENKLERİNİ GÖRMEYE 

DAVET EDİYORUZ.

"Üreticinin ve Tüketicinin Buluşma Noktası" sloganıyla gerçek-
leştirilen süs bitkileri ve fidancılık sergisine dikkat çekici bir stant 
ile katılan SÜSBİR, tanıtımın yanı sıra dayanışmanın da güzel bir 
örneğini verdi.

Ödemiş'te "Sektör Birlikteliği" Toplantısı yapıldı. SÜSBİR üyesi 
dernek, birlik ve kooperatif yöneticileriyle gerçekleştirilen toplan-
tıda; mevzuat, kayıt dışılık, desteklemeler, üretim planlaması vb. 
sektörün yapısal konuları ele alındı.

SÜSBİR Rekabetçilik ve İhtiyaç Analizi Çalıştayı TÜBİTAK-
TÜSSİDE Gebze'de yapıldı. Süs 
Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından 
sektöre katkı sağlaması amacıyla 
düzenlenen ve "Strateji Geliştirme" 
üst başlığında, iç ve dış pazarlarda re-
kabetçi anlayışın geliştirilmesi ve ih-
tiyaçlar analizinin yapıldığı Çalıştay 
TÜBİTAK-TÜSSİDE Gebze'de gerçekleştirildi. 
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SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİYENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 9. Olağan Genel Kurulu 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde 

gerçekleştirildi. Genel Kurulun ardından 5 Ekim 2016 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu 
toplantısında görev dağılımı söyle oldu;

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DÜNDAR, 
Başkan Yardımcısı Savaş AKCAN, 

Sayman Üye İsmail SADIM, 
Üye Mustafa ÇOBAN, 
Üye.Abdullah OKUL
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9. OLAĞAN GENEL 
KURUL

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 9. 
Seçimli Olağan Genel Kurulu 24-
25 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara 

Anadolu Downtown Otel’de yapıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet 
Sığırcı, Orman Genel Müdürlüğü Fi-
danlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı 
Salim Sığırcı, Türkiye Tohumcular Birliği 
Başkanı Yıldıray Gençer, TÜRKTOB’a 
bağlı Alt Birlik Başkan ve Genel Sekre-
terleri, SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyeleri, 
SÜSBİR üyeleri ve çok sayıda davetli-
nin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, 
Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından başladı.

Genel Kurul açılış konuşmasını yapan 
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hattin Altun sözlerine, 15 Temmuz gecesi 
millet iradesine ve demokrasimize yapılan 
hain darbe girişimini kınayarak başladı. 
Selahattin Altun konuşmasını şöyle sür-
dürdü; “Halkın iradesiyle seçilmiş meşru 
Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 
karşı yapılmış bu hain darbe girişiminin 

hep karşısında olduk. Olmaya da devam 
edeceğiz. Süs Bitkileri sektörü olarak 
her zaman olduğu gibi devletimizin ve 
milletimizin yanındayız ve demokrasiden 
yanayız. Bu vatan için canını seve, seve 
veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum” 

Görevi devraldıkları günden bugüne 
kadar Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıy-
la birlikte yapmış oldukları bölge top-
lantıları, üye işletme ziyaretleri ve başta 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
İl Müdürlükleri olmak üzere kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler 
sonucunda, Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği olarak sektör ve kamu nezdinde 
gözle görülür bir farkındalık oluşturdukla-
rına dikkat çeken Selahattin Altun şöyle 
devam etti; “30 Nisan 2015’de yayın-
lanan ve sektörümüzün kendi adına ilk 
mevzuat düzenlemesi olan Süs Bitkileri 
ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve 
Pazarlamasına Dair Yönetmelik sek-
törümüzün miladı olmuştur. Ardından 
2016 yılı başında Bakanlık tarafından, bu 
yönetmeliğin uygulama usul ve esasları-
nın belirlendiği, Süs Bitkileri ve Çoğaltım 
Materyallerinin Üretim ve Pazarlamasına 
İlişkin Uygulama Talimatı çıkarılmıştır. Her 
iki çalışmada da sektörü temsilen muha-
tap SÜSBİR kabul edilmiş ve mevzuatın 

hazırlanmasına katkılar sağlanmıştır. 
Ayrıca destek açıklamalarımızın ilk kez 
Hükümet programına girmiş olması, 
SÜSBİR’in temsil kabiliyetinin ve sektör 
adına yaptığı çalışmaların en önemli so-
nuçlarından biri olmuştur.”

Sektördeki kalite ve standart boşlu-
ğunu doldurmak, Türkiye Süs Bitkileri 
Markasını oluşturmak amacıyla SÜSBİR 
olarak başladıkları çalışmalarda sona 
gelinmesi, Bakanlık ve SÜSBİR iş birliğiy-
le sektöre yönelik I. Ulusal Süs Bitkileri 
Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi, tanıtım 
faaliyetleri kapsamında her yıl düzen-
lenen ulusal ve uluslararası fuarlara 
(Flower Show, Kafu EXPO, Türkmen 
Flower) katılımın devam etmesi, Ekonomi 
Gazetecileri Derneği'nin Nisan 2016’da 
Kartepe’de gerçekleştirdiği 12. Ekonomi 
Zirvesi’nde SÜSBİR Yönetimi ve yak-
laşık 80 gazetecinin katıldığı kahvaltılı 
basın toplantısı, İstanbul Zirai Karantina 
Müdürlüğü’nün iklimlendirmeli cam sera 
yapım işinin üstlenilmesi, Tohumculuk 
Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme 
Projesi’nin başlatılması ve EXPO 
2016 Antalya’da TÜRKTOB Kurumsal 
Bahçesinin projelendirme ve yapım işi 
ve Biyoçeşitlilik Tema Parkuru bitkilen-
dirme işinin gerçekleştirilmesi gibi kendi 
döneminin faaliyetlerine değinen Altun 
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sözlerini, “Sonuç olarak; SÜSBİR, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın, Türkiye Tohumcular Birliği’nin ve üyelerimizin 
destekleriyle belirlediği amaç doğrultusunda çalışmalarını sür-
dürmeye devam edecektir. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarda 
bizden desteğini esirgemeyen, Bakanlığımız, üniversiteler, mes-
lek odaları, üyelerimiz ve üye olmayan süs bitkisi üreticilerimiz ile 
tüm sektör paydaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 9. Olağan Genel Kurulu'muzun üyelerimize ve sektö-
rümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyerek tamamladı.

Daha sonra söz alan Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı 
Yıldıray Gençer de sözlerine 15 Temmuz’da gerçekleştirilen 
hain darbe girişimini kınayarak başladı. Darbe girişiminde şehit 
olanların ailelerine verilmek üzere TÜRKTOB ve bağlı Alt Birlikler 
olarak bir yardım kampanyası başlattıklarını ve toplanan 501 
bin TL’yi aktardıklarını belirten Gençer, sözlerine şöyle devam 
etti; “Bugün Türkiye Tohumcular Birliği toplam 35 bin üyesiyle 
tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren çok güçlü bir örgüttür. 
Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK ile yaklaşık 15 ay sürecek Tohumculuk 
Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi anlaşması imzalanmış 
ve çalışmaları başlamıştır.Önümüzdeki aylarda neticelenecek 
proje ile amacımız tohumculuk sektörüne yol haritası çizmektir. 

Yıl içinde tohumculuk sektöründe ilk olması açısından çok 
önemli bir Ar-Ge çalıştayı gerçekleştirdik. Süs bitkileri üreticileri 
olarak sizlerin de Ar-Ge çalışmalarına girmenizi sektörümüz ve 
ülkemiz için çok önemli buluyorum. 6 Mayıs’ta başlattığımız bir 
başka proje ise Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi'ydi. 
Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, gen bankaları-
na aktarılması ve yerel çeşitlerin muhafazası konularında farkın-
dalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje halen devam ediyor. 
Bir başka projemiz EXPO 2016’ydı. Bize tahsis edilen 4.100 m2 
alanda SÜSBİR’in destek ve gayretleriyle kurumsal bir bahçe 
oluşturduk. Burada SÜSBİR Yönetimine ve değerli üyelerine te-
şekkürlerimi sunuyorum. EXPO sürecince bu kurumsal bahçede 
sektörümüzü temsil etmeye çalıştık ve halen devam ediyoruz.

Genel Kurulumuzun SÜSBİR, tohumculuk sektörü ve ülke-
miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Genel Kurul salonunda coşkulu bir kalabalık olduğunu ve 
seçilecek yeni yönetimin Türk tarımı ve süs bitkileri sektörü 
adına güzel şeyler yapacağına inandığını söyleyerek sözlerine 

başlayan BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, 
“Süs bitkileri sektörü bu birlikteliğiniz, yol arkadaşlığınız ve kar-
deşliğiniz ölçüsünde büyüyecektir. Süs bitkileri sektörü bizim için 
önemli bir sektör. Tarımın birçok kolu var. Biz yaklaşık 170 türde 
üretim yapıyoruz. Tarımın katma değeri en yüksek sektörü süs 
bitkileri sektörüdür. Sözü fazla uzatmadan hepinizi Bakanlığım 
ve şahsım adına selamlar, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile 
olmasını temenni eder, yeni yönetime başarılar dilerim.”

Açılış konuşmalarının ardından gündem görüşülüp kabul 
edildi. Daha sonra 2013 ve 2014 yılı en fazla binde üç komis-
yon beyanı veren ve ödeyen ilk üç üyemize plaketleri verildi. 

•2013 ve 2014 yılı üçüncülük ödülü Garden&Koala, Mersin
•2013 yılı ikincisi Gizli Bahçe Seracılık, İstanbul
•2014 yılı ikincisi Quin Tarım 
•2013 yılı birincisi Konya Ağaç A.Ş.
•2014 yılı birincisi Queen Tarım, İstanbul

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu 
ve Mali Raporların oy birliği ile kabul edildiği Genel Kurul’da 
ayrıca giriş ve yıllık aidatlarda da değişikliğe gidildi. 

Giriş aidatının ve yıllık aidatın ayrı, ayrı 1000 TL olmasına 
karar verildi.

Genel Kurul'un ikinci gününde yapılan yönetim organları 
seçimine katılım yoğundu. İki ayrı listenin yarıştığı seçimlerde 
523 üyenin 353’ü oy kullandı. 

9. Olağan Seçimli Genel Kurulu neticesinde SÜSBİR yetki-
li organlarına şu isimler seçildi;

Yönetim Kurulu: Savaş Akcan, Mustafa Çoban, Ahmet 
Dündar, Abdullah Okul ve İsmail Sadım.

Denetim Kurulu: Başkan Emre Okul, Üye Teoman Akçalı, 
Üye  Mehmet Çepkan.

Disiplin Kurulu: Başkan Şükrü Dinç, Raportör Fırat Der-
simli, Üye Savaş Bayraktar

TÜRKTOB Hakem Kurulu: Fatih Sertaç Bulut, Adil Köse.

TÜRKTOB Genel Kurul Temsilcileri: Savaş Akcan, Sela-
hattin Altun, Mustafa Atıcı, Hacı Murat Cihan, Mustafa Çoban, 
Bünyamin Durukan, Ahmet Dündar, Yakup Göncüoğlu, Ab-
dullah Okul, İsmail Sadım.
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YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

YÖNETİM KURULU 
SAYMANI

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

AHMET DÜNDAR

İSMAİL SADIM

SAVAŞ AKCAN

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ORGANLARI GÖREV DAĞILIMI

1969 Ortaköy'de (Aksaray) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu.1992 yılında Yalova'da Gardenia 
Çiçekçilik Fidancılık İşletmesi'nde Ziraat Mühendisi olarak işe başladı.1994 yılında Koru Beldesi'nde 
%50 ortaklıkla Yeşil Süs Bitkileri'ni kurup, 2 yıl boyunca bu işletmede çalıştı. 1996 yılında Tavşanlı'da 
başlayıp, daha sonra Altınova ve Subaşı'nda devam eden Dündar Mevsimlik Süs Bitkileri'yle, 20 yıl-
dır süs bitkileri sektöründe üreticiliğe devam eden Ahmet Dündar, 2000-2001 yıllarında Saksılı Süs 
Bitkileri Üreticileri Derneği'nde (SASBÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 yılında kurulan Yalova Süs 
Bitkileri Üreticileri Birliği'nde (YASBİR) 2 dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Dündar, evli ve iki çocuk babasıdır.

1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu'da bitirdikten sonra 1988 yılında İstanbul 
Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'ne girdi. 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 
2,5 yıl süreyle İstanbul Tohumculuk firmasında çalıştı ve ardından 1995 yılında Natural Peyzaj İnşaat 
Ltd.Şirketi'ni kurdu. 2005 yılında Natural Zemin Taah. Ltd. Şirketi'ni kuran Akcan halen bu iki firmanın 
Genel Müdürlüğü ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. SÜSBİR kurucu 
üyesi, bir dönem SÜSBİR Yönetim Kurulu Saymanlığı ve son dönem SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Akcan, evli ve bir çocuk babasıdır.

1968 Tavşanlı'da (Kütahya) doğdu. İlkokulu Almanya'da, orta öğrenimini ise Tavşanlı'da tamam-
lamasının ardından 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'ne giren Sadım, 1990 
yılında da bu bölümden mezun olmuştur. Sırasıyla Karaca Arboretum ve Gardenya Firmalarında ça-
lışmış, 1999 yılında halen başında bulunduğu firması Nergiz Peyzaj'ı kurmuştur. Bir dönem SÜSBİR 
Denetleme Kurulu Üyeliği, bir dönem de Denetleme Kurulu Başkanlığı yapan Sadım, aynı zamanda 
Garden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve SASBÜD Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 
Sadım, evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ
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YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

1975 İstanbul doğumlu olan Abdullah Okul, 1950 yılında süs bitkiciliği üretimine başlayan dedesini 
örnek alarak, süs bitkileri sektörüne girmiş ve 2012-2014 SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2012-
2015 Yalova Garden Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009-2016 Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği 
Başkanlığı yapmıştır. Halen Yalova Ticaret Odası Meclis üyeliği; SASBÜD Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Yalova Çiçekçilik OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Yalova Çiçekçilik OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği ve 2004 yılından bu yana da Gaye Süs Bitkileri Üretim İnş.San.Tic.Ltd. Şirketi'nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Okul, evli ve dört çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

ABDULLAH OKUL

MUSTAFA ÇOBAN

1960 Trabzon doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1986'da Orman 
Bakanlığı'nda memuriyet hayatına başlamıştır. 2000 yılında Orman Bakanlığından istifa ederek İzmir 
Ödemiş'te Çobanoğlu Çiçekçiliği kuran Çoban, dış mekan süs bitkisi üretimine başlamıştır. 2001 
yılında Ödemiş PARKDER kurucusu olmuş, bir dönem derneğin  Başkanlığı, bir dönem SÜSBİR 
Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem de TÜRKTOB Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
Çoban, evli ve iki çocuk babasıdır.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ORGANLARI GÖREV DAĞILIMI

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ
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SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ORGANLARI GÖREV DAĞILIMI

DENETİM KURULU 
ÜYESİ

MEHMET CEPKAN

TEOMAN AKÇALI

1966 yılında Kozan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Kozan’da tamamladı. Üniversite 
eğitimini Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamlayan Akçalı, iş hayatına Ankara 
Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'nde başladı. Belediyedeki görevinin devamında Mesa Mesken 
San. A.Ş.’de peyzaj mimarı olarak çalıştı. 1999 yılında kendi firmasını kurmuş ve halen EKOGARDEN 
Peyzaj Ltd. Şti., YALIN Tasarım Peyzaj Ltd. Şti. ve TALYA Fidancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
sıfatıyla iş hayatına devam etmektedir. 2 dönem Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanlığı 
ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. Sivil toplum örgütlerinde üyelikleri devam etmekte 
olup YEKSAV’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir. Akçalı, evli ve bir çocuk babasıdır.

1965 yılında İstanbul Ortaköy’de doğan Emre Okul  Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Süs bitkileri 
ve çiçekçilik sektörünün duayenlerinden olan Hükmet Okul’un oğludur. Babasının göstermiş olduğu 
yolda, özveri ve istekle devam etmektedir. Ailenin 1947 yılında Etiler, Ulus’ta kurulan üretim ve satış 
seralarıyla başlayan sektördeki faaliyetleri Okul'un başında bulunduğu, 1988 yılında faaliyete geçen 
Nema Bahçe Kültürleri Üretim ve Paz. Ltd. Şti. firmasıyla Yenidoğan-Sancaktepe’de devam etmiştir. 
Firma  ithalat, ihracat, üretim ve satış-pazarlama konularında sektördeki lider firmalardandır. Sektördeki 
gelişmeleri yakından takip etmek için yurt dışı fuarlarına ve yeni ürün araştırması ve tedariği için yurt 
dışı gezilerine sıkça katılmaktadır. Sektördeki sorunların çözüm arayışı, daha iyi neler yapılabileceği 
konusunda hissettiği sorumluluk duygusu Okul'u SÜSBİR’de çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. SÜSBİR’de 3 dönem Denetim 
Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen de SÜSBİR’deki görevini sürdürmektedir. Okul, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU 
BAŞKANI

DENETİM KURULU 
ÜYESİ

EMRE OKUL

DENETİM KURULU 
ÜYELERİ
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DİSİPLİN KURULU 
BAŞKANI

DİSİPLİN KURULU 
ÜYESİ

DİSİPLİN KURULU 
ÜYESİ

ŞÜKRÜ DİNÇ

FIRAT DERSİMLİ

SAVAŞ BAYRAKTAR

1951 yılında Tokat Pazar ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Tokat Pazar’da, lise tahsilini Sivas’ta 
tamamladı. Şimdiki ismi Anadolu Üniversitesi olan; Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 
1976 yılında mezun oldu. Şeker Şirketi Eskişehir Fabrikası'nda çalışırken tarım işine ilgi duymaya 
başladı. Daha sonra Veliağagil Işletmelerinde yönetici olarak çalıştı. Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri 
Derneği'nin (SASBÜD) ve Yalova İli İç ve Dış Mekan Üreticileri Birliği'nin (YASBİR) kurucu üyeliğini 
yaptı. 1981 yılından beri süs bitkileri sektöründe bulunan Şükrü Dinç, halen sahibi bulunduğu Florium 
Süs Bitkileri firmasıyla sektörel faaliyetlerine devam etmektedir. Dinç, evli ve bir çocuk babasıdır.

1972 Trabzon Sürmene doğumludur. Ticaret Lisesi mezunudur. İş hayatına İstanbul'da özel bir 
firmada başlamış, 2004 yılında kurduğu Durusu Fidancılık firmasıyla süs bitkileri sektöründeki ticari 
hayatına devam etmektedir. Bayraktar, evli ve iki çocuk sahibidir.

1979 yılında doğdu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 
mezun olmuştur. Aynı yıl Anadolu Fidancılık firmasını kurmuştur. Firma hali hazırda 400 dönüm-
lük bir arazide yapraklı ağaç ve kalın meyve ağaçları üretmektedir. Dersimli, evlidir.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ORGANLARI GÖREV DAĞILIMI

DİSİPLİN KURULU 
ÜYELERİ
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1) Süs bitkileri ürün satış anons portalının en kısa sürede 
hazırlanması.

