
Bir Karışı İçin Yüzbinlerce 
Can Verdiğimiz Topraklarımızda Üretilen 

 Her Yıl Milyonlarca Dövizi Yurt Dışına Akıtmaya

DEĞMEZ!
Süs Bitkilerini Kullanalım.

Aşağıda Adı Geçen Tüm Birlik ve Kooparatifler Olarak Kamu Kuruluşu ve Belediyeleri 

Bu Milli Seferberlikte Yanımızda Olmaya Davet Ediyoruz.
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KOOPERATİFİ-İzmir-S.S. BAYINDIR ÇİÇEK ÜRETİCİLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ (BAYÇİKOOP)-İzmir, BAYINDIR İLÇESİ İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ-İzmir, S.S. IŞIKLI KARAOLUK YEŞİLKÖY 
KÖYÜ GÜNGÖREN KÖYÜ VE KISACIK KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Ordu, SAKARYA İLİ SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ-Sakarya, S.S. BADEMLER KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. BURHANİYE 
MERKEZMERKEZ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Balıkesir, BAYINDIR ÇİÇEKÇİLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ-İzmir, S.S. BAŞİSKELE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ-Kocaeli, S.S. PİRİNÇÇİ TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. ÇAMARASI, HACILAR VE SELİMİYE KÖYLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Ordu, S.S. KESTEL SÜS BİT. VE MEY. FİD. ÜR. VE PAZ. KOOPERATİFİ-Bursa, S.S. DEREBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERATİFİ-İzmir, ÇİNE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ-Aydın, S.S. BELGRAT MAH. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul , S.S. SİLİVRİ VE KÖYLERİ SÜS BİTKİLERİ ÜRT. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. AKBABA 
ALİBAHADIRALİBAHADIR MAHMUTŞEVKETPAŞA PAŞAMANDIRA KÖYLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. DAĞYENİCE KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. KIZILCAALİ KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, 
S.S. SAPANCA İLÇE MER. VE KIRKPINAR BEL. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Sakarya, S.S. ÖDEMİŞ SÜS BİT. ÜRT. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. DOYRANLI MAH. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, AKDENİZ SÜS 

BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (ASBÜD)-Antalya, SAKSILI SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (SASBÜD)-Yalova 

www.susbir.org.tr
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SÜSBİR PORTAL 
AÇILDI
SÜSBİR’in kendisi için hiçbir ticari 
amacı olmadan hayata geçirdiği 
SÜSBİR Portal sayesinde üyelerin  
ürün, hizmet ve güncel fiyatları 
birbirlerine açık hale geldi.  

www.susbir.org.tr • susbir@susbir.org.tr

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

Bir Karışı İçin Yüzbinlerce
Can Verdiğimiz Topraklarımızda Üretilen

Süs Bitkilerini Kullanalım.
Süs Bitkileri Üreticisi Birlik ve Kooperatifler Olarak Kamu Kuruluşu ve Belediyeleri

Bu Millî Seferberlikte Yanımızda Olmaya Davet Ediyoruz.

BÜGEM GENEL MÜDÜRÜ
MESUT AKDAMAR 

“Devlet-özel sektör iş birliği geliştirilerek 
uzun vadeli üretim ve yatırım sistemleri 
oluşturmak amacıyla AR-GE  
yatırımlarının arttırılması sektörün 
geleceği açısından önem taşımaktadır.”



2

• Plastik Çim ve Peyzaj Sınırlayıcılar
• Metal Çim ve Peyzaj Sınırlayıcılar
• Led Takılabilir Çim ve Peyzaj Sınırlayıcılar

• Dikey Bahçe Sistemleri
• Ekolojik Zemin Izgaraları
• Corten Steel Peyzaj Sanatı Ürünleri

www.ekoplas.com.tr

PEYZAJ UYGULAMALARINIZ İÇİN 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

TÜM GÜCÜMÜZLE YOLA DEVAM... 

Değerli SÜSBİR Haber okuyucuları; 

SÜSBİR Haber Dergisinin 7. sayısı ile yeniden 
birlikteyiz. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim 
Kurulu olarak "Güçlü Yönetim" ve "Yeni Hedeflerle" 
yola çıkıyoruz dedik ve bu doğrultuda Birliğimiz ve 
sektörümüz için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Öncelikle yola birlikte çıktığımız ancak kısa bir süre 
önce kaybettiğimiz değerli dostumuz kardeşimiz 
İsmail Sadım’ı anmadan başlamak doğru olmaz. 
Değerli kardeşimize, dostumuza Allah’tan rahmet, 
sektörümüze ve ailesine bir kez daha baş sağlığı 
diliyoruz.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde yaşanan ekonomik 
durgunluk milli bir seferberlik başlattı, biz de sektör 
olarak en büyük alıcımız olan kamu kurumlarına 
yönelik yerli bitki kullanımı konusunda çağrı yaptık, 
yerli üreticilerimizin desteklenmesi, dövizimizin yurt 
dışına çıkmaması açısından kentlerin yeşillendirilmesi 
için kullanılacak bitkilerde yerli üretimin tercih 
edilmesinin önemini verdiğimiz reklamlarla 
kamuoyuna duyurduk.

2017 baharını yaşadığımız şu günlerde, sektörümüzün 
de iş yoğunluğu arttı. Sektörün kendi içindeki 
ticaretini kolaylaştırmak, üretimde kaliteyi ve standardı 
yakalamaya yardımcı olmak için, SÜSBİR PORTAL’ı 
faaliyete geçirdik. Üyelerimiz ürettikleri ürünleri bu 
portalda sergileyebilecekler, ürün ve firma bazında 
arama yapabilecekler. Üyelerimiz ülkemizin