• Günümüzde dünyada en az masrafla en fazla ticaret 
sanal ortamlarda yapılmaktadır. Bu gerçek üreticilerimi-
zin alternatif pazar oluşturmasında etkili olacaktır.

• Bu portal bilgisayar, cep telefonları ve interneti olan her 
iletişim noktasından çalışabilecek.

• Portalın ağaç, çalı, mevsimlik, ibreli, ambalaj hacmi, boy 
gibi arama kriterleri olacak.

• Üretici, ürünlerini alıcının ayağına gitmeden ülkemizde 
hatta bütün dünyaya tanıtıp ticari kontak kurabilecek.

• İndirim yapan firma anonsları, ağaç, çalı, mevsimlik gibi 
üreticileri de ayrı ayrı görmek mümkün olacak.

• Alıcı alacağı ürünü internet sitesinde hangi firmalarda 
olduğunu fotoğraflarıyla liste olarak görüntüleyebilecek.

• SÜSBİR fiyat, adet ve hiçbir ticari ilişkinin içerisinde olma-
dığı gibi takipçisi de olmayacaktır. SÜSBİR’in buradaki 
amacı sadece alıcı ve satıcıyı biraraya getirmek olacaktır.

2) Son yıllarda eğitilmiş iş gücü açığı ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle üretim yapılan bölgelerde ara eleman ihtiyacını 
karşılamak için 'Süs Bitkileri Okulları'nın açılması ya da var 
olan okullara bölüm açılması için devletimize durumu an-
latmak ve çözüm için destek almak.

3) Sektörün dünya sıralamasındaki yerini tespit ederek, ras-
yonel işletmeler olma yolunda üreticileri planlama, ürün 
çeşitliliği, üretim teknikleri gibi konularda desteklemek.

4) Kamu ile sürekli iletişim halinde olup sektörümüzle ilgili 
yasaların, mevzuatların gerçekçi, uygulanabilir, üreticinin 
mevcut kartlarını da göz önünde bulundurarak hazırlanma-
sında temsil gücümüzü artırarak katkı sağlamak.

5) Üyelerimizin devlet desteklerinden gerçekten hak ettiği oran-
da yararlanmasını ve hak ettiği ilgiyi kazanmasını sağlamak.

6) SÜSBİR olarak süs bitkileri üreticilerinin varlığını ülkemizde 
çeşitli etkinliklerle ve paylaşımlarla hissettirmek. Ağaç, çi-
çek sevgisini arttırarak bilinirliğimizi kayda değer seviyelere 
çekmek ve bu yolla ürün ve çeşitliliğini arttırmak.

SÜSBİR
YENİ YÖNETİM KURULU'NUN 

BELİRLEDİĞİ
HEDEFLER

SÜSBİR

. OLAĞAN GENEL KURULU

Oy Pusulası
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SÜSBİR YK ÜYELERİ,
SEKTÖRÜN KDV SORUNUNU
MALİYE BAKAN YARDIMCISI 
Dr. CENGİZ YAVİLİOĞLU'NA 

ANLATTI

SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörün yaşadığı ve 
üreticinin rekabet gücünü kıran KDV sorununu Maliye 
Bakan Yardımcısı. Dr. Cengiz Yavilioğlu'na anlattı.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Dündar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Ak-
can, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çoban ve Fatih Sertaç 
Bulut, Maliye Bakan Yrd. Dr. Cengiz Yavilioğlu'nu makamında 
ziyaret etti.

 
Sektörde yaşanan KDV sorunu ve bu sorunun yarattığı 

kayıt dışı üretim ve pazarlama konularının gündeme geldiği 
toplantıda, Yavilioğlu'na kapsamlı bir rapor sunuldu.

SÜSBİR YÖNETİMİ ÜRETİCİNİN 
SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Sektörün sorunlarına kalıcı çözümler getirmek ve yasal dü-
zenlemelerin hızlandırılması  amacıyla üreticinin faaliyet-
lerinde, satış ve pazarlamada yaşadığı sıkıntıları, yapısal 

sorunları, Türkiye'de ve dünyada sektörün geldiği noktayı anlat-
mak, bilgilendirmek için siyasilerle bir araya geliyor.

Bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma çalışmaları çerçevesin-
de; AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile bir araya 
gelen SÜSBİR Yönetim Kurulu süs bitkileri sektörünün sorunlarını 
ve bunlara getirdiği çözüm önerilerini aktarma olanağı buldu.

SÜSBİR heyetinin, Karaarslan'la randevusu, sektörün iç ve 
dış pazarlardaki sorunlarını yetkililerle paylaşarak uzun vadeli 
ve sürdürülebilir çözümler geliştirme yönündeki çalışmalar 
çerçevesinde bilgilendirme ziyareti oldu.

ÜRETİCİNİN SESİ: 

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

SÜSBİR üyelerinin adres ve kimlik bilgilerine internet üze-
rinden ulaşmak kolaylaştı. Birliğin web sitesinde Google 
Earth noktalama/işaretleme süreçleri tamamlandı. Yapı-

lan ilk çalışmada noktalama işaretlemelerinin altlığında üyelerin 
açık adres ve sabit telefon bilgilerine ulaşılabiliyor. İlerleyen sü-
reçte sayfa geliştirilerek noktaların altlığına üyelerin kendi alan-
larından da müessese resimlerini koyabilmeleri sağlanacak.

ÜYE LOKASYONLARI 
GOOGLE EARTH İLE 

www.susbir.org 
SİTESİNDE
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Süs bitkileri üreticisinin rekabet gücünü artırmak ve üreticinin 
refahına katkı sağlamak için çözümler geliştiren 

SÜSBİR yönetimi KDV sorununu bu kez de 
Gıda, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı yetkililerine götürdü.

SÜSBİR yönetimi, iç ve dış pazarlarda sektörün re-
kabetçi gücünü kıran KDV sorununu Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında da gündeme getirdi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu, karar 
mekanizmaları ve kanun koyucular nezdinde mevzuat iyileş-
tirmesi ve değişikliği çalışmalarını sürdürüyor. Birlik yönetimi, 
yaşanan KDV sorununu Maliye Bakanlığı'nın ardından Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda da gündeme getirdi.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Çoban ve Genel Sekreter Hatice Ünal'dan 
oluşan SÜSBİR Heyeti, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut 
Akdamar ve Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı'yı 
makamlarında ziyaret etti.

SÜSBİR Heyetinin Bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüş-
melerin ana gündem konusu; sektördeki KDV oranlarının 
düşürülmesi, süregelen kayıt dışılığın ve haksız rekabetin 
önlenmesiydi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim 
Genel Müdürü Mesut Akdamar ve Tohumculuk Dairesi 
Başkanı Mehmet Sığırcı, gündemdeki konuların takipçisi ola-
caklarını vurgulayarak, SÜSBİR'in yeni yönetimine başarılar 
dilediler.

SÜSBİR'DEN KDV SORUNUNU 
ÇÖZME GİRİŞİMLERİ
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SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 

Milli Tarım Buluşmasına Katıldı.
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ÜRETİCİNİN SESİ: 

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

BAKAN YARDIMCISI 
MEHMET DANİŞ 

ZİYARETİ

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan Birliği temsi-

len Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş’i makamında ziyaret etti. 

Kayıt dışılık, KDV sorunu gibi üreticinin mağdur olduğu 
konular başta olmak üzere, sektördeki gerek yapısal gerekse  
uygulamadaki sorunların Bakan Yardımcısı Daniş'le paylaşıl-
dığı ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.

ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

SÜSBİR Yönetim Kurulu, Orman Genel Müdürü İsmail 
Üzmez’i ve Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanı 

Salim Sığırcı’yı makamında ziyaret etti. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik hakkında karşı-
lıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

SÜSBİR'DEN ANLAMLI ZİYARET

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, 
Başkan Yardımcısı Savaş Akcan ve Sayman Yönetim 

Kurulu Üyesi İsmail Sadım, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. 
Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti. SÜSBİR yönetimi, Çalışkan'a 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında teşkilatıyla 
birlikte milli irade ve demokrasiden yana göstermiş 
oldukları üstün gayret nedeniyle teşekkürlerini sundu.

PEYZAJ MİMARLARI 
ODASI'NIN SÜSBİR ZİYARETİ

Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül İbici Oruç-
kaptan, 2. Başkan Sibel Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi 

Halim Perçin ve Genel Sekreter Yardımcısı Harun Kılıçoğlu 10 
Kasım 2016 tarihinde SÜSBİR yeni yönetimine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
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EXPO 2016 
Antalya'ya katılım 

sağlayan 
ülkeler ile il, ilçe ve 
kurum bahçelerine 
ödülleri düzenlenen 

törenle  
verildi.

EXPO 2016 
ANTALYA ÖDÜL 
TÖRENİ
54 ülkenin katılım gösterdiği ve 4 milyon 500 bini 

aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği EXPO 
2016 Antalya'da, Uluslararası Bahçe Bitkileri 

Üreticileri Birliği'nin (AIPH) oluşturduğu jürinin değer-
lendirmesi sonucunda en iyi ülke ile il, ilçe ve kurumsal 
bahçeleri belirlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan AIPH Genel 
Sekreteri Tim Briercliffe, “Jüri üyelerimizle birlikte ülke 
bahçeleri ve pavilyonları ziyaret etmek bizim için bir 
zevkti. Ülkeler milyonlarca ziyaretçiye ülkelerinin çiçekle-
rini, kültürlerini gösterdi.” dedi. 

Briercliffe’in konuşmasının ardından AIPH Başkanı 
Bernard Oosterom tarafından Bakan Faruk Çelik'e AIPH 
altın madalyası takdim edildi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
EXPO 2016 Antalya Ödül Töreni’nde 
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Üçte birini çocukların oluşturduğu 4 mil-
yon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaşan, 

14 kurumun bahçe düzenlemeleriyle yer 
aldığı "Çiçek ve Çocuk" temalı EXPO 2016 
Antalya'da Kurumsal Bahçe Ödüllerinde jüri 
Türkiye Tohumcular Birliği'ne ait kurumsal 
bahçeye 3'üncülük ödülünü verdi.

yaptığı konuşmada kurumsal bahçelerin EXPO'ya ayrı bir gü-
zellik kattığından bahsederek, "EXPO 2016 Antalya'nın sona 
geldik. 54 ülkenin resmi katılımı ile gerçekleştirilen alanda 
bugün ödül günü. 

Katılımcı ülkelerin iç ve dış mekanlarının yanı sıra 20 il ve 
ilçe, 14 kurum tarafından kurulan birbirinden güzel bahçeleri jüri 
üyeleri yoğun ve zorlu bir çalışmayla değerlendirdi. Ödüller bir 
bahçenin diğerine üstün olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye'nin 
ilk Expo'suna katılarak Antalya'nın güzelliğine güzellik katan, 
bahçelerin bizim gözümüzde hepsi ödüle layıktır." dedi. 

"Çiçek ve Çocuk" temasıyla gelecek nesillere, daha yeşil bir 
dünyanın mümkün olduğunu, sergi alanını ziyaret eden 4 milyon 
500 bin yerli ve yabancı konuğa gösterebildiklerini vurgulayan 
Çelik, ziyaretçilerin üçte birini çocukların oluşturduğunu anlattı.

EXPO 2016 Antalya'yı ziyaret eden gençlere ve çocuklara, 
tarımın önemini ve geleceğine dair bir farkındalık oluşturabilme-
ye çalıştıklarını aktaran Çelik, bunu katılımcıların açtıkları bahçeler sayesinde hep birlikte başardıklarına değindi.

Törende konuşmaların ardından jüri üyeleri tarafından belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Yapımını gerçekleştirdiği kurumsal bahçede sektörü temsilen 191 gündür çeşitli etkinliklerde bulunan Türkiye Tohumcular 
Birliği de “Kurumsal Bahçe Ödülleri”nde üçüncülük ödülünü aldı. 

EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür 
Vekili Mesut Akdamar tarafından verilen Kurumsal Bahçe Ödülü ve Katılım Sertifikasını TÜRKTOB’u temsilen, Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği personeli Peyzaj Mimarı Murat Yılmaz aldı.
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23 Nisan’da 
‘Çocuk ve Çiçek’ teması 
ile açılan ve 4.5 milyon 

ziyaretçi ağırlayan 
EXPO 2016 Antalya 

resmi kapanış töreni 
gerçekleştirildi.

EXPO 2016 
ANTALYA 
KAPANIŞ TÖRENİ

23 Nisan’da ‘Çocuk ve Çiçek’ teması ile açılan ve 
191 gün süreyle 4 milyon 500 bin ziyaretçi ağırla-
yan Türkiye’nin ilk Expo’su özelliği taşıyan EXPO 

2016 Antalya resmi kapanış töreni, alandaki kongre 
merkezinde gerçekleştirildi.

Özel tasarlanmış rengârenk kostümlerle sergiledik-
leri dans gösterisi ile töreni açan çocuklar, sahnede aç-
tıkları dev Türk bayrağı ile uzun sürü ayakta alkışlandılar.

EXPO 2016 Antalya’nın kapanış töreninde bir konuş-
ma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik; 
“EXPO ne yazık ki çevremizde savaşların, terör olaylarının, 
Rusya ile yaşadığımız uçak krizinin ve 15 Temmuz ihane-
tinin yaşandığı bir sürece denk geldi. Bunlara rağmen 191 
gün boyunca 4 milyon 500 bin kişi ağırladık. Bu ziyaretçi 
sayısı ve 54 katılımcı ülke ile bugüne kadar gerçekleştirilen 
bahçecilik EXPO'ları arasında önemli bir yer elde etti. 
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Bu ziyaretçilerin yaklaşık 3'te birinin, yani 1,5 milyonunun 
çocuklardan oluşması ana temamızın ne kadar yerinde oldu-
ğunu göstermektedir.”dedi.

Expo Sergi Alanı, Faaliyetlerine Devam Edecek
EXPO 2016 Antalya süresince biyoçeşitlilik, sürdürülebilir-

lik, yeşil şehirlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla önemli 
çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Çelik, EXPO süre-
since çocuklar için 16 bin etkinliğin yanı sıra 500 tiyatro göste-
risi, 400 sahne şovu, 50'si yabancı toplam 150 sanatçı konseri, 
26 ülkenin milli gün programı dâhil, 30 bini aşkın etkinlik dü-
zenlendiğini vurguladı. Çelik, "EXPO 2016 Antalya uluslararası 
organizasyon boyutuyla sona eriyor. Ama EXPO kapılarını ka-
patmıyor. EXPO sergi alanı hiç ara vermeden, Antalyalıları ve yerli, 
yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. 112 hektarlık 
muazzam sergi alanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
devir süreci başlıyor." dedi.

Bakan Faruk Çelik, EXPO'nun Antalya'ya değer katacak en güzel şekilde bakılacağına vurgu yaparak, EXPO'nun Türkiye'ye 
kazandırılmasında emekleri olan ve bizzat himayesine alan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM 
Başkanı'na, diğer bakanlara, Antalya Valiliğine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, EXPO 2016 Antalya Ajansı'na, or-
ganizasyonda görev alanlara, Antalyalılara ve alanı ziyaret eden 4 milyon 500 bin kişiye ayrı ayrı teşekkür etti.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Osterom ise konuşmasında EXPO Antalya’da bulunmanın bir 
ayrıcalık olduğunu söyledi. EXPO 2016 Antalya’nın dünya ülkelerini bir araya getirdiğini ifade eden Osterom, “Dünyada karışık-
lıklar olmasına rağmen burada milli günler gerçekleşti. Bizleri burada bir araya getiren çok güzel bir Expo gördük.” dedi.
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Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Başkanı Steen Chris-
tensen ise “Çok başarılı bir EXPO oldu.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Törene Türkiye Tohumcular Birliği’ni temsilen Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği’nden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Dündar ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsmail Sadım katıldı.

EXPO Konseyinde bulunan TÜRKTOB’a alt birlikleriyle, ana 
teması “Çocuk ve Çiçek” olan EXPO 2016’da sürdürülebilirlik, 
biyoçeşitlilik ve tarih alt temalarını işleyerek; ülkemizi ve sektörü-
müzü temsil etmesi için bir alan tahsis edildi. Alana “Bir Ağacın 
Hikayesi” başlığı altında ekolojik dengenin ve yaşamın renklerinin 
birlikte betimlendiği bir senaryo çerçevesinde yapılan bahçenin 
ve giriş binasının yapım ve bakım işleri Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Biyoçeşitlilik Tema Par-
kuru’nda, Türkiye’de üretimi yapılan doğal bitki türlerinin sergilen-
diği alanın bitkilendirmesi SÜSBİR tarafından yapıldı. Kurumsal 
Bahçede SÜSBİR ve diğer birlikler EXPO süresince sektörün 
tanıtımı amacıyla yarışmalar, sergiler ve etkinlikler düzenledi.

Expo Bayrağı Çin’e Devredildi
Törenin sonunda EXPO bayrağı, BIE Başkanı Steen Chris-

tensen, AIPH Başkanı Bernard Oosterom tarafından 2019'da 
"Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa" sloganıyla Çin’in başkenti Pekin’de 
yapılmak üzere, Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Cheng 
Hong’a devredildi.
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ÇOCUKLAR; 
DOĞA, BİLİM 

VE EĞLENCENİN TADINI 
ÇIKARIRKEN,

BÜYÜKLER, BİTKİ HEYKELLERİ, 
ÜLKE BAHÇELERİ, SERGİLER VE

KONSERLERLE HOŞÇA VAKİT 
GEÇİRDİLER

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İLE 
YERLİ SANATÇILAR DA EXPO

2016’DA HAYRANLARIYLA 
BULUŞTULAR.

EXPO 2016’NIN 
ARDINDAN…

Teması "Çiçek ve çocuk", sloganı "Gelecek nesiller 
için yeşil bir dünya",  alt temaları  "tarih", "biyo-çe-
şitlilik", "sürdürülebilirlik"  ve "yeşil şehirler" olan, 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen botanik 
EXPO 2016 Antalya 30 Ekim’de sona erdi. Türkiye’nin 
bugüne kadar üstlendiği en büyük uluslararası or-
ganizasyon olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 22 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen 
EXPO 2016 Antalya, bin 121 dönümlük alanda çeşitli 
aktivitelerle hem çocukları hem de büyükleri doğayla 
buluşturdu.

Açık kaldığı altı ay içinde EXPO 2016 Antalya sergi 
alanına gelen ziyaretçiler, ülke bahçeleri, Türkiye tema 
bahçeleri ve bitki heykelleri görmenin yanı sıra alanda 
yapılan pek çok etkinliğe de katılma fırsatı buldu.

Aynı zamanda EXPO Konseyi üyesi olan Türkiye 
Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) koordinatörlüğünde ve 
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) organizas-
yonuyla ve TÜRKTOB’a bağlı diğer alt birliklerin 
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katılımıyla "Bir Ağacın Hikayesi" ana temasıyla oluşturan ve 
yoğun ilgi gören kurumsal bahçede çocuklara yönelik pek 
çok etkinlik yapıldı.

Torku Çocuk Adası’nda çocuklar; gökyüzü, yer altı, uzay 
ve su altı konseptlerinde düzenlenen atölyelerde keşif yolcu-
luğuna çıkarken, 10 alternatifli atölye çalışmalarında origami, 
tasarım, kağıt heykeller, seramik ve boyama yaparak keyifli 
bir gün geçirme fırsatı buldular.

THY Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki dijital kütüp-
hane, sergi alanları, uzay merkezi simülatörü, kimya, biyoloji, 
fizik ve robot atölyeleri ile botanik, tarım ve biyosfer ile Mars 
kolonisi kampı çocukları bilim ile buluşturdu. Milli Eğitim müf-
redatını tamamlar nitelikteki merkez bilimin eğlenceli yüzünü 
çocuklara gösterdi.

Merkezin dışında yer alan Dinopark ise çocukların en çok 
ilgisini çeken alanlar arasında yer aldı.

DÜNYAMIZIN TARIM YOLCULUĞU
Başak tacı ve ona bağlı beş yapraktan esinlenerek tasarlanan Gübretaş Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi’nde tarımın geçmişten 

bugüne kadar yaşadığı gelişim ve tarım teknolojileri "yaşayan duvar" teknolojisiyle görseller eşliğinde ziyaretçilere sunuldu. Müzede, 
"Yerleşik Yaşamın Doğuşu", "Bereketli Hilal", "Ekilebilir Dünya", "Sürdürülebilirlik" ve "Gelecek için Tarım" bölümleri yer aldı. 

OSMANLI BAHÇESİ’NDE GEÇMİŞE YOLCULUK
Dönemsel özellikleri yansıtan tarihi bir bahçe olarak kurgulanan, sadece seyirlik değil her noktasında yaşanabilen 

mekanların yaratıldığı Osmanlı Bahçesi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. 
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Osmanlı Bahçesi'nin tarihi atmosferinde her gün hat sana-
tı tanıtıldı, meddah, orta oyunu ve Karagöz-Hacivat gösterileri 
yapıldı, tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. 

57 ülkenin katıldığı EXPO 2016 Antalya’da bu ülkeler ta-
rafından kurulan ülke bahçeleri de yine alanın en çok gezilen 
yerleri arasındaydı. Ülkeler, bahçecilik kültürlerini tanıtmanın 
yanı sıra kendilerine has mimari özellikleri de bu bahçelerde 
tanıtma fırsatı buldu.

İstanbul, Ankara, Antalya,  Konya ve Hatay Büyükşehir 
Belediyelerinin yanı sıra Malatya’dan Battalgazi Belediyesi ve 
Burdur Valiliği ile Antalya’dan 10 ilçe belediyesinin kurduğu 
Tema Bahçeleri ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri-
ni ziyaretçilere sundu. Öte yandan EXPO 2016 Antalya sergi 
alanında, çeşitli kurumlara ait kurumsal bahçeler de yer aldı.

YEŞİL DOKU 600 BİN METREKARENİN ÜZERİNDE
Ülkelerin bahçe kültürlerini sergilediği bir EXPO olması 

nedeniyle alanın bitkilendirilmesi ve yeşil dokusu büyük önem 
taşıdı. Alana, 5 milyona yakın mevsimlik çiçek dikilirken, 400 
bin metrekare civarında çimlendirme yapıldı. Özel koleksiyon 
bahçeleri (Kaktüs ve sukkulent bitkiler bahçesi, tıbbi ve aro-
matik bitkiler bahçesi, geofit (soğanlı yumrulu bitkiler) bahçe-
si, sucul bitkiler bahçesi) ve diğer yeşil alanlarla birlikte EXPO 
2016 Antalya sergi alanında 600 bin metrekarenin üzerinde 
yeşil doku yer aldı.

SANATLA YEŞİLİN BULUŞMASI: BİTKİ HEYKELLER
EXPO 2016 Antalya’da en önemli cazibe alanlarından biri 

de Türkiye’de bu kapsamda ilk kez uygulanan bitki kompo-
zisyonlarıyla bitki heykellerinin yer aldığı alan oldu. 

Kanada merkezli Mosaicultures İnternationales De 
Montreal ile yürütülen çalışma kapsamında 15 dönümlük 
alanda 108 bitki heykelinin yapımında 700 bin adet bitki kul-
lanıldı. İlk buğdayın yetiştiği Mezopotamya'dan uygarlığın do-
ğuşunun tasvir edildiği bitki heykel sergisinde; İpekböceği ve 
İpek Yolu Efsanesi, Asya’da tarım ve evcilleştirme, Asya’da 
pirinç ve bambu ekimi, Afrika’da hayvan koruyucu kabile 
Massai, umudu sergileyen ağaç diken adam gibi temaları 
işlendi.

Türkiye’nin Eyfel’i olarak adlandırılan Turkcell EXPO Kulesi, 
ziyaretçilere 100.7 metre yüksekliğe çıkarak seyir terasından 
panoramik olarak alanı seyretme imkanı sundu.

Alanda yer alan ve yukarıdan bakıldığında solucanı andı-
ran kıvrımlı bir yapıya sahip Biyoçeşitlilik Tema Parkuru’nda 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden bitkiler yer aldı.

Türkiye’deki yedi coğrafi bölgeyi buluşturan Restoranlar 
Sokağı’ndaki Marmara Bölgesi’ni temsilen İstanbul Yalısı, 
Akdeniz Bölgesi’ni temsilen Antalya Evi, Ege Bölgesi’ni tem-
silen Bodrum Evi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni 
temsilen Diyarbakır Evi, Doğu Anadolu Bölgesi’ni 
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temsilen Erzurum Evi, İç Anadolu Bölgesi’ni temsilen Konya 
Evi ve Karadeniz Bölgesi’ni temsilen Trabzon Evi’nde de bu 
bölgelerin lezzetlerini tatma imkanı sunuldu.

EXPO 2016 Antalya sergi alanında EXPO 2016’nın dört alt 
temasından biri olan sürdürülebilirliği vurgulamak ve yağmur 
ormanlarının yok olmasına dikkati çekmek amacıyla tropikal bit-
kilerin yer aldığı EXPO Serası, yaklaşık 75 bin metrekare büyük-
lüğünde ve Antalya Körfezi’nin iz düşümü şeklinde tasarlanan 
EXPO Gölü de alanda ziyaretçileri doğayla bir araya getirdi.

ANTALYA’YA 6 BİN 500 KİŞİLİK KONGRE MERKEZİ   
 KAZANDIRILDI

EXPO 2016, Antalya’ya 6 bin 500 kişilik bir de Kongre 
Merkezi kazandırdı. Ana salonu 5 bin, toplam kapasitesi 6 bin 
500 kişilik Kongre Merkezi, son teknoloji altyapı sistemleri ile 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler içerisinde en önemli kongre mer-
kezlerinden biri… EXPO 2016’nın açık olduğu altı aylık süre 
içinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Kongre Merkezi, 
sergi alanının kapanmasının ardından da Antalya’ya hizmet 
vermeye devam edecek.

SERGİLER VE ETKİNLİKLER
EXPO 2016 Antalya pek çok sergi ve etkinliğe de ev 

sahipliği yaptı. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezinde 
ziyarete açılan “Leonardo3: Leonardo da Vinci’nin Dünyası-
Makineler” isimli sergi ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkardı. 

Yeni keşifleri ortaya çıkaran dünya çapındaki sergide Da 
Vinci’nin el çizimleri ve 20 tasarımı yer aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek oyma yumurta eserleri sergisi “Yu-
murtadan Sanata" EXPO 2016 Antalya sergi alanında sanat-
severlerle buluştu. Sulu boya tekniğiyle yaptığı çalışmalarla 
Tayvan’ın sevilen sanatçıları arasında yer alan Kuo Hsin-i’nin 
23 tablosundan oluşan sergi EXPO 2016 Antalya Güzel Sa-
natlar Sergi Binası’nda ziyaretçilerle buluştu. Patentli Bayat 
kilimleri, ‘Kilimlerin Dili’ adıyla EXPO 2016 Antalya Kongre 
Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

EXPO 2016 Antalya’daki Çin Bahçesi’nde geçmişi yüzyıllara 
dayanan Çin kaligrafi sanatının en güzel örneklerini sergileyen 
Qiming Fu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için an-
lamlı bir hediye hazırladı. Çin ile Türkiye’nin köklü bir dostluğu 
bulunduğuna dikkati çeken Qiming, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
iletilmek üzere “Barış, huzur, mutluluk ve güven” yazan kaligrafi 
çalışmasını EXPO 2016 Antalya Ajansı yetkililerine teslim etti. 

Günlük yaşamımızda sürekli etrafımızda olmalarına rağ-
men, kendilerini akıllıca kamufle etmeleri, küçük boyları veya 
renkleri sayesinde çoğu zaman dikkatimizden kaçan böcek-
lerin gizli özelliklerini ortaya koyan 

"İnanılmaz Böcekler Sergisi" Kongre Merkezi’nde yer aldı. 
Sergide, gözden kaçan böceklerin dev replikaları 
büyük ilgi gördü.
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Tezhip ve minyatür sanatçısı Dilek Yerlikaya’nın 39 
eserden oluşan minyatür doğa sergisi EXPO 2016 Antalya 
Kongre Merkezi fuayesinde ziyaretçilerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Mine Candar’ın, 40 fotoğrafın yer al-
dığı "Gezginin İzi Hindistan’ın Gizi" isimli sergisi EXPO 2016 
Sanat Sergi Binası’nda ziyaretçilere Hindistan’ı tanıma fırsatı 
sundu.

Antalya Kadın Müzesi ve Antalya Tanıtım Vakfı himaye-
sinde gerçekleştirilen "Duvaktaki Bereket Yörük Gelini" isimli 
sergi EXPO 2016 Kongre Merkezi fuayesinde gerçekleştirildi.

On binlerce eserin sergilendiği bir müze olan Hisart Canlı 
Tarih ve Diorama Müzesi’nden yapılan seçkilerle düzenlenen 
Ottomania Sergisi, Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi’nin 1. 
katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Tarihi şekillendiren savaşlar, olaylar ve dünyanın kade-
rini belirleyen dönüm noktalarının farklı bir bakış açısıyla 
sergilendiği Canlı Tarih Müzesi’nden gelen orijinal kostüm-
ler, dioaramalar ile yapılan Ottomania Sergisi, tarih merak-
lıları için sıra dışı bir anlatımla tarihin bilinmeyen kapılarını 
araladı. Sergide İstanbul’un Fethi, 1911 İtalyan Türk Savaşı, 
Trablusgarp Cephesi, Balkan Harbi  ve 1. Dünya Savaşı ile 
ilgili dioramalar, orijinal kostümler, aksesuarlar ve silahlar 
yer aldı.

Hat sanatını, çağdaş bir biçimde yorumlayan Fatma Zeynep 
Çilek’in, "Zihin Sarayım" adlı resim sergisi Expo 2016 Antalya 
Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün, Akdeniz Bölgesi ve 
Antalya’da yetişen eşsiz güzellikteki çiçekler ve Expo 2016 
Antalya’nın sembol çiçeği şakayıktan esinlenerek hazırladığı öz-
gün tasarımlardan oluşturulan "Flora Esintisi" koleksiyonunun yer 
aldığı sergi, Expo 2016 Antalya Sanat Sergi binasında açıldı.

"Şarkılarla Oyunlarla Pepee" adlı müzikalde çocuklara ve ço-
cukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuldu. Dünyanın 
en tanınmış ve en tembel sevimli kedisi olarak popülerliğini her 
geçen gün yaygınlaştıran Garfield müzikal şovu, izleyenleri sihirli 
bir masal kitabının içinde eğlenceli bir yolculuğa çıkardı. 

Melbourne’da1994 yılında kurulan ve o günden bu yana 
52 ülkede 600’den fazla uluslararası festivalde gösteri yapa-
rak 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Strange Fruit (garip 
meyve), gösterileriyle EXPO 2016 Antalya’ya renk kattı. 17. 
yüzyılın en büyük gezginlerinden olan Evliya Çelebi’nin haya-
tını anlatan Çelebi Müzikali, Turkcell Büyük Amfitiyatro’da her 
gün 2 gösteri gerçekleştirdi. 

Köpükten dev balonlar yapan dünyaca ünlü sanatçı 
Fang Yang, "Bubble Concerto The Mega Show" (Köpük 
Konçertosu) adlı gösterisiyle Türkiye’nin ilk EXPO’su 
olan EXPO 2016 Antalya’da şov yaptı.
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2010 yılında Şangay’da düzenlenen EXPO 2010’da 
Çek Cumhuriyeti’ni temsilen kurulan V.O.S.A Ti-
yatrosu "Art Ballooning Show" da EXPO 2016 
Antalya’da ilgiyle izlendi. Şiirsel ve büyü-
leyici bir şov sergileyen V.O.S.A Tiyatro-
su; bir akrobatın ve bir balonun gece 
rüyasını anlattı. 

Hip-hop ve break dans başta 
olmak üzere sokak dansının en renkli 
halini sahneye yansıtan BLAZE de 
EXPO 2016’daki gösterileriyle büyük 
beğeni topladı.

İlk gösterisini 1964 yılında yapan 
ve dünyanın ilk ve tek "Buz üstünde sirk" 
grubu Moscow Circus on Ice, EXPO 2016 
Antalya’da sahnelendi. 

Türk tarihi ve kültür değerlerinin dünyaya ta-
nıtımı için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TRT 
tarafından hazırlanan "Zümrüd-ü Anka" Müzikali, 
97 kişiden oluşan koro, orkestra ve dansçıların 
yanı sıra teknik ekiple birlikte 150 kişilik kala-
balık bir kadro tarafından sahnelendi. Müzikalde, Türk Halk 
Müziğinden caza kadar uzanan geniş bir repertuar sunuldu.

Afrika’nın geleneksel danslarıyla, sirk ve şovu bir arada su-
nan “Mother Africa” gösterisi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Bugüne kadar 50 ülkede, 500 şehirde 4 binden fazla gös-
teri yapan Cirque Eloize'nin “Saloon” isimli akrobatik müzikal 
gösterisi, EXPO 2016 Gösteri Salonunda izleyiciyle buluştu. 

Uygarlıkların, kültürlerin, dillerin ve dinlerin buluştuğu 
Anadolu’nun hikâyesini anlatan Shaman Dans Tiyatrosu’nun 
40 dansçıyla gerçekleştirilen "Anadolu’nun Aşk Efsaneleri" 
gösterisi büyük ilgi gördü. Adem ile Havva’dan Ferhat ile 
Şirin’e, Paris ve Helen’den Hürrem ile Süleyman’a pek çok aşk 
efsanesinin, Anadolu’nun zengin kültürel hazinesi ile birlikte 
sahnelendiği gösteri, Türkiye’nin kültürel bileşenlerini "Bütün 
renkler buluşur beyaz olur" mottosuyla seyirciye sundu. 

Kültürel etkinlikler kapsamında EXPO 2016 Antalya’da 
Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. İsimleri Lazca’da 
‘Umut’ anlamına gelen ünlü Karadeniz Rock grubu Meşona da 
konser verdi. Klasik Türk müziği saz eserlerini, makamlarına 
göre düzenlenmiş şekilde, bestekarları, makamları, usullerini ve 
notalarıyla tekrar gün yüzüne çıkaran Trionağme grubu, EXPO 
2016 Antalya Küçük Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

EXPO 2016 Antalya’da, açıldığı günden bu yana, Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) kurumsal bahçesinde Wia 
Camp Uluslararası Sanatsal Orman Kampı Karma Sergisi, 
Aktiffelsefe Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamın-
da, çevre konulu karikatür sergisi, EXPO 2016 Antalya’da ‘Özel 
katılımcı’ statüsünde Rusya’yı temsil eden Antalya Rus Kültür-
Sanat Derneği, 2. Dünya Savaşı sırasında "Büyük Anavatan 
Savaşı"nda hayatını kaybeden şehitlerini anma etkinliği yer aldı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi EXPO 2016 Antalya 
küçük amfi tiyatroda Merkür geçişini canlı olarak 

yayınladı.

EXPO 2016 Antalya’ya katılan ül-
keler milli gün etkinlikleri düzenledi. 
Etkinliklerde çeşitli dans gösterileri 
yapıldı, özgün lezzetler sunuldu, tanı-
tımlar yapıldı. Bu arada Turkcell EXPO 
kulesi, ülke bayraklarının rengine 
büründü.

KONSERLER VE GÖSTERİLER
EXPO 2016 Antalya; yerli ve yaban-

cı sanatçıların konserleriyle de sanatse-
verlere müzik ziyafeti sundu.

Efsane tenor Jose Carreras ve Fransız 
soprano Emma Shapplin’in Antalya Dev-
let Senfoni Orkestrası ile verdiği konserler, 
STOMP Grubu’nun gösterileri büyük ilgi 
gördü. Level 42 grubu, Simply Red, Gram-
my ödüllü Amerikalı Rock grubu Maroon 

5, İngiliz Status Quo ve Deep Purple sevenleriyle 
buluştu. Dünyanın en önemli ateşli dans ve gösteri topluluğu 
Phoenix Fire Dancers'ın muhteşem gösterisi, büyük sanatçıla-
ra remix yapan dünyanın sayılı DJ’lerinden Afrojack’in konseri, 
gösteri dünyasının dâhilerinden kabul edilen İsviçreli Peter 
Marvey’in "Magician without limits" şovu seyirciyle buluştu. 

Latin ve pop müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Enrique 
Iglesias, “Sex&Love” turnesi kapsamında  Antalya’da EXPO 
2016’da hayranlarıyla buluştu. Dünyaca ünlü sanatçı Lara 
Fabian, güçlü sesi ve seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir 
gece yaşattı. Konser öncesi EXPO 2016 Antalya sergi alanına 
190 yaşında bir zeytin ağacı diken Fabian, 15 Temmuz darbe 
girişimi ve yaşanan terör olaylarına değinerek, “Dünyada 
olanları değiştiremeyiz ama nasıl bir dünya görmek istiyorsak 
bunun için değişimin kendisi olabiliriz. Bu duygular ışığında 
buraya Türkiye’ye gelmek benim için çok önemliydi.” dedi. 

İngiliz şarkı yazarı, besteci ve piyanist Sir Elton John, 
Dünya Turnesi kapsamında EXPO 2016 Antalya'da binlerce 
hayranına seslendi. Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky 
Martin, unutulmaz bir konser verdi. ABD’li pop-rock grubu 
OneRepublic’in konseri de özellikle gençler tarafından büyük 
ilgi gördü. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Yanni de, EXPO 
2016 Antalya kongre merkezindeki performansıyla büyük 
beğeni topladı. Yanni, konser öncesinde EXPO 2016 Antalya 
sergi alanında kendisine adanan 173 yıllık zeytin ağacına su 
verdi. 

Nadya Granoskoya, Vera Brezhneva ve Albina Dganabe-
va'dan oluşan Rusların sevilen grubu Viagra sahne per-
formansıyla ilgi odağı oldu. Genç yaşta olmasına rağmen 
albümleri, TV programları ile milyonlarca genci ardından 
sürükleyen şarkıcı, söz yazarı, oyuncu Demi Lovato 
EXPO 2016 Antalya’da sahne aldı.
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7 dilde yaptığı şarkılarla geniş bir kitleye hitap den Lübnan 
asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Expo 2016 Antalya Kır Aktivite 
Alanı’nda konser verdi.

Ukraynalı şarkıcı Loboda ve Moldovalı Dan Balan, Ukray-
nalı şarkıcı Anna Sedokova ve Rus elektronik müzik grubu 
Gradusy, Rusların ünlü müzik grubu Fabrika,  Rus şarkıcı Eva 
Polna, Rus şakıcı Irina Dubstova ve Mitya Fomin de konser 
veren sanatçılar arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü soprano Sarah Brightman Expo 2016 
Kongre Merkezi’nde konser verdi. Brightman’a sahnede yak-
laşık 50 kişilik bir orkestra eşlik etti. İngiliz soprano, konserde 
dünyaca ünlü opera ve klasik müzik eserlerini kendine özgü 
bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu. 

YERLİ SANATÇILARIN KONSERLERİ DE 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yerli sanatçıların konserleri de aralıksız sürdü. Bu çerçe-

vede Murat Dalkılıç, Hande Yener, Cengiz Kurdoğlu, Zara,  
Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Gökhan Tepe,  
İntizar, Serkan Kaya,  Linet, Bülent Ersoy, Ümit Besen, Nükhet 
Duru, Rafet El Roman, Murat Boz, Ebru Gündeş, Ümit Sayın, 
Ferhat Göçer, Volkan Konak, Kutsi, Zerrin Özer, Berksan, 
Kıraç, Tan, Fettah Can, Aydın Kurtoğlu, İsmail Altunsaray, 
Yavuz Bingöl, Edis, Soner Kabadayı, Sümer Ezgü, Sami Özer, 
Doğuş, İbrahim Erkal, Bengü, Berkay, Hakan Altun, Çağrı, 
Safiye Soyman, Mustafa Yıldızdoğan, Davut Güloğlu, Öykü 
Gürman, Nilüfer, Levent Yüksel, Atiye, Selami Şahin, MFÖ, 
Manga, Athena, Sinan Özen, Kubat, Uğur Işılak ve Ahmet 
Özhan, Orhan Hakalmaz, Coşkun Sabah, Kibariye, Nihat 
Doğan, İdo, Gülben Ergen, Hakan Peker, Muazzez Ersoy, 
Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Işın Karaca, Emre Altuğ, 
Fatih ve Şebnem Kısaparmak, Orhan Hakalmaz, Emel Sayın, 
Ahmet Selçuk İlkan, Sinan Akçıl, Funda Arar ve Mehmet 
Erdem, ikinci kez sahneye çıkan Tarkan, Okay Temiz, Yalın, 
Grup Seksendört, Yaşar, Yusuf Güney, Derya Uluğ, Altan 
Çetin, Murat Kekilli, Yeşim Salkım, Ziynet Sali, Alişan, Seda 
Sayan, Aynur Aydın, Gece Yolcuları, Teoman, Röya Ayhan, 
Altay, İsmail YK, Baha, Göksel Baktagir sevenleriyle buluş-
tu. EXPO 2016 Antalya'daki kır aktivite alanında düzenlenen 
"Orhan Gencebay Birlik ve Beraberlik Gecesi"nde ise Manga, 
Berksan, Cengiz Kurtoğlu, Ferhat Göçer, Hande Yener, Kıraç, 
Kutsi, Manga, Nükhet Duru, Rafet El Roman, Seksendört, 
Tan, Ümit Besen, Volkan Konak, Yavuz Bingöl, Zara ve Zerrin 
Özer sahne aldı. Programın sonunda ise sahneye usta sanatçı 
Orhan Gencebay çıktı. Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcuları 
Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Bedri Ayseli, Selahattin Alpay ve 
Süreyya Davulcuoğlu da  "Türküler Bizi Anlatır" adıyla hayranla-
rının karşısına çıktılar ve sevilen türküleri seslendirdiler.

KONFERANSLAR, TOPLANTILAR
EXPO 2016 Antalya bir çok toplantı ve konferanslara 

da ev sahipliği yaptı. Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri 
Birliği’nin (AIPH), 68. Yıllık Olağan Kongresi kapsamın-
da düzenlenen "Uluslararası Yeşil Şehir Konferansı" EXPO 
2016 Kongre Merkezi’nde yapıldı. Konferansa AIPH Başkanı 
Bernard Oosterom, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, AIPH 

Yönetim Kurulu üyeleri ve delegeleri, EXPO 2016 Antalya 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel 
Sekreteri Fırat Işık’ın yanı sıra dünyadan ve Türkiye’den şehir-
cilikle ilgili akademisyen ve profesyonel katıldı.

"Uluslararası Bahçecilik Expoları Konferansı" yapıldı. 
‘Teknolojiye doğan nesil’ konseptiyle "Çocuk ve teknoloji" 
konferansı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Vatan Şaşmaz’ın yaptığı konferansta 
teknoloji çağına doğmuş çocukların sosyal medya ile olan 
ilişkileri farklı yönlerden ele alındı.

21 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 17. Antalya 
Uluslararası Piyano Festivali çerçevesinde beş konser ile 
16-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 53. Uluslararası 
Antalya Film Festivali’nin açılış töreni ve kapanış töreni de 
EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Alman-Türk İşbirliği ile Organik Tarım Projesi kapsamın-
da FiBl (Organik Tarım Araştırma Enstitüsü) ve ETO (Ekolojik 
Tarım Organizasyonu Derneği) tarafından düzenlenen 
"Organik Gelecek-Organik Sektörde Sürdürülebilir Gelişmenin 
Yolları" konulu sempozyum Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Dünyada çevre organizasyonlarıyla bilinen ve merkezi 
Londra’da olan Liberatum ile EXPO 2016 Antalya iş birliğinde 
Uluslararası Çevre Forumu düzenlendi. 

Expo Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumda, Libera-
tum kurucusu Pablo Ganguli, Expo 2016 Antalya Ajansı Genel 
Sekreteri Fırat Işık, bisikletiyle dünyayı dolaşan gezgin ve kaşif 
Leon McCarron ile Ceren Çerçiler’in moderatörlüğünde fotoğ-
rafçı ve çevre aktivisti Michel Comte konuşmacı olarak katıldı.

“Bu İklimde” isimli belgeselin prömiyerinin de yapıl-
dığı forumda gerçekleşen konuşmalar Kasım ayında 
Marekeş’te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı’nda sunulacak.

EXPO 2016 ANTALYA’YI ZİYARET EDENLERİN 
SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ
EXPO 2016 Antalya’yı açık kaldığı altı aylık süre içinde 4 

milyonun üzerinde kişi ziyaret etti.

Türk tarihi ve kültür değerlerinin dünyaya 
tanıtımı için Cumhurbaşkanlığı himaye-

lerinde TRT tarafından hazırlanan "Zümrüd-ü 
Anka" Müzikali, 97 kişiden oluşan koro, or-
kestra ve dansçıların yanı sıra teknik ekip-
le birlikte 150 kişilik kalabalık bir kadro ta-
rafından sahnelendi. Müzikalde, Türk Halk 
Müziğinden caza kadar uzanan geniş bir 
repertuar sunuldu.
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JAPON-TÜRK 
SEKTÖR ÇALIŞTAYI

CO2

CO2

CO2

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin temsil-

cileri ve Japon süs bitkileri sektörü paydaş-

larının yer aldığı sektör çalıştayında süs bit-

kilerinin geleceğine yönelik yaşamsal konular 

ve geliştirilebilecek stratejik önlemler ele 

alındı. 

İki ülke temsilcilerinin sektörel vizyonlarına 

karşılıklı katkı sağlayacak çalıştayda elde 

edilen verimli sonuçların yanı sıra uzun va-

dede iş birliği kararı alındı.

" 
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7 Eylül 2016 tarihinde Antalya’da, Japonya Ulusal Gün 
kutlamaları dahilinde, Japon-Türk Sektör Çalıştayı düzenlendi.

Her iki ülkenin süs bitkileri sektörünün ve dünyadaki po-
zisyonunun değerlendirildiği Sektör Çalıştayı'nda Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği'ni temsilen önceki Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Altun ve önceki Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Otuzoğlu 
katıldı. Çalıştay'ın Japonya kanadında ise; GIFU Üniversitesi Uy-
gulamalı Biyolojik Bilimler Bölümü Dekanı Prof. Fukui Hırokazu, 
Japonya Çiçek Toptancıları Derneği Başkanı Isomura Nobuo, 
Milli Çiçek İhracatı Geliştirme Konseyi Genel Sekreteri Nishigishi 
Yoshıo, Organization for Landscape and Urban Green Infrastru-
cture Başkanı Koshimizu Hajime, Japonya Peyzaj Müteahhitler 
Birliği Teknoloji Araştırma Direktörü Nomura Tetsuro ve Japonya 
Peyzaj Müteahhitler Birliği'nden Yamada Takuhıro yer aldı.

Çalıştay'da; şehirleşme, insan ve çevre, cadde ve şehir 
içi ağaçlandırma, parklar, kapalı alanların çiçeklendirilmesi 
ve yeşillendirilmesi, CO2 salınımına karşı önlemler, afetlere 
karşı önlemler, kapalı alanlarda çalışanların yaşam kali-
tesi ve verimliliğin arttırılmasında çiçek kullanımı, çiçekle 
motivasyon arttırılması gibi konularda yapılması gereken 
düzenlemeler ve deneyimler tartışılarak karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunuldu. Çalıştay'ın ardından EXPO 2016 alanı 
içindeki ülke bahçeleri bölümünde bulunan Japonya Dış 
Bahçesinde bir gezi düzenlendi. Japonya Ulusal Gün Töreni 
düzenlenmesinin ardından KABUKI Gösterisi adı verilen 
Japon geleneksel drama dans gösterisi düzenlendi. Etkin-
likler sırasında Japonya’da çok tanınmış ve dünya çapında 
ödülleri olan Çiçek Sanatı (İKEBANA) üstatlarının gösterileri 
de ilgi topladı.
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SEKTÖREL DAYANISMA
SÜSBİR 12. ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ VE FİDANCILIK SERGİSİNE KATILDI

,

20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında İZMİR Ödemiş’te 
düzenlenen 12. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık 
Sergisine SÜSBİR de bir stant ile katılım sağladı.

Serginin açılışına İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, Ödemiş 
Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut 
Badem, Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet 
Güldal, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Ahmet 
Dündar, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Osman 
Bağdatlıoğlu, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı 
Hüseyin Cabbar, sektör temsilcileri ve firmalar katıldı.
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SÜSBİR 

SEKTÖR BİRLİKTELİĞİNİN İLK TOPLANTISINI ÜYE 
BİRLİK ve KOOPERATİF BAŞKANLARIYLA YAPTI

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği yeni yönetimi, SÜSBİR 
üyesi olan dernek, birlik, kooperatif ve iktisadi işletme 
yöneticileriyle 21 Ekim 2016 Cuma günü Ödemiş’te ya-

pılan Sektör Birlikteliği Toplantısında bir araya geldi.

Sektörün sorunları üzerinde tartışmak, çözüm önerilerini 
değerlendirerek ortak bir yol haritası belirlemek üzere yapılan 
toplantıya, SÜSBİR’e üye birlik, kooperatif ve iktisadi işletme 
yöneticileri çağırıldı. 

Toplantıya SÜSBİR Yönetim Kurulunun yanı sıra katılan 
diğer katılımcılar şunlardı;

Ersoy Sümerkan - Bayındır Çiçekçiler Tarımsal Kalkınma 
Kooperatif, Mehmet Çakırer - Derebaşı Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, Ümit Seyhan - Altıntaş Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, Bünyamin Dacik - Bayındır Çiçekçiler 
Derneği İktisadi İşletmesi,  Nail Aslıtürk, Gökhan Aslıtürk, 
Necdet Bükülmez, Demet Tekeş - Pirinççi Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, Mehmet Selçuk Bilgi - Bademli Fidancılık 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Şenel Şanlı - Çamarası, 
Hacılar ve Selimiye Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 
Adem Şanlı - Işıklı, Karaoluk, Yeşilköy, Güngören ve Kısacık 
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hasan Durmaz - 
Kestel Süs Bitkileri ve Meyve Fidanı Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Dündar; birlik-
lerle, kooperatiflerle, derneklerle ilk defa böyle bir toplantı 
yapıldığını ve toplantıda ortaya çıkacak bütün fikir ve görüş-
lerin tüm sektörü temsil etmesi noktasında önemli ve değerli 
olduğunu belirterek toplantının açılışını yaptı.

Toplantıda gündeme gelen konular ana başlıklarıyla 
şunlardı;

•Mevzuat,

•Kayıt dışılık,

•Üretim planlaması ve ürün fiyatı belirleme,

•Sektöre uygun bir destekleme modelinin oluşturulması,

•İthalat ve ihracat,

•KDV’nin düşürülmesi,

•Etiket ve pasaport sisteminin tam olarak uygulanması, 

•Denetim ve kontrollerin tüm üreticilere yapılması.

Mevzuat
Son birkaç yıla şöyle bir baktığımızda dikkatimizi çeken ve 

özellikle 25 Eylül’de yapılan Genel Kurul’a gösterilen ilgi ve 
katılımla iyice ortaya çıkan memnuniyet verici bir durum var. 
Artık süs bitkicileri olarak kendimizi bir sektör olarak tanım-
ladık ve kabul ettirdik. Münferiden ve lokal hareketlerle bir 
sonuca varamayacağımızı, top yekun, hep birlikte bir çaba 

ÖDEMİŞ

“SEKTÖR 
BİRLİKTELİĞİ” 

TOPLANTISI
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içerisinde olduğumuz zaman istediğimiz sonuçları elde 
edebileceğimizi gördük. Bu sektörümüzün uzun zamandan 
beri ihtiyacı olan bir şeydi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, 2006 yılında çıkarılan 
5553 sayılı Kanun’la kurulan, süs bitkileri üreticileri ile alım 
ve satımını yapanların üye olmasının zorunlu olduğu bir 
birlik olarak, 2008 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 2008 
senesinden bu yana da artan bir ivmeyle, üye sayısını da 
arttırarak sektöre hakim olmuş ve şu anda 550 üye sayısı-
na ulaşmıştır. Ancak bu sayı; birlik, dernek ve kooperatifler 
SÜSBİR’ e üye olurken kendi üyeleri de dolaylı olarak üye 
kabul edildiği için 550’nin çok, çok üstündedir denilebilir. 
SÜSBİR, 5200 sayılı Yasa’yla kurulmuş dernek ve birlikler-
den farklı olarak, Türkiye Tohumcular Birliği bünyesindeki 
yedi alt birlikten bir tanesidir ve devletin, bilhassa Tarım 
Bakanlığı’nın kendisine muhatap kabul ettiği şu andaki tek 
birliktir. 

5553 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesindeki asıl amaç 
şuydu; sektörün tek bir çatı altında toplanmasını sağlamak. 
Çünkü devlet parçalı bir görüntüyle veya lokal taleplerle uğ-
raşmak istemiyor. Özellikle tek bir muhatap istiyor. Bir çatı 
birlik olarak düşündüğünüzde ise bu SÜSBİR’dir. Devlet ay-
rıca sektörün tamamını kayıt altına almak istiyor. Kayıtlılıktan 
kasıt, bu işin ticaret hacmini görebilmek, yapılan üretim, 
işlem, satış vb. sektörle ilgili sağlam veriler tutmak, sektö-
rün mevcut halini sayısal olarak ortaya çıkarmak, geleceğe 
dair bir vizyon çizebilmek, gerçekçi üretim, destekleme ve 
pazarlama modelleri ortaya çıkarabilmek. 

Sektörün içinden gelip, bu yola giren, üretim yapan ve 
belli bir mesafeyi kat eden birçok kişinin şikayet ettiği şey 
şu olmuştur; önüne gelen bu işi yapıyor. Adam kapısının 
önünde çiçek yetiştiriyor, piyasaya satıyor. 300 metrekarede 
yapıyor, 500 metrekarede yapıyor. Bunlara hiç kimse karşı 
değil. Ama yapılan bu işlerin sistem içinde görülmesi ge-
rekiyor. Devletin istediği ve beklentisi budur. Sektör olarak 
bunu sağlamamız gerekiyor. 

Mevzuat içerisinde hepimizin bildiği ve tartıştığı bir-
çok eksiklik ve beklentilerimizi karşılamayan konular var. 
SÜSBİR mevzuattaki bu eksikliklerin giderilmesi ve beklen-
tilerimizi karşılayacak gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamak için her platformda çaba göstermektedir. 

Düzenlenecek bir çalıştayda 5553 sayılı Kanun, sektö-
rü bilen, tecrübe sahibi insanlarla(Bu Türkiye Tohumcular 
Birliği ile beraber de yapılabilir.)tartışmaya açılıp, öneriler-
le günün koşullarına uygun hale getirilip, bir teklif halinde 
Bakanlığa sunulabilir. Bu iş için sektör yenilikçiliğe ve geliş-
meye açık ve yeterli dinamizmi içinde taşımaktadır.

Kayıt Dışılık
5553 sayılı Kanun’la faaliyet yaptığı alanda ilgili Birliğe 

üyelik zorunludur. Tarım il müdürlüklerinin zorlamasıyla da 
olsa bir miktar kayıtlı üye sayısı oluşturulabildi. Ancak halen 
var olan durumun çeyreği kayıtlı. Ciro açısından bakınca, 

ÖNE ÇIKANLAR
SÜSBİR Yönetim Kurulu 

Başkanı, Ahmet Dündar; birlik-
lerle, kooperatiflerle, derneklerle 
ilk defa "Sektöe Birliği Toplantısı" 
yapıldığını ve toplantıda ortaya çı-
kacak bütün fikirlerin ve görüşlerin 
tüm sektörü temsil etmesi nokta-
sında önemli ve değerli olduğunu 
belirterek toplantının açılışını yaptı.

Devlet tek bir muhatap istiyor. 5553 Sayılı Kanun'un amacı 
da bu. Devlet parçalı bir görüntüyle veya lokal taleplerle 
uğraşmak istemiyor. Bu çatı SÜSBİR'dir. Ayrıca sektörün ta-
mamı kayıt altına alınmak istiyor. Kayıtlılıktan kasıt, bu işin 
ticaret hacmini görebilmek, yapılan üretim, işlem, satış vb. 
sektörle ilgili sağlam veriler tutmak, sektörün mevcut halini 
sayısal olarak ortaya çıkarmak, geleceğe dair bir vizyon çize-
bilmek, gerçekçi üretim, destekleme ve pazarlama modelleri 
ortaya çıkarabilmek. Halen var olan durumun çeyreği kayıtlı. 
Ciro açısından bakınca, yarıdan fazlası kayıtlı ama üretici 
adedi olarak bakıldığında, dörtte üçü kayıt dışı. Bu durum 
sektör için ciddi sorunlar yaratıyor.

Toplantıda yöneticiler plansız ve kontrolsüz üretimin, 
ürün fiyatlarını ciddi şekilde düşürdüğünden şikayetlendi. 
Kontrollü üretim konusunda bölgelere göre istatistik yapıp, 
yaklaşık bir ihtiyaç belirlendikten sonra, ihtiyaca göre planlı 
üretim yapılmasının gerekliliği vurgulandı.
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yarıdan fazlası kayıtlı ama üretici adedi olarak bakınca, dört-
te üçü kayıt dışı. Bu sektör için ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Bu konuda kooperatif ve dernek yöneticilerinin görüşleri 
ve muzdarip oldukları konular genelde aynıydı.

Aslında tarım bir bütün olduğu için tarımdaki bütün 
sorunlar süs bitkileri sektöründe de var. Gerçekten çiftçiler 
ürettiği üründen, yetiştirdiği hayvandan para kazansa süs 
bitkilerini umut olarak bel bağlamaz. Çiçekçilik sektörüne 
bakıldığı zaman, birçok işte başarılı olamamış insanlar sek-
töre girmişler. 

Limon çamı ve Leylandi’nin geldiği durumla ilgili bir 
örnekle durum daha iyi anlaşılır. Doktorlarımız, mühendisle-
rimiz, avukatlarımız birer tane çadır yaptırdı. Ya da hayvan 
üreticimiz, üretim alanının önüne bir çadır yaptırdı, Limon 
çamı dikmeye başladı. Limon çamı öyle bir şişti ki piyasada 
artık ben bunu nasıl satarım kaygısına girdi insanlar. Bugün 
Küçük Menderes havzasında, özellikle iç bölgelere bakıl-
dığında Limon çamından geçilmiyor. Kapılarının önlerinde, 
köylerin içerisinde, hepsi kayıt dışı ama kolayına geliyor. 
Bunu kendi işlerinin yanında ek iş olarak yapıyorlar. Ama 
sektörde profesyonel olarak bu işi yapanlar, başka hiçbir 
işle uğraşmıyorlar. Geçimini buradan sağlayanlar mağdur 
oluyorlar. İşte kayıt dışı üretimin bize yansıttığı durum budur. 
Çok fazla üretim ürünün değerini azaltıyor.

Kayıt dışılık bugün aslında Limoni servilerin ayaklar altın-
da sürünmesinin nedenidir. Bu zararlar geneli ilgilendiriyor-
muş gibi görünüyor ama bazılarının belki de işine geliyor. 
Limon çamını üretenden 50 kuruşa tüp, torba almaktansa 
böyle bir durumda 10 kuruştan alanların işine geliyor. Bütün 
sektördeki arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bu vurgun bü-
tün sektöre yansıyor.

3 litrelik bir saksıdaki çalının maliyetini hesaplamak çok 
basit. Saksı fiyatı, içine koyulan toprağın, torfun, fiyatı belli. 
İşçilik ve sulama maliyeti belli. Yerin kira bedeli, gübre ma-
liyeti. Buna göre; 3 litrelik saksıda bir çalı 1.25 TL’den daha 
aşağı mal ediliyor ve 1.25 TL maliyete %20, %25 kÂr marjı 
koyduğunuz zaman fiyat 1.75 TL’lere çıkıyor. Piyasaya bakıl-
dığında 1 TL’ye çalı satanlar var. Kimse bunlara bu fiyatları 
zorla dikte etmediğine göre, sektörün birlik mantığının açık-
ça suiistimal edildiği ortaya çıkıyor

Konu hakkındaki şikayetlerini, kendilerine özgü sorunlarıy-
la birlikte aktaran Ordu ilinde faaliyet gösteren kooperatiflerin 
yöneticileri şunları söylediler; 

“Bize birlik kurun dediler kurduk. Sertifika aldık, bitki pa-
saportu aldık. SÜSBİR’e kayıt olduk. Çam satamıyoruz. Çok 
acınacak, kooperatifi kapatacak durumdayız şu an. Kaçak 
satışlar yapılıyor. Tarım İl Müdürlüğüne söylüyoruz, kolluk 
kuvvetlerine haber ver diyor. Kolluk kuvvetleri de bizi hiç 
dinlemiyor. Valiye gidip “Kâr dahi beklemeden, en azından 
yaptığımız masrafları bir nebze olsun çıkaralım.” dedik. Satış 
yapamadık. En son 5 yüz tane çamım kaldı, gittim motorla 
kestim. İş yaptığımız kişiler para alamıyor biz de onlardan 
alamıyoruz. Kayıt dışının önüne bir geçseler size çamı 20 
liradan vereceğim. Bizim oralar rutubetli bölge. Ot temizliği, 

çapalaması derken çok emek veriyoruz. Kooperatife üye 
olan 250 TL ödüyor, kooperatifimiz ayakta kalsın diye. 
Başka aidat almıyoruz.”

Neticede kayıt dışılık sektörün en önemli sorunlarından 
bir tanesi. Piyasada haksız rekabetin doğmasından, ürün 
fiyatlarının düşmesine, standart ve kalite dışı üretimden, ka-
yıtlı üreticilerin haklarının gaspına, sektörle ilgili elde sağlam 
verilerin olmaması ve geleceğe yönelik plan ve ön görülerin 
yapılamamasından, sektörün devlet nezdinde ciddiyet kay-
betmesine kadar birçok olumsuzluğa yol açıyor.

Peki kayıt dışını önlemenin dünyada bir örneği var mı? 
SÜSBİR burada sistemin içine giriyor. Kayıt dışını önlemek 
için ne yapılmalı?

Sektörü kayıt altına almanın birinci kuralının devletin 
vergisel yükünü hafifletmek, ikinci kuralının da desteklemek, 
teşvik etmek olduğunu söyleyen ve %18 KDV oranlarının 
düşürülmesinin, kayıt dışının önlenmesine yönelik olarak 
SÜSBİR’in bütün yönetimlerinin ortak politikası olduğu ve bu 
konuda büyük bir çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken 
SÜSBİR Yönetimi; teşvik ve desteklerin sektörün kayıt altına 
girmesine ivme kazandıracağını vurguladı;

“Bakınız son 3-4 senede insanın çıkamayacağı dağlara 
bile çıktığınızda keçilerin kulağında küpe var. Neden var? 
Çünkü insanlar teşvik ediliyorlar. Biz de bu kayıt olma olayını 
teşvikle, destekle arttırmalıyız dedik. Bizim mesleğimizin 
enteresan bir tarafı var. Biz minimum alanda, maksimum 
katma değer oluşturan bir sektörüz. 100 dönümde buğday 
üreticisinin oluşturduğu katma değeri, biz 1 dönümde oluş-
turuyoruz. Dolayısıyla buğday üreticisine yapılan destekler 
bizim için hiçbir mana ifade etmiyor. Sayın Başbakanımızın 
açıkladığı bir kavram var. Dekara 16 TL mazot desteği. 
Benim üretim alanım 10 dekar. 10 dekarda 160 TL yapar. 
160 lirayı almanın bana hiçbir faydası olmaz bilakis onu al-
mak için daha fazla emek ve para harcarım.” 

Üretim planlaması
Kontrollü üretim konusunu da gündeme getiren koope-

ratif ve dernek yöneticileri; bölgelere göre istatistik yapıp, 
yaklaşık olarak bir ihtiyaç belirledikten sonra, ihtiyaca göre 
planlı bir üretim yapılmasının gerekli olduğunu vurguladılar.

Yöneticiler plansız ve kontrolsüz üretimin, ürün fiyatlarını 
ciddi şekilde düşürdüğünden şikayetçiydi.

Kayıt dışılık bugün aslında Limoni servilerin 
ayaklar altında sürünmesinin nedenidir. 

Bu zararlar geneli ilgilendiriyormuş gibi görü-
nüyor ama bazılarının belki de işine geliyor. 
Limon çamını üretenden 50 kuruşa tüp, torba 
almaktansa böyle bir durumda 10 kuruştan 
alanların işine geliyor. Bütün sektördeki arka-
daşlarımızdan bahsediyoruz. Bu vurgun bütün 
sektöre yansıyor.
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Bir kooperatif yöneticisi;

“Üreticiler, üretici olarak fiyat belirlemede rol sahibi ola-
cak mı? Yönetim olarak fiyat belirleyici olabilecek misiniz? 
Bu konuda üreticiler çok muzdarip. Sizler ne yapabilirsiniz? 
Bundan 7-8 sene önce 1 bardak çay ile 1 mevsimlik çiçek 
aynı paraydı. Şimdi 2 mevsimlik çiçek, 1 çay parasına denk. 
Ne olacak bizim halimiz? Sizler bu konuda ne yapabilirsiniz? 
Eğer üretici korunursa bizler üretiriz, onlar da satışını yapar.  
SÜSBİR’e burada görev düştüğüne inanıyorum.”

Benzer sorunların Yalova’da mevsimlik çiçek için yaşandı-
ğını söyleyen SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar;

“Alımlar doğrudan teminle ya da bir müteahhidin gelip alı-
mıyla olmuyor. Kamu İhale Kanunu var. Bu kanunda bu malın 
değeri şudur diyemiyorlar. Geçen bir mevsimlik çiçek ihalesi 
oldu ki benim ürün grubum olduğu için biliyorum. Benim ver-
diğim fiyatın %15-20 daha ucuzuna bu yöreden bir kooperatif 
verdi. Ama ben olaya şöyle bakmıyorum. O az karla ya da 
karsız talebe cevap veriyor. Her zaman, her yerde net çizgiyle 
gitmiyor bu. Kişisel ilişkiler başlıyor, başka şeyler giriyor. Bu 
ülkenin kendi durumuyla ilgili, sadece bizim sektörle ilgili de-
ğil. Bu malları, bu fiyatlara veren bizim arkadaşlarımız. Bizim 
bunlarla yüzleşmemiz lazım. Neden veriyor? Demek ki bir şe-
kilde onun işine geliyor bu. Sonuç olarak biz fiyat tespitinde 
bu işin neresindeyiz? Fiyatla ilgili SÜSBİR istese bile öncelikle 
üretici arkadaşların bunları istemesi gerekiyor.”

Bizler üreticilerimizi üretim planlaması konusunda yön-
lendireceğiz. Tarım Bakanlığı bir genelge yayınlayacak. 
Belirli standartlardaki malları dikeceksiniz. Üreticiler de o 
standartlarda malları üretecekler. Tüketiciler, belediyeler 
belli standartlarda alımlar yapacaklar. Ama buradaki sorun 
şu. Üretici 1 metre, 1,5 metre Limoni servi üretiyor. 17’lik 
saksıda Ardıç’ı üretiyor. 50 bin tane üretilmeliyken 300 bin 
tane üretiyor. Hal böyle olunca fiyatı 1 liraya düşüyor. 

Sektörün %70 müşterisi kamu ve ürünler suistimale çok 
açık. Bugün 2 metre boyundaki bir fidan 10 TL’ ye de var, 
800 TL’ye de var. Elde yasal olarak standart bir çerçeve ol-
mayınca alıcılara bir zorlamada bulunulamıyor. Burada sek-
törel birlik mantığında hareket ederek, ürünlerin fiyatlarında 
direnip, ürünleri gerçek değerinde satabilmek için, gere-
kirse kamuya ürün satmayı durdurmak, ürünleri maliyetinin 
altında alıp-satmaya çalışanlara fırsat vermemek gerekiyor. 
Sektör olmanın gereği budur. 

Görüldüğü gibi sadece kayıt altına almak her şeyi çöz-
müyor. Bunun yanında bölgesel bazlı ürünler tespit edilip, 
kooperatifler olarak üretim fazlasının ortadan kaldırılması 
ve tarım il müdürlüklerinden ziyade sektörün kendi dene-
tim mekanizmalarını kurarak, Birlik ve kooperatifler vasıta-
sıyla üretim planlamasının bir şekilde yapılması gerekiyor.

Sektöre Uygun Destekleme Modelinin Oluşturulması
Toplantı konularından biri de sektörün bir diğer önem-

li sorunu olan, sektöre uygun bir destekleme modelinin 
olmayışıydı.

Süs bitkileri sektörü ülke geneli düşünüldüğünde çok kü-
çük bir alanda, büyük bir istihdam ve katma değer üreten, 
gelişmeye açık, dinamik yapısıyla yüksek ihracat potansiyeli 
taşıyan bir sektör olmasına rağmen, devlet destekleri konu-
sunda hak ettiği ilgiyi görememektedir. 

Hali hazırdaki destekleme modelleri incelendiğinde süs 
bitkisi üreticilerinin faydalanabileceği destek kalemleri ol-
dukça sınırlıdır.

TÜİK verilerine göre süs bitkileri sektörü, 50 bin dekarda 
üretim yapmaktadır. Örtü altı ve açık alanda 50 bin dekar. 
Her bir dekara 500 TL destek verseler ve bunu da Birliğe 
kayıtlı olan üreticiye verseler, sektörün sorunu çözülür. 
Hesaplandığında 50.000 da X 500 TL=25 milyon TL yapar. 
Tarım Bakanlığının 2016 senesindeki destekleme bütçesi 12 
milyar TL. 12 milyar TL içinde, 25 milyon TL hiçbir şey değil. 

Sektöre yönelik çıkarılacak uygun bir destekleme ve teş-
vik modeli kayıt dışılığı da en aza indirecektir.

KDV Oranlarının Düşürülmesi
Süs bitkilerinde uygulanan KDV oranları farklılıklar 

göstermektedir. Sektördeki büyük firmalar KDV mahsubu 
yapabilirken, küçük üretici ve firmalar KDV mahsubu yapa-
madığından ticarette ya olduğundan daha düşük değerde 
gösterilmekte ya da faturalandırılmamaktadır. 

Üstelik tohumculuk mevzuatının altında yer alan süs bit-
kileri sektörü, KDV yönünden bu mevzuatın kapsadığı tüm 
ürünlerden de farklı bir uygulamaya tabii tutulmaktadır.

Tohumculuk kanunu kapsamında faaliyet gösteren Alt 
Birliklerin(tohum, fide, fidan) kapsadığı ürünlerde KDV oranla-
rı %1 ile %8 oranında değişmektedir. Fakat süs bitkileri sektö-
rü, adındaki süs kelimesinden dolayı %18 ile vergilendiriliyor. 

SÜSBİR Yönetimi; şu an bu konuya odaklanıldığını, 
Birliğin KDV ile ilgili bir çalışması olduğunu ve bu çalışmanın 
halen devam ettiğini, haksız rekabete ve kayıt dışılığa neden 
olan bu durumun herkes tarafından, her platformda dile 
getirilmesini ve SÜSBİR’ in bu konuda desteklenmesi gerek-
tiğini belirtti.

İthalat Ve İhracat
SÜSBİR Yönetimi; TÜİK rakamlarından yola çıkarak 

sektörün üretim değerinin 3 milyar TL. olduğunu, bu üre-
tim değerinin de iki sefer el değiştirdiği düşünülürse, en 
az 6 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, 2015 ithalat rakamı-
nın 81,385 milyon dolar, ihracatın da 77,429 milyon dolar 
olduğunu söyledi. 

SÜSBİR geçen dönemde bir çalışma grubu 
yaparak, ibreli, yapraklı ağaç ve çalı grup-

larının standartlarını belirledi. Bu standartları da 
TSE’ye teslim etti. Çalışmanın son hali verildiği 
için onaylanması gerekiyor. Şu an komisyon 
çalışıyor. Eğer bu geçerse; kamu ihale kurulla-
rında sorgusuz, sualsiz bir ürünün TSE’si varsa, 
kurumun ona ayrıca bir standart getirmesine 
gerek kalmayacak.
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Devamında ise; “Bu rakamlara göre ihracatımız yüksek 
değil. 2012 yılında Tarım Bakanı bütün belediyelere imzalı 
bir yazı gönderdi. Yazıda; belediyelerin bölgelerinde yapa-
cakları her türlü peyzaj uygulamasında minimum %75 yerli 
tür kullanmaları, ithal ürünlerin %25’in üzerine geçmemesi 
söylendi. Sonra da bize dediler ki 'Siz neden bitki üretemi-
yorsunuz da belediyeler ithal alıyorlar?' tabii biz durumun 
öyle olmadığını izah ettik. 'Sayın Bakanım öyle bir şey yok. 
Bizim elimizde 18-20 kuturlu ağaç vardı, belediyeler 25-30 
kuturlu ağaç ihalesine çıktı. Biz 25-30 kuturlu ağaç yetiştir-
dik, belediyeler 35 kutura çıktı.' 

SÜSBİR geçen dönemde bir çalışma grubu yaparak, ib-
reli, yapraklı ağaç ve çalı gruplarının standartlarını belirledi. 
Bu standartları da TSE’ye teslim etti. Çalışmanın son hali ve-
rildiği için onaylanması gerekiyor. Şu an komisyon çalışıyor. 
Eğer bu geçerse; kamu ihale kurullarında sorgusuz, sualsiz 
bir ürünün TSE’si varsa, kurumun ona ayrıca bir standart 
getirmesine gerek kalmayacak."

Sertifika ve Bitki Pasaportu Sistemi ve Denetleme
Süs bitkileri sektöründe pasaport sisteminin iyi işleme-

diği de gündeme getirilen konulardan birisi oldu. Piyasada 
şu an satılan malların büyük bir kısmının pasaportsuz oldu-
ğu, hayvanların denetlendiği, süs bitkilerinin denetlenme-
diğini, üreticinin ürünlerini patates ve karpuz gibi halden 
geçirdiği, sadece ihracat yapanlardan pasaport istendiği 
vurgulandı. 

Bir kooperatif yöneticisi; “Görebildiğim kadarıyla ben 
iki sektörün de içerisindeyim. Sertifika ve pasaport süs 
bitkiciliğinden çok daha önce meyve fidancılığında başla-
dı. Sertifikalı fidan üretmenin pazarda bir değeri yok. Ama 
şimdi devlet sertifikalı fidan alıp, dikim yapanlara destek ver-
meye başlamış. Bu destek bahçe kuranlara veriliyor. Ayrıca 
sertifikalı fidan üretip de satamadıklarını beyan ettiğinde, 
yine masrafı kadar da destek almaya başlıyor. Bizim birlik-
lerimiz sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil hareketlerin yaptığı işi 
yaparız. Ama yöneticileri bir hata yaparsa devlet memuru 
statüsünde cezalandırılırlar. Buna göre tarım il ve ilçe mü-
dürlükleri bu tarz kuruluşlara yardım etmek zorunda. 

Benim kendi kişisel görüşüm ise; tarım il ve ilçe müdür-
lükleri bu iki sektörden ellerini çekerse daha başarılı olurlar. 

Üreticiler kayıt altına alınabilir. Üretilen fidanların çeşitle-
ri de sınırlandırılabilir. Tarım il müdürlüğü hiçbir zaman 
kayıt dışı fidan üretenlere 'Neden üretiyorsun?' diye bir şey 
sormuyor. Tarım il müdürlükleri aradan çıkarsa ve kendi 
denetleme mekanizmamızı kurarsak bunların önüne ge-
çebiliriz. Sözün kısası 5553 sayılı Kanun yeniden gözden 
geçirilmeli.”

Kontrollerin ve denetimlerin düzenli yapılması, pasa-
port sisteminin tam olarak uygulanması, etiket ve pasaport 
sisteminin birleştirilerek tüm bitkilerde etiket uygulamasına 
geçilmesi gibi çözüm önerileri dile getirildi.

SÜSBİR Yönetimi; internet üzerinden sadece üyelere açık 
bir satış portalı oluşturmayı düşündüklerini, böylece alıcı ve 
satıcı arasında bir köprü vazifesi görerek portal üzerinde bu-
luşturmayı amaçladıklarını söyledi. Portal ile ürünleri tanıma-
dığımız kişilere de ulaştırabileceğiz. Amaç; üretimi gerçek-
leştirip, alıcıya ulaştırmak.

Toplantı sonunda sadece başkan üzerinden yürüyen bir 
yönetim sistemi istemediklerini, herkesten katkı ve destek 
beklediklerinin belirten SÜSBİR yönetimi;

“Yönetim olarak sorunların çözümü için mücadele ede-
ceğiz ve çalışacağız. Burada önümüzdeki iki sene içeri-
sinde şöyle bir politika belirlemeyi uygun gördük. 5 kişilik 
bir yönetim kuruluyla değil bunu 550 kişilik bir üye toplulu-
ğuyla yürütmenin daha uygun olduğunu, ancak o zaman 
kendimizi doğru ifade edip, sonuçlara daha hızlı varabile-
ceğimize inandık. Bu aktif yönetim şeklimizi de sürdürmek 
istiyoruz.

Herkes kendi bölgesinden sorunlarını getirsin, gün-
deme alalım, çözmeye çalışalım düşüncesiyle başladık. 
Sizden katkı isteyeceğiz. Bu toplantılar yapıldığı zaman 
buna destek verelim. Gelelim yanlışımız da varsa belirtin. 
Biz de eksiklerimizi gideriz, sizin desteğiniz, katılımınız çok 
önemli. 

Ciddi bir seçimle seçildik, lakin bizlerin de bir insan 
olduğumuzu unutmayın, sizlerden ciddi destek bekliyoruz. 
Lütfen her konuda bizleri haberdar edin ve bilinçli olarak 
mücadelemizi sürdürelim. Lütfen irtibatta olalım. Biz bütün 
talep ve önerilere her zaman açığız. İyi bir yönetim için açı-
ğız buna.” diyerek toplantıya katılan herkese teşekkür etti.





SÜSBİR ÜYESİ
BİRLİK VE KOOPERATİFLER
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BAYINDIR ÇİÇEKCİLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

BAYINDIR İLÇESİ İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
BAŞKAN     : Mehmet ÇıplaklI
ÜRETİM ALANLARI  : Bayındır Merkez ve Civar Köyleri
ÜRETİM     : Mevsimlik Bitkiler, Ağaçlar ve Çalılar, Tıbbi Bitkiler, Yer Örtücüler, 
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 256 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Sadıkpaşa Mah. Menderes Bul. No :38 Bayındır / İZMİR

BAŞKAN      : Bünyamin Dacik
ÜRETİM ALANLARI  : İzmir İli Sınırları
ÜRETİM     : Dış Mekan Süs Bitkileri
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 65 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Atatürk Mah. İnönü Cad. No:14/A Canlı Semti Bayındır / İZMİR
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ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

S.S. ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ TARIMSAL KALK.KOOP.
BAŞKAN     : Hüseyin Cabbar
ÜRETİM ALANLARI  : Merkez Ödemiş olmak üzere Gölcük, Bozdağ, Bademli ve Bayındır
ÜRETİM     : Çalı ve Ağaç Grubu (Çoklu Çeşit)
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 66
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Meşrutiyet Mah. Manyası Cad. No:25/B  Ödemiş / İZMİR

BAŞKAN      : Hüseyin Cabbar
ÜRETİM ALANLARI  : İzmir İli Sınırları
ÜRETİM     : Dış Mekan Çalı ve Ağaç Grubu Süs Bitkilerinin Tamamı.
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 189 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Umurbey Mah.mithatpaşa Cad. No:69/A Ödemiş / İZMİR
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AKBABA, ALİBAHADIR, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, PAŞAMANDIRA KÖYLERİ TARIMSAL KALK.KOOP.

S.S. ALTINTAŞ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BAŞKAN     : Ümit Seyhan
ÜRETİM ALANLARI  : 126.000 m2  - Üyelerinin üretim alanları 2.000 - 10.000 m2 arasındadır.
ÜRETİM     : Bodur Pitosporum,  Limon servi, Gaura, Golt Taflan, Lavanta,  Kartopu,  Sarı Papatya, Kardeşli Bodur, Palmiye
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 25 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Rüstem Mahallesi Erdoğan Ker Caddesi No: 16  Urla / İZMİR

BAŞKAN      : Orhan Onar
ÜRETİM ALANLARI  : İstanbul  İli Beykoz İlçesinin, Akbaba, Alibahadır, Mahmut Şevket Paşa, Paşamandıra Köyleri.
ÜRETİM     : Mevsimlik Çiçek, Kesme Çiçek.
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 32 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İSTANBUL
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S.S. BADEMLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

S.S. BADEMLİ FİDANCILIK TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BAŞKAN     : Mehmet Selçuk Bilgi
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : Dış Mekan Süs Bitkileri
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 300
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : İZMİR

BAŞKAN      : Mehmet Sever
ÜRETİM ALANLARI  : 36 dekar
ÜRETİM     : Mevsimlik bitki (menekşe vb.), Saksılı bitki (sardunya, sıklamen vb.), Kesme çiçek (lilyum, krizantem vb.)
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 244
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Seferihisar yolu üzeri Hanyıkığı Mevki No:3 Bademler Mahallesi Urla / İZMİR
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S.S. BAŞİSKELE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

S. S. BELGRAT MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BAŞKAN     : Nurettin Düzgün
ÜRETİM ALANLARI  : 7.500 m2 kapalı alanda üretim.
ÜRETİM     : Mevsimlik Çiçek (menekşe, çuha, kadife, ateş çiçeği, ipek çiçeği, begonya, vapur dumanı, petunya vb.)
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 30
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Belgrat Mahallesi Sultan Fatih Cad. No:125/1 Çatalca / İSTANBUL

BAŞKAN      : Fatih Fırat
ÜRETİM ALANLARI  : 500 dönüm
ÜRETİM     : Dış mekan çalı türü süs bitkisi ve ibreliler, yapraklı ağaç türleri (Taflan, ateş dikeni, bodur alev, vb.)
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 65 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Dere Mahallesi Fidan Üretim Alanı Kullar Başiskele / KOCAELİ
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S. S. BURHANİYE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

S.S. EDREMİT MRK. İLÇE AKÇAY BELDE BOSTANCI KÖYÜ TARIMSAL KALK. KOOP.
BAŞKAN     : Fahrettin Yıldırım
ÜRETİM ALANLARI  : Balıkesir/Edremit merkez olmak üzere, Edremit Körfezi denilen bölgeyi sınır kabul etmektedir.
ÜRETİM     : Dış Mekan Süs Bitkileri, Sertifikalı Zeytin Fidanı, Sertifikalı Ceviz Fidanı.
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 21
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Hamidiye mah. Maşat cad. Mertaş Apt. No:8/c Edremit / BALIKESİR

BAŞKAN      : Abdullah Türkekul
ÜRETİM ALANLARI  : Burhaniye İlçesi - Burhaniye Bölgesi
ÜRETİM     : Petunya, Karanfil, Rozet, Bodrum Papatyası, Çeşme Papatyası vb., Zeytin, Nar, Mandalina, Limon, Kamkat
BİRLİK ÜYE SAYISI  : .......
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : BALIKESİR
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S.S. KESTEL SÜS BİTKİLERİ VE MEYVE FİDANCILIĞI ÜRET. VE PAZ. KOOP.

S. S. KORUKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BAŞKAN     : Mustafa Kanar
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : Ortanca,  Gül, Sardunya, Acem Halisi, Yasemen
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 63
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Kooperatif Merkezi - Koruköy / YALOVA

BAŞKAN      : Hasan Durmaz
ÜRETİM ALANLARI  : 10.000 Dekar
ÜRETİM     : Top Akasya, Lale, Leylak, Manolya, Oya, Süs Elması, Salkım Söğüt, Çalı Defne, Amerikan Dişbudak vb.
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 130 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : KALE MH.GONCA SK. NO:15/A Kestel / BURSA
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S.S. SAPANCA İLÇE MERKEZ VE KIRKPINAR BELDESİ TARIMSAL KALK. KOOP.

S.S. BAYINDIR ÇİÇEK ÜRETİCİLERİ TARIMSAL KALK. KOOP.
BAŞKAN     : Ersoy Sümerkan
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : Dış Mekan Süs Bitkileri (yer örtücü, mevsimlik , çalı  ve ağaç türleri), Fide üretim tesisi.
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 430
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : İZMİR

BAŞKAN      : Osman Kubilay
ÜRETİM ALANLARI  : Uzunkum, Sapanca, Kırkpınar, Yanık, Kurtköy sınırlarında, toplam 4.500 da alanda faaliyet.
ÜRETİM     : Leylandi, Arizona, Limon Servi, Top Mazı, Mavi Ladin, Şimşir İthal, Taflan, Alev Bodur, Hatmi, Oya, Karaçam
BİRLİK ÜYE SAYISI  : .......
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : SAKARYA
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S.S. PİRİNÇÇİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

SAKARYA İLİ SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
BAŞKAN     : Mehmet Yaşar
ÜRETİM ALANLARI  : Sakarya İl Sınırları
ÜRETİM     : İbreli, Yapraklı ve Gül Türlerinde Dışmekan Süs Bitkisi ve Çoğaltım Materyali 
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 160
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : Yanık Mah. Meşeli Sok. No:129 Sapanca /SAKARYA

BAŞKAN      : Nail Aslıtürk
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : Kestane Ağırlıklı Tüm Meyve Fidanları
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Pirinççi Mah. Ödemiş / İzmir
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S.S. IŞIKLI-KARAOLUK-YEŞİLKÖY-KISACIK VE GÜNÖREN KÖYLERİ TARIMSAL KALK. KOOP.

S.S. ÇAMARASI-HACILAR VE SELİMİYE KÖYLERİ TARIMSAL KALK. KOOP.
BAŞKAN     : Şenel Şanlı
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : Mavi Ladin ve Batı Ladin, Doğu Karadeniz Göknarı ve Doğu Ladin 
BİRLİK ÜYE SAYISI   : 120
BİRLİK MERKEZ ADRESİ  : ORDU

BAŞKAN      : Adem Şanlı
ÜRETİM ALANLARI  : Uzunkum, Sapanca, Kırkpınar, Yanık, Kurtköy sınırlarında, toplam 4.500 da alanda faaliyet.
ÜRETİM     : Mavi Ladin.
BİRLİK ÜYE SAYISI  : 165
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : ORDU
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S.S. FLORA ÇİÇEKÇİLİK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ

S.S. ZEYTİNOVA ÇİÇEK SÜS BİT. VE PEY. ÜR. VE PAZ. KOOP.

S.S. ÇİÇEKLİ MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

ORDU FİDAN VE SÜS BİT. ÜR. DER. İKT.İŞL.

S.S. DEREBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

BAŞKAN      : Muammer Yazıcı
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İzmir

BAŞKAN      : Fatih Özcanlı
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İzmir

BAŞKAN      : Nejdet Güllü
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Adana

BAŞKAN      : İlhan Güngör
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Ordu

BAŞKAN      : Mehmet Çakırer
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İzmir
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ÇİNE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

S.S. SİLİVRİ VE KÖYLERİ SÜS BİTKİLERİ ÜRT. KOOP.

S.S. YAZLIK KÖYÜ TAR. KALK. KOOP.

S.S. DAĞYENİCE KÖYÜ TAR. KALK. KOOP. 

S.S. KIZILCAALİ KÖYÜ TAR. KALK. KOOP.

BAŞKAN      : Mustafa Ali Alkan
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : Aydın

BAŞKAN      : Necmettin Eren
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İstanbul

BAŞKAN      : Harun Yılmaz
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İstanbul

BAŞKAN      : Ruhi Aldırmaz
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İstanbul

BAŞKAN      : Seyit Çetin
ÜRETİM ALANLARI  : .......
ÜRETİM     : .......
BİRLİK ÜYE SAYISI  : ....... 
BİRLİK MERKEZ ADRESİ : İstanbul
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ORMAN BİTKİSİ 
TOHUMLUKLARI 

PİYASASINDA 
YETKİLENDİRME, 
DENETLEME VE 
ORMAN BİTKİ 
PASAPORTU 

YÖNETMELİĞİ 
MASAYA YATIRILDI

SÜSBİR Haber Dergisi olarak bu sayımız-
dan itibaren yeni bir bölüme başlıyoruz. 

Her sayımızda gündeme alacağımız bir konu-
yu ilgili tarafları bir araya getirecek tartışacak, 
katılımcılarımızın görüşlerini röportaj tadında 
siz değerli okuyucularımızın ilgisine sunacağız. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından ve 31 Temmuz 2016 
tarihinde yayınlanan ve 1 Ocak 2017 tarihinde 
yürürlüğe girecek "Orman Bitkisi Tohumlukları 
Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve 
Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği"nin 
Birliğimizin görev alanına giren konular 
açısından değerlendirilmesinin Süs Bitkileri 
Sektörü açısından önemli olacağını 
düşündük.

Bu ilk dosyamız için görüşlerini bizlerle 
paylaşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın M. Bülent 
Torunbalcı’ya, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Harun 
Kılıçoğlu’na, özel sektör temsilcisi olarak bize 
katkı veren Gardensa Çiçekçilik Danışmanlık 
ve Pazarlama Ltd. Şti. temsilcisi Ziraat Yüksek 
Mühendisi Sayın Riccardo Disperati’ye ve 
SÜSBİR Genel Sekreteri Sayın Hatice Ünal’a 
teşekkür ediyoruz.

SÜSBİR Haber Masasında ilk sözü konu hakkında genel 
bilgiler vermek amacıyla SÜSBİR Genel Sekreteri Hatice Ünal 
aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınla-
nan Süs Bitkileri Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarla-
masına Dair Yönetmelik'in 2015 yılının Nisan ayında yürürlüğe 
girdiğini hatırlatan Ünal, iki ayrı bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmeliklerin SÜSBİR üyelerinin üretim süreçlerine etkisinin 
mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Toplantıda ilk olarak "Yeni bir yönetmeliğe neden ihti-
yaç duyulmuş olabilir?" sorusuna cevap arandı.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Sekreter Yar-
dımcısı  M. Bülent Torunbalcı; "Bu Yönetmelik'in işlerliği hiçbir 
zaman olmayacak.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Sekreter Yardımcısı M. 
Bülent Torunbalcı, Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında 
Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yö-
netmeliği’nin tanımlar kısmında bile sorunlar bulunduğunu, 
bitkilerin orman bitkisi ve tarım bitkisi diye bilimsel olarak ayrı-
lamayacağını vurguladı. 

Torunbalcı; kestane, badem ve antepfıstığı gibi ürünlerin 
hem tarım hem de orman ekosistemi içinde yetiştirildiğini ha-
tırlatarak; "Neyi, nasıl ayıracaksınız?" dedi. Yeni Yönetmelik'in 
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 67. Maddesi'ne dayandırılarak 
çıkarıldığını, ancak 1956 tarihli Orman Kanunu'nun revize edil-
mesi için çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Torunbalcı, 
üzerinde çalışma yapılan bir kanuna dayandırılarak yeni bir 
yönetmeliğin çıkarılmasını mantıksız bulduğunu ifade etti. 

Torunbalcı; "Süs bitkileri sektörüne ilişkin uygulamalar 
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu"na göre yürütülüyor, dolayı-
sıyla Orman Genel Müdürlüğü"nün bu konuda yasal bir yet-
kisi yok. Ama demek ki; Orman Genel Müdürlüğü böyle bir 
gereksinim duymuşlar, yönetmeliği çıkarmışlar ama bunun 
işlerliği hiçbir zaman olmayacak." şeklinde konuştu.

Bu Yönetmelik'le Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın orman 
mühendisleri açısından yetki alanını genişletmek istediğini 
ifade eden Torunbalcı, denetim konusunda Orman Genel 
Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 
imzalanan bir protokolü hatırlattı. Protokolde özetle; 

" 

"
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Orman Genel Müdürlüğü adına, sözleşmeli fidan üretimi ya-
panların bitki pasaportu kayıt işlemlerinin Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı'nın ilgili şubelerinin gözetiminde Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı'nın uzmanları tarafından yapılacağının ifade 
edildiğini, dolayısıyla Orman Bakanlığı'na bitki pasaportu ko-
nusunda da bir yetki verildiğini kaydeden Bülent Torunbalcı; 
"Bitki pasaportu kavramı tekdir, yeni Yönetmelik'te yer alan 
Orman Bitki Pasaportu tanımı gereksizdir." ifadesini kullandı. 

Gardensa Çiçekçilik Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. tem-
silcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Riccardo Disperati; "Türkiye’de 
problemin temeli; Hortikültür ve Silvikültür ayrımının olmamasıdır."

Ziraat Yüksek Mühendisi Riccardo Disperati konuşmasının 
başında Hortikültür ve Silvikültür ayrımına dikkat çekerek, ko-
nuyu şöyle örneklendirdi; "Sizin bir serviyi ya da bir karaçamı 
hangi amaçla yetiştirdiğinize dair bir çıkış noktanız olmalı. 
Karaçamı bir orman ağaçlandırması için yapıyorsanız bunun 
özelliği süs bitkisi olarak kullanacağın karaçamdan farklı olmak 
zorundadır. Bunların yetiştirme teknikleri de aynı değildir. 

Farklılık en başta kök sistemlerinden başlar, süs bitkisinde 
kökü kesersiniz, orman bitkisinde sağlam tutmaya çalışırsınız. 
Kullandığımız saksı bile farklıdır." 

Hortikültürde de yetiştiriciliğin ağaçlandırma için yapıldı-
ğını ancak bu ürünlerin kent, bahçe ve park ağaçlandırması 
için kullanıldığını vurgulayan Disperati, bu iki disiplini kesin 
çizgilerle ayırmak gerektiğini ve bu ayrımın yapılmamasının 
problemin temeli olduğunu ifade etti.   

Yeni Yönetmelik'in Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yet-
kisini, alanını genişletme çabası olduğu ancak konunun 
sadece bu açıdan değerlendirmesinin eksik olacağını kay-
deden Riccardo Disperati, "Bu Yönetmelik'le bir istihdam 
sorununun çözümü de sağlanmak isteniyor, bugün Or-
du’nun dağlarında ormancılar, Göknar yetiştiriyorlar, Ladin 
yetiştiriyorlar, hangi prensiple yapıyorlar bunu, bilmiyoruz, 
buradan çıkan ürünler bizim işimize yarıyor mu, bunu da 
bilmiyoruz, bu işin denetimi yok!" dedi. 

D isperati: Bu Yönetmelik'le bir istihdam 
sorununun çözümü de sağlanmak iste-

niyor, bugün Ordu’nun dağlarında ormancılar, 
Göknar yetiştiriyorlar, Ladin yetiştiriyorlar, hangi 
prensiple yapıyorlar bunu, bilmiyoruz, buradan 
çıkan ürünler bizim işimize yarıyor mu, bunu da 
bilmiyoruz, bu işin denetimi yok!
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"Yeni Yönetmelik Yeni Bir Çatışmanın Zemini Olacak"

Riccardo Disperati sözlerini şöyle sürdürdü; "Bakınız ya-
rın, bu iki ürünün farklılığını hangi standartlara göre belirle-
yeceksiniz? Şu anda bizim SÜSBİR olarak Türk Standartları 
Enstitüsü ile süs bitkilerinde standart oluşturma çalışmamız 
var. Haydi bakalım o sistem çıktığında ormancılar ne yapa-
cak, soruyorum."

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreter Yardımcısı 
Harun Kılıçoğlu; "Biz düğümleri çözmeye çalışıyoruz, bu yö-
netmelik yeni düğümler atıyor."

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreter Yardım-
cısı Harun Kılıçoğlu ise, süs bitkileri yetiştiriciliğinin zaman 
içinde ortakçıl bir alan, bir ilişkiler yumağı haline geldiğini, 
standartların yeni oluşturulmaya çalışıldığını buna rağmen 
yeni Yönetmelik'in tanımlarında bile tepeden inme yakla-
şımların olduğunu söyledi.

"Sizler, bizler, zaten karmaşık olan bu süreci düzeltmeye, 
düğümleri çözemeye çalışırken, söz konusu yönetmelik yeni 
düğümler atıyor." şeklinde konuşan Harun Kılıçoğlu, "Riccardo 
Bey’in söylediklerine katılıyorum. 'Ne için yetiştiriyorum?' sorusu-
nun cevabı çok önemli. Zaten üretim amaçlarına göre; Peyzaj 
Mimarları, Ziraat Mühendisleri, Orman Mühendisleri sözleşme-
lerle birbirleriyle çalışmak zorundalar. 

Şimdi bu yeni Yönetmelik var olan tüm süreçlerin dışında, ka-
tılımcı olmayan, tepeden inmeci bir anlayışla nasıl hazırlandı, 
bunu tartışmak lazım." ifadelerini kullandı. 

Konunun istihdam boyutuna da değinen Harun Kılıçoğlu, 
"Bir yandan bir meslek grubuna iş imkanı yaratılırken, diğer 
yandan başka bir meslek grubu işsizlik tehlikesiyle karşı kar-
şıya bırakılıyor." dedi. 

"Türkiye’de Agave Amerikana Ormanı var mı?"

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın yönetmeliğe, tüm 
ilgili kurum ve yetiştiricilerle görüşüldükten sonra 29.09.2016 
tarihinde dava açtığını, açmak zorunda kaldığını kaydeden 
Kılıçoğlu, "Bizim Akdeniz Bölgesi’ndeki otellerin bahçesinde 
gördüğümüz Agave Amerikana bitkisini eğer orman mühen-
disleri yetiştirecekse, ben de sorarım o zaman; Türkiye’de 
Agave Amerikana Ormanı var mı?" dedi ve Yönetmelik'in bilim 
dışı olduğunu vurguladı. 

Toplantıda gündeme gelen bir başka soru da şu oldu; Bu 
yönetmelik hazırlanırken kurumlardan görüşler alındı mı?

Taraflar, bu soruya "Hayır" cevabını verirken, SÜSBİR Ge-
nel Sekreteri Hatice Ünal şöyle katkıda bulundu; "İsmi farklı 
olmakla birlikte yaklaşık 1.5 yıl önce benzer bir yönetmelik 
taslağı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve SÜS-
BİR’den görüş istendi. Daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığından öğrendiğimiz kadarıyla, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile birlikte söz konusu yönetmeliği yayınlamama 
kararı alınmış. Söylediğim gibi o taslak ile yayımlanan şimdiki 
yönetmelik arasında farklar var. 

Yayınlanan bu yönetmelikle ilgili SÜSBİR’den görüş isten-
medi, ilk kez Resmi Gazete’de gördük."

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Sekreter Yar-
dımcısı  M. Bülent Torunbalcı ise, mevzuat hazırlığı için de bir 
yönetmelik olduğunu, hangi bakanlık olursa olsun, yönetmelik 
taslağını önce kendi iç birimlerine ardından ilgili kurumlara 
web sayfası ya da doğrudan görüş isteyerek açtığını ancak 
ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin mevzuatlara yansıtıl-
madığını kaydederek, Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında 

Torunbalcı, yönetmelik taslağını önce ken-
di iç birimlerine ardından ilgili kurumlara 

web sayfası ya da doğrudan görüş isteye-
rek açtığını ancak ilgili sivil toplum örgütleri-
nin görüşlerinin mevzuatlara yansıtılmadığı-
nı kaydederek, Orman Bitkisi Tohumlukları 
Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve 
Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği hakkında 
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan görüş isten-
mediğini tekrarladı.
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Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönet-
meliği hakkında Ziraat Mühendisleri Odası'ndan görüş isten-
mediğini tekrarladı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Riccardo Disperati yeni yönetme-
liği farklı açılardan da eleştirdi. Yönetmelik'in üretim yetkisini 
belli şartlar altında verdiğini hatırlatan Disperati; "Sertifikalı 
tohum üreticilerinin yeterli tesisinin, tohum üretimi kapasite-
sine uygun soğutma ünitesi veya deposunun, numune alma 
alet-ekipmanlarının, çimlendirme dolabının ve kabının, has-
sas terazisinin ve nem tayin cihazının olması gerekiyor. 

Şunu anlatmaya çalışıyorum; bunlar süs bitkileri yetişti-
riciliğinde, bizim endüstrimizde yok. Varsa da yüzde 3-5’tir. 
Bunlar tohumdan üretilen bir üretim teknolojisini ifade eden 
şartlar. Biz üretimi çelikle yani ana bitkiden alınan parçalarla 
yapıyoruz. Yönetmelik tohumluğun ambalajını açmayacaksın, 
açık satış yapmayacaksın diyor. Bizde ambalaj yok ki! Ne 
yazdıklarını kendileri bile bilmiyor. Sadece bu şartlar bile yö-
netmeliği kökten çürütmeye yeter diye düşünüyorum. Yönet-
melik tamamıyla yüzeysel bir anlayışla hazırlanmış." ifadelerini 
kullandı. 

Yönetmelik'in bu haliyle 01.01.2017’de uygulanmaya baş-
lamasının büyük karışıklık yaratacağını vurgulayan Disperati, 
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan tüm bel-
geler, sevkiyat sırasında ürünün kontrol edildiği ilk noktada 

geçersiz olacak, ticaret olumsuz etkilenecek ve belki de iki 
ayrı süs bitkisi üretici grubu çıkacak." dedi ve ekledi; "Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı orman mühendisine Süs Bitki-
leri Yetiştiricisi Belgesi vermiyor, Orman Bakanlığı da diyor ki; 
sen misin vermeyen, işte yönetmelik!" 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreter Yardımcısı 
Harun Kılıçoğlu, yönetmelikte orman mühendislerinin yetkilen-
dirildiğini, ziraat mühendislerinin ve peyzaj mimarlarının yönet-
melikte olmadığını ifade ederek, "Bu durum mevcut işletmeleri 
çok zor duruma düşürecek." derken, Riccardo Disperati "O 
zaman benim 60 yıllık kuruluşum kaçak olacak." diye ekledi.

Yeni Yönetmelik'le birlikte "SÜSBİR’e üyelik konusun-
da neler olabilir?" sorusuna, SÜSBİR Genel Sekreteri Hatice 
Ünal, şöyle cevap verdi; "Yönetmelik, 5553 sayılı Tohumculuk 
Kanunu'na atıfta bulunuyor. Alt Birliklere üyeliği de şart koşu-
yor ancak, SÜSBİR’e üye olmak için Süs Bitkisi Üretici Bel-
gesi’ne sahip olmak gerekiyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
böyle bir yetki vermiyor kimseye. Orman ürünleri için, Tohum 
Üreticisi Belgesi, Fide Üreticisi Belgesi, Tohum Bayiliği Yetkisi 
veriyor. Aslında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verdiği tüm 
bu yetkiler için alt birliklerimiz mevcut; Tohum Sanayicileri ve 
Üreticileri Alt Birliği'ne (TSÜAB) ve Fide Üreticileri Alt Birliği'ne 
(FİDEBİRLİK) belki diğer alt birliklere üye olmak gerekecek. 
Özetle Tarım Bakanlığı diyecek ki; SÜSBİR’e üye ol, Orman 
Bakanlığı diyecek ki, yetmez ilgili alt birliğe de üye ol. Karma-
karışık bir durum olacak açıkçası."

Yönetmeliğin yaratacağı sorunların çözümü konusunda ise 
bütün katılımcılarımız terminolojiden ve tanımlardan başlamak 
şartıyla, meslek şovenizmi yapılmadan, bilimsel veriler ışında, 
önce meslek odalarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bir 
araya gelerek konuyu ilgilendiren tüm yasal düzenlemelere ortak 
bir görüş taslağı oluşturmaları konusunda uzlaştılar. Hemen 
ardından da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı'nın yetkililerinin de bulunacağı bu sivil, mesleki 
ve sektörel güç ile yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. 

Not: Toplantıya TMMOB Orman Mühendisleri Odası da 
davet edilmiş, ancak katılım olmamıştır.

Yönetmeliğin yaratacağı sorunların çözümü 
konusunda bütün katılımcılar terminoloji-

den ve tanımlardan başlamak şartıyla, meslek 
şovenizmi yapılmadan, bilimsel veriler ışında, 
önce meslek odalarının ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelerek konuyu ilgilen-
diren tüm yasal düzenlemelere ortak bir görüş 
taslağı oluşturmaları konusunda uzlaştı.
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CYF Fuarcılık Organizasyonu ve SÜSBİR desteği ile 
düzenlenen Eurasia Plant Fair “Yeşil” Endüstrisinin 
tüm bileşenlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Eurasia Plant Fair, sektörümüzün dünyaya açılan kapısı, 
uluslararası gösterimimiz, en önemli buluşma noktamız 
ve sektörün tüm bileşenlerinin bir araya gelebildiği “tek 
ortak çatısı” konumunda. Bu özellikleri ile bir ticari plat-
formdan fazlasını, yalnızca ürün ve hizmet teşhirinden 
daha ötesini bize sunuyor.

Eurasia Plant Fair, sektör analizini, pazar araştırmasını ve 
iş birliği fırsatının tam olarak kendisini ifade ediyor. Ayrı-
ca sektörel tartışmaların, akademik panel ve forumların, 
kurumlar arası diyalogların tamamı için eşsiz bir imkân 
sunuyor.

Bu nedenle Eurasia Plant Fair sektörün kendisi demek-
tir. Sektördeki her gelişme, her hareket ve yenilik Eurasia 
Plant Fair’e bakarak analiz edilebilir.

53 
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14..865

ziyaretçi

21
ülkeden

319
katılımcı

%30 REKOR ZİYARETÇİ ARTIŞI… 
GLOBAL TİCARİ PLATFORM…
Eurasia Plant Fair, 2015 yılında ziyaretçi sayısında bir 
önceki yıla oranla %30 gibi rekor bir artış sağlayarak 53 
ülkeden gelen 14.865 ziyaretçiyi ağırlamıştır. 

21 ülkeden 319 katılımcının yer aldığı stantları ziyaret 
eden küresel profesyonellerle oluşan global atmosfer, 
Fuar'ın ve sektörün geleceğine olan güveni bir kez daha 
pekiştirmiştir.

Sektörün tüm bileşenlerinin aynı çatı altında bir araya 
gelebildiği ve ticari yönü kadar artık yıllık olağan buluş-
ma niteliği taşıyan Fuar, bir kez daha profesyonellere ev 
sahipliği yapacak.

Farklı üretim bölgelerinden fidanlık ve seraları, tedarikçi-
leri, peyzaj proje ve uygulamacılarını, üretim materyalle-
ri, peyzaj malzemeleri, makine ve ekipmanlar gibi sek-
törün tamamlayıcı unsurları ile bir arada sunan Eurasia 
Plant Fair, ülkemiz için olduğu kadar bölgesel olarak da 
büyük etkinliğe sahip.

Yeni katılımcılar ve yeni ürünler ile Eurasia Plant Fair / 
Flower Show Istanbul 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasın-
da İstanbul Fuar Merkezi’nde bir kez daha sektöre ev 
sahipliği yapacak.

2015 yılına ait Fuar videoları ve katılımcı / ziyaretçi röpor-
tajlarına Youtube’ta “CYF Trade Fairs Inc.” kanalından 
ulaşılabilirken daha fazla bilgi için 
www.flowershow.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Bizimki gibi mevcut yeşil alanlarını; yol, köprü, havaalanı, 
yerleşim, rezidans, otel vb. ranta yönelik yatırımlarla betona 
çevirmeye alışkın bir ülkede, yeşil altyapıyı anlatmanın ne 
kadar ilgi çekeceğini bilemiyorum. Fakat, dünyada artık kent 
içindeki beton ve asfalt miktarını bir başka deyişle gri altyapı 
miktarını azaltacak şekilde, var olan yeşil alanları birleştiren 
planlama yöntemleri ve anlayışları yaygınlaşıyor. Ekosistem 
Hizmetleri (Ecosystem Services), Doğal Çözümler (Natural 
Solutions), Yeşil Altyapı (GreenInfrastructure) vb farklı isimler 
alan, fakat ana amacı kentlerdeki yeşil alanları artırmak, bu 
alanların birbiriyle ve kırsal yeşil alanlarla bağlantısını güçlen-
dirmek, yaban hayatını -en azından insanlara zarar vermeyen 
hayvanları- kentin bir parçası yapmak, kısacası doğayı kent 
içine yaymak olan anlayışlar gün geçtikçe önem kazanıyor. 

B ildiğimiz yeşil alan kavramından farklı özellikler 
taşıyan yeşil alt yapı anlayışı; yeşil alanlar gibi bir-
biriyle ve kentle bağlantısı olmayan parklar, doğal 

alanlar ve rekreasyon alanları değil, doğal alan sistemleri ve 
diğer açık alanları aralarında yeşil koridorlar oluşturacak şe-
kilde insanlara ve çevreye kazandıracağı ekolojik yararları ko-
rumak ve yönetmek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Yeşil 
altyapı; parçacıl alanlar planlamaktan çok bir ağ/network 
planlamasıdır ve bu özelliği nedeniyle insan/canlı eylemliliğini 
ve hareketini temel almaktadır. Yeşil alanlar kendini idame 
ettiren yapılarken, yeşil altyapının aktif bir şekilde korunması 
gereklidir.

Yeşil altyapı kent yöneticilerine doğal kaynakları entegre 
bir şekilde yönetmeyi sağlayan akıllı bir sistem sunar. Yeşil 
altyapı çalışmalarıyla; sağlıklı ekosistemler oluşturulmakta, 
parçalanmış doğal ve yarı-doğal alanlar yeniden bağlanmak-
ta, zarar görmüş yaşam ortamları restore edilmekte ve kent 
insanına daha çok mal ve hizmet sunulmaktadır. Yeşil alanla-
rın artması sayesinde karbon miktarının azalması ve oksijen 
miktarının çoğalmasıyla kentteki hava kirliliği de azalmaktadır.

Kentlerde hızlı nüfus artışı sonucu çarpık yapılaşmaya 
bağlı olarak beton ve asfaltın yaygınlaşmasıyla birlikte oluşan 
kentsel ısı adalarının (Kendi kırsal çevrelerinden farklı olan 
kent sıcaklıkları) yazın yaşanılmaz hale getirdiği kentleri daha 
serin hale getirmek ve yağışlı havalarda sayısı ve şiddeti ar-
tan sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin en aza indirilmesi için 
yeşil altyapı tesislerinin yaygınlaştırılması önemli bir çözüm 
yolu olarak görülmektedir. Beton ve asfalt yerine, yeşil alanla-
rın artması kentteki toprak yüzeylerini arttırmakta ve yağışların 

yeryüzüne inince akışa geçmesi yerine toprak içine girmesini 
sağlamaktadır. Yine yapılan ağaçlandırma ve bitkilendirme 
çalışmaları sayesinde, şehir içinde gölgelenen alanların mik-
tarı artmakta, ayrıca yeşil alanlar ve ağaç topluluklarının alanı 
genişletildikçe ısı adası etkisi kentin tümünde azaltılabilmek-
tedir. Kent ağaçlarının sayısındaki belirgin bir artış, tüm şehrin 
ısı dengesini değiştirerek kentsel ısı adalarının yoğunluğunu 
azaltmaktadır.

Yeşil altyapıyı oluşturmak için; Kent ormanı veya Natura 
2000 ormanı, çok fonksiyonlu tarım, hobi bahçeleri, yaban 
yaşam geçişi, nehirlerde balık merdiveni ve saz yatağı, arı 
kovanı, biyoçeşitlilik iş parkı, yeşil çatı ve duvarlar, bitkisel 
çitler, yol kenarı ve refüj bitkilendirmeleri gibi bir çok araç 
kullanılabilmektedir.

Şekil 1. Yeşil Altyapı Şeması (Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2013)

Geniş alanları kaplayan çim alanlar yerine, yöre kırsalında 
bulunan ve su tüketimi çim alanlara göre çok daha az olan 
bitki türleriyle yapılan bitkilendirmelere ve biyolojik iş parkla-
rına Hollanda’nın Tilburg kentindeki Avrupa Doğa Koruma 
Merkezi (ECNC) çalışanlarının yaptığı bir uygulamayla örnek 
verilebilir. Merkez çalışanları bulundukları farklı şirketlerin 
de yer aldığı bir ticaret merkezi olan büyük binanın geniş 
bahçesini bu tür bitkilerle doğala yakın bir şekilde bitkilendir-
miş, hatta arı ve böcekler için yaşam ortamları oluşturmuştur. 
Burada sayısı artan böcek popülasyonu farklı kuşların bu 
alanda yerleşmesini sağlamıştır. Besin zincirinin güçlenme-
siyle biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlayan bu çalışmada her 
gün iş yerine gelenler değişik çiçek kokuları alarak ve kuş 
seslerini duyarak sabahları iş yerlerine girmişler, aynı duygu-
ları hissetmek için öğle arasını da artık bu bahçede geçirme-
ye başlamışlardır. Tasarım çalışmalarına görselliğin yanısıra 
koku alma, duyma, hissetme gibi boyutlar da eklenmiştir.

Şekil 2. ECNC Bahçesi/Tilburg/Hollanda (Foto: E. Atmiş)

Yeşil altyapı kent yöneticilerine doğal kay-
nakları entegre bir şekilde yönetmeyi 

sağlayan akıllı bir sistem sunar. Yeşil altyapı 
çalışmalarıyla; sağlıklı ekosistemler oluşturul-
makta, parçalanmış doğal ve yarı-doğal alanlar 
yeniden bağlanmakta, zarar görmüş yaşam 
ortamları restore edilmekte ve kent insanına 
daha çok mal ve hizmet sunulmaktadır.
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Yeşil bina, çatı ve duvarlar için Milano’daki Bosco 
Vertikale ve Madrid’tekiCaixa Forum binaları örnek verilebilir. 
Milano’daki Bosco Vertikale binaları dünyadaki ilk dikey or-
manlar olarak adlandırılmaktadır. 80 ve 112 metre yükseklik-
lerine sahip iki binanın balkon, duvar ve çatılarında 1 hektarlık 
alana yayılabilecek miktarda toplam 900 ağaç ve ağaççık 
bulunmaktadır.

Şekil 3. Bosco Vertikale. Milano/İtalya (Foto: E. Atmiş)

Madrid’teki Caixa Forum Dikey Bahçesi de yeşil duvarlar 
için iyi bir örnektir. Dört kat yüksekliğindeki binada 250 bitki 
türünden 15 bin bitki bulunmaktadır. Kendine has bir sulama 
sistemi bulunan dikey bahçe kendi ekosistemini oluşturmuş-
tur. Çevresinde önemli müzelerin bulunduğu Caixa Forum 
Dikey Bahçesi Madrid’e gelen turistler için farklı bir çekim 
merkezi oluşturmaktadır.

Şekil 4. Caixa Forum. Madrid/İspanya (Foto: E. Atmiş)

Yeşil altyapı sadece bitkiler için değil, aynı zamanda hay-
vanlar için de kent yaşamında yer açmaktadır. Koyun, keçi, 
ördek, tavşan, sincap gibi birçok evcil hayvan kent içindeki

parklarda serbestçe dolaşmakta, çocukların hayvanları kitap-
lardan veya hayvanat bahçelerinden değil de bizzat görerek 
ve dokunarak tanıması sağlanmaktadır. Avrupa’da son yıllar-
da belediyeler kent sakinleri için hayvanları hayvanat bahçesi 
gibi hapseden tesisler yerine, hayvanların doğada serbest 
veya yarı serbest dolaşabileceği ve insanlarla temas halinde 
olabileceği park tasarımlarına öncelik vermiştir.

Şekil 5. Evcil hayvanlar ve çocuklar. Den Helder/Hollanda 
   (Foto: E. Atmiş)

 
Yeşil altyapının kırsal ve kent yaşamında yaptığı bu önemli 

etkiler nedeniyle AB 2011’de 2020’ye kadar Avrupa’daki biyo-
çeşitlilik kayıplarını durdurmak için bir “Biyoçeşitlilik Stratejisi” 
geliştirmiştir. Bu stratejiye göre; zarar görmüş ekosistemlerin en 
az %15’inin yeşil altyapı kurarak bakımının sağlanması ve ge-
liştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında 
belirlenen yeşil altyapı stratejisi dört ana unsurdan oluşmaktadır:

•Avrupa Birliği’nin ana politika alanlarında yeşil altyapıyı öne 
çıkarma,

•Avrupa Birliği düzeyinde yeşil altyapı projelerini destekleme,

•Yeşil altyapı projeleri için finansman girişini arttırma,

•Bilgiyi arttırma ve yeni yöntemleri geliştirme.

Bu yazıda kısaca ele almaya çalıştığımız yeşil altyapı ko-
nusunun Avrupa kentlerindeki yeşil alanların arttırılmasında 
önemli bir fırsat sunduğu anlaşılıyor. AB'nin bu yaklaşımının 
güçlendirilmesi için özel politikalar oluşturması önemli bir yol 
göstericidir. Başta bahsettiğimiz gibi gün geçtikçe betona bo-
ğulan kentlere sahip olan bir ülkede yeşil kalmış son alanların, 
mezarlık ve askeri tesislerin, bile kentsel ranta kurban olduğu-
nun örneklerini gördükçe iyimser olmak çok zor. Yine de 15 
Temmuz’daki darbe girişiminden sonra boşaltılan kent içindeki 
askeri kışlalara ait arazilere yönelen rantsal iştahın karşılık bul-
masının engellenmesi için yeşil altyapı konusunun gündeme 
getirilmesi yararlı olacaktır. Bu alanların kentlinin yeşil altyapı 
ihtiyacını karşılayacak kullanımlara dönüştürülmesini kentleri-
mizin geleceği için önemli bir fırsat olarak görmeliyiz. Yerel yö-
neticilerden bu alanların ranta yönelik yapılaşmalara değil, yeşil 
altyapı sistemlerine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesini 
talep etme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Gelin kentlerimi-
ze nefes aldırmak için bunu hep birlikte talep edelim.

Kaynak
Avrupa Komisyonu, 2013. Building a Green Infrastructure for Europe. 

European Commission Building a Green Infrastructure for 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Unio 
n2013-24 pp. doi: 10.2779/54125. http://ec.europa.eu/environ-
ment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructure_broc.pdf
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Kent Kır

Kent alanlarındaki ağaçların stratejik 
olarak yerleştirilmesi havayı 2ºC ile 8ºC. 

arasında serinletebilir.

2050’ye 
kadar

Dünyadaki kent nüfusu hızlı büyüyor…

Ağaçların yakınında harcanan 
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azaltırken, enerji düzeyi ve 

yenilenme hızını yükselterek 
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Ağaçlar kent biyoçeşitliliğini 
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koruma sağlar. 

Odun yemek pişirme ve 
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yaprak gibi yiyecekler sağlar.
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Topiary, ağaç ve çalıların şirin ve yaratıcı formal veya 
informal şekiller verilecek biçimde kesilmesi ile ortaya çıkan 
olağanüstü ve büyüleyici bir sanattır (1,2,3). Topiary sözcüğü 
Latince “Topiarius” kelimesinden gelmektedir. Topiarius; süs 
bahçeleri, bahçıvan, bahçıvanlık zanaati gibi anlamlar taşır. 

Latincede topiaria olarak bilinen bu sanat ile ilgili ilk 
yazılı tanımlar Romalılar dönemine aittir. Bu dönem 
MÖ 38-MS 14 tarihleri arasına denk gelmektedir. Bu 

dönemde Plini tarafından yazılan “Natura Historia” (Doğa 
Tarihi) isimli eserde bu sanat ile ilgili görüşler açıklanmıştır 
(1). Bununla birlikte, ağaç ve çalıların kesilerek şekillendi-
rilmesi ile ilgili bilgilerin daha önceki dönemlerde yaşayan 
Akdeniz ve Asya kültürlerinden alınması da olasıdır (3). Bu 
tarihlerde, Plini tarafından Şimşir (Buxus sp.) türlerinin top 
şekline getirilebileceği bildirilmiş, ayrıca Romalılar isim-
lerini, çeşitli hayvan figürlerini ve hatta savaş sahnelerini 
topiary çalışmalarında canlandırmışlardır. Daha sonraki 
yıllarda topiary sanatı İngiltere, Fransa başta olmak üzere 
tüm Avrupa ülkelerine yayılmış, 18. yy'da İngiltere’de doruk 
noktasına ulaşmıştır (1, 4).

Topiary sanatı ile farklı estetik şekillere sahip olan canlı 
bitkiler ortaya çıkarılır (5). Bu sanatta bitkilerin doğal olarak 
gelişmelerine izin verilmez. Sürekli olarak yapılan müdahale-
ler ile bitkilerin istenilen estetik şekilleri alması sağlanır. 

Bu amaçla yapılan uygulamalar ile küp, küre, piramit, 
sütun, koni, yumurta, sarmal, çift sarmal, çapa, hayvan 
figürleri, heykel vb. gibi şekiller oluşturulabilir (Şekil 1).

Kullanılan bu teknik ile sütun, piramit, kemerli ve yay şek-
linde keskin kenarlı canlı bitkiler kadar herhangi bir genişlik, 
yükseklik ve uzunlukta duvarlar da meydana getirilebilir (5). 
Bu sanat ile bitkilere verilecek şekiller genel olarak dört ana 
grup altında toplanır (1):

1. Mimari Eleman Olarak Budayarak Şekil Verme: Topiary 
uygulamaları ile bitkilerde yapılan kesimler ile herhangi bir 
büyüklükte kemerler yapılabilir. Diğer yandan, konik veya 
silindirik uygulamalar ile bahçelerde farklı yerlerde vurgula-
ma amaçlı kullanımlar gerçekleştirilebilir. Özellikle bahçe-
lerde girişin vurgulanması için formal topiary uygulamaları 
oldukça çekici bir etki meydana getirir (Şekil 2 ve 3).

Şekil 2. Topiary ile Oluşturulan Kemer Örneği (8).

Şekil 3. LaDew Topiary Garden, Baltimore (9).

2. Hayvan Figürleri, Heykeller, Savaş Sahneleri vb. 
Kompozisyonlar Oluşturacak Şekilde Budayarak Şekil 
Verme: Topiary uygulamaları ile değişik bitki türlerinden 
yararlanılarak heykeller ve hayvan figürleri gibi şekiller 
sınırsız bir biçimde oluşturulabilir (Şekil 4). Oluşturulan 
bu figürler park ve bahçelerde tasarım amacına uygun 
bir şekilde kullanılır. Ancak, topiary ile serbest şekillerin 
oluşturulmasında bireysel zevkler ve bahçe sahiplerinin 
fikirlerinin de önemli olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Yeşil altyapı kent yöneticilerine doğal kay-
nakları entegre bir şekilde yönetmeyi 

sağlayan akıllı bir sistem sunar. Yeşil altyapı 
çalışmalarıyla; sağlıklı ekosistemler oluşturul-
makta, parçalanmış doğal ve yarı-doğal alanlar 
yeniden bağlanmakta, zarar görmüş yaşam 
ortamları restore edilmekte ve kent insanına 
daha çok mal ve hizmet sunulmaktadır.

Şekil 1. Topiary’de oluşturulabilecek Farklı Şekiller
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Şekil 4. Topiary ile Hayvan Figürleri (10).

3. Sınırlandırıcı Eleman Olarak Budayarak Şekil Verme: 
Topiary uygulamaları ile yapısal bir arka plan aynı za-
manda heykeller için uygun girintiler oluşturulabilir (Şekil 
5). Park ve bahçelerin çevrelenmesinde serbest gelişen 
bitkiler yerine şekillendirilmiş veya budanmış bitkiler 
kullanılabilir. Bu tip bitkilerin kullanımında serbest gelişen 
bitkilerden daha az yere ihtiyaç duyulur. Topiary ile sınır 
çizgileri konik, top veya hayvan figürleri ile süslenmiş 
olur. Yaya yolları boyunca oluşturulan çit sıraları ve şekil-
lendirilmiş ağaçlar özellikle çizgisel bahçe mekanı oluştu-
rulması için uygundur. Yollar boyunca topiary uygulama-
ları oldukça farklı şekillerde yapılabilir.

Şekil 5. Sınırlandırıcı Eleman Olarak Topiary, LaDew Topiary Garden (11).

4. Parterlerde Bordür Oluşturacak Şekilde Budayarak 
Şekil Verme: Gül bahçeleri, otsu bitkiler parterleri gibi bahçe-
lerin küçük bölümleri alçak boylu kırpılmış bitkiler ile sınırlan-
dırılabilir. Aynı zamanda bu tip kırpılmış bitkilerden yararlanı-
larak da bordürler oluşturulabilir (Şekil 6).

Şekil 6. Marqueyssac Garden, Faransa (11).

TOPIARY SANATI İÇİN UYGUN BİTKİ TÜRLERİ
Topiary sanatına uygun bahçe ve iç mekânlarda değer-

lendirilebilecek çok sayıda bitki türü bulunmaktadır. Bu amaç 
için kullanılacak olan bitkiler, özellikle kış aylarında yaprak 
dökmeyen, yavaş gelişme özelliğine sahip ve yaprak sıklığı 
fazla olan türler arasından seçilir. Uygun bitki türleri Çizelge 
1’de verilmiş olup gerekli açıklamalar çizelgede yapılmıştır. 
Büyük alışveriş merkezleri başta olmak üzere kapalı mekân-
larda değerlendirilen ve topiary uygulamalarında kullanılan 
bazı iç mekân bitki türleri ise Çizelge 2’de verilmiştir.

TOPIARY UYGULAMALARINDA BUDAMA
Topiary örneklerinin şekillerinin muhafaza edilebilmesi 

amacıyla yıl içerisinde bir ya da iki kez budanması gereklidir. 
Kuvvetli büyüme özelliğine sahip olan türlerde daha sık bir 
şekilde budama yapılmalıdır. Budama; şekil budaması, ba-
kım budaması ve yenileme budaması olmak üzere üç şekilde 
gerçekleştirilir.

1. Şekil Budaması: Genç bitkilerde yapılacak olan şekil 
budamaları bitki türlerinin özelliğine bağlı olarak bir takım 
farklılıklar gösterir. Bu tip bitkilerde normal olarak yılda bir 
veya iki kez budama yapılması gereklidir. Bu budama ile bit-
kilerde arzu edilen şekil oluşturulur.

2. Bakım Budaması: Rutin bakımlar için yılda bir veya iki 
kez bakım budamaları yapılır. Tek başına kullanılan örnek bit-
kiler için budama makası ile kesimler yeterli olur iken çit bitki-
leri için mekanize edilmiş yöntemler kullanılmalıdır. Çit olarak 
kullanılan Taxus türlerinde budama genellikle Ağustos ayı so-
nunda yapılırken çit olarak kullanılmayan diğer Taxus topiary 
örnekleri kesimlerinin Eylül-Ekim aylarında yapılması uygun-
dur. İkinci uygulama ise bir sonraki yıl Mayıs ayı sonunda
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Çizelge 1. Topiary Uygulamaları İçin Uygun Dış Mekân Bitki Türleri

Bitki Türü Uygunluk Toprak İstekleri

Berberis thungbergia atropurpurea Alçak boylu çit, dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı, kumlu,killi, nemli topraklar

Buxus sempervirens Alçak boylu çit, dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı kireçli topraklar

Carpinus betulus Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Chamaecyparis lawsoniana Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Crataegus monogyna Orta - Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı kireçli topraklar

X Cupressocyparis leylandii Çok yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Fagus sylvatica Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı kireçli topraklar

Ilex aquifolium Orta - Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Laurus nobilis Orta - Yüksek boylu sınır çizgileri, dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı topraklar

Ligustrum ovalifolium Orta - Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı kireçli topraklar

Lonicera nitida Alçak boylu çit, dekoratif amaçlı kullanım Özel bir gereksinimi bulunmamaktadır

Myrtus comminus Dekoratif amaçlı kullanım Özel bir gereksinimi bulunmamaktadır

Prunus lusitanica Alçak - Orta boylu çit, dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı, kireçli, nemli topraklar

Pyracantha coccinea Orta boylu sınır çizgileri İyi drenajlı kireçli topraklar

Rosmarinus officinalis Dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Santolina chamaecyparissus Dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı, kumlu topraklar

Stephanandra incisa Alçak boylu çit Kireçsiz hafif kumlu topraklar

Symporicarpos x chenaultii Alçak boylu çit Özel bir gereksinimi bulunmamaktadır

Taxus baccata Orta - Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı kireçli topraklar

Teucrium chamaedrys Alçak boylu çit, dekoratif amaçlı kullanım İyi drenajlı kireçli topraklar

Thuja plicata Yüksek boylu sınır çizgileri İyi drenajlı nötr pH’lı topraklar

Çizelge 2. Topiary Uygulamaları İçin Uygun İç Mekân Bitki Türleri

Columnea sp. Pilea microphylla

Ceropegia woodii Pellionia pulchra

Ficus benjamina Saxifraga stolonifera

Gynura aurantiaca Scindapsus aureus

Hedera sp. Sedum sp.

Helxine soleirolii Hypoestes phyllostachya

Hoya carnosa Jasminum polyanthum
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yeni sürgünler meydana geldikten sonra hafif kesimler şeklin-
de gerçekleştirilir.
Çitler genellikle meyilli olarak kesilmelidir. Bu durum çit bitki-
lerinin alt kısımlarının daha fazla güneş ışığından yararlanarak 
daha sıkı kalmasına olanak sağlar.
Şimşirler yılda bir kez haziran ayı ortalarında budanır. Yaz ay-
larının çok yağışlı geçtiği yerler ve dönemlerde yaz sonunda 
ikinci bir budamaya daha gereksinim gösterirler.

3. Yenileme Budaması: Aşırı gelişme gösteren bitkiler-
de yenileme budaması uygulanır. Bu uygulama Taxus’larda 
sonbaharda gerçekleştirilir. Uygulama ile bitkilerin ana göv-
desinin bir yarısında geriye doğru kesimler yapılır. Kesilen 
sürgünlerde bir sonraki yılın ilkbahar ve sonbaharında bü-
yümeler görülür. Bu işlemden yaklaşık olarak üç yıl sonra 
bitkinin diğer yarısında kalan sürgünlerde yenileme kesimleri 
yapılır. Bu şekilde kesime maruz bırakılan bitkilerde azot ora-
nı yüksek gübreler ile besleme yapılması uygundur. Taxus, 
Buxus, Ilex türleri bu şekilde yapılacak olan sert budamalara 
karşı oldukça iyi tepki verirler.

TOPIARY UYGULAMALARI
Bir uygulama gerçekleştirilmeden önce bitkilere hangi 

şekil veya şekillerin verileceğine karar verilmelidir. Küp, küre, 
top, piramit, lolipop gibi kolayca oluşturulabilecek şekil-
ler herhangi bir çerçeveye ihtiyaç duymadan gözle kontrol 
edilerek yapılabilir. Ancak, bunların dışında yer alan daha 
karmaşık şekiller için uygun olan çerçeveler hazırlanarak 
kullanılmalıdır. 

Temel hedef bitkilerin uygun bir şekilde budanarak oluş-
turulan çerçeveyi doldurmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla 
kullanılacak olan çerçeveler plastik veya galvanize telden 
oluşturulabilir. Kullanılacak olan çerçevelerin bazıları söküle-
bilir ve yeniden kullanılabilir (7). Çerçeveler iki şekilde kulla-
nılabilir. Birincisinde iskelet, istenilen şekli ve bitki büyüme 
ortamını sağlamak üzere yosun ve çömlek malzemesi ile dol-
durulur. İkincisinde ise çerçeve boş bir kafes şeklindedir ve 
yanı başında bulunan saksıya sarılıcı bir bitki dikilerek kafesi 
düzgün bir şekilde sarması sağlanır. Daha büyük çerçeve-
lerin pek çoğu yeşil yosunla doldurulur ve süs amaçlı olarak 
kullanılan sarmaşığın ya da diğer türlerdeki sarılıcı bitkilerin 
yüzeyi kaplaması sağlanır (4).

Topiary uygulamalarının yapılış şekli aşağıda verilen iki 
örnekte gösterilmiştir. Birinci örnekte bitkinin daire şekline dö-
nüştürülmesi, ikinci örnekte ise üç boyutlu kuğu çerçevenin 
hazırlanması verilmiştir (Şekil 7,8).

Şekil 7. Lacey (1987)’e göre Topiary Sanatında Daire Formu Oluşturulması (5).

Şekil 8. Lacey'e (1987) göre Topiary Sanatında Üç Boyutlu Kuğu Çerçevesi 
Oluşturma (5).

SONUÇ
Oluşturulması ve bakımı yoğun bilgi ve sabır gerektiren 

topiary örneklerine son yıllarda ülkemiz park ve bahçelerinde 
sıkça rastlanılmaktadır. İster saksıda ister bahçede olsun de-
ğerlendirilen topiary örnekleri mimari etkileri ile ilgi odağı (6) 
oluşturmakta ve aynı zamanda, iyi şekil verilmiş olan örnekler 
ile bahçelerde süreklilik ve olgunluk hissi sağlanabilmekte-
dir. Diğer yandan, Topiary günümüzde giderek küçülen kent 
bahçeleri için önemli bir varlık olarak değerlendirilmekte ve 
kullanımı tercih edilmektedir.

Bu bağlamda, kullanılan örneklerin sürdürülebilirliği açı-
sından aldıkları formların korunabilmesi ve bitkilerin estetik 
görünümlerinin muhafaza edilebilmesi için yıllık kesimlerin 
dikkatli ve zamanında gerçekleştirilmesi ile uygun bakım 
uygulamalarının yapılması da değerlendirilmeleri açısından 
önem taşımaktadır.
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saksıda ya da bahçede değerlendirilen to-
piary örnekleri mimari etkileri ile ilgi odağı 

oluşturmakta ve aynı zamanda, iyi şekil veril-
miş olan örnekler ile bahçelerde süreklilik ve 
olgunluk hissi sağlamaktadır. Diğer yandan, 
topiary günümüzde küçülen kent bahçeleri 
için önemli bir varlık olarak değerlendirilmekte 
ve kullanımı tercih edilmektedir.
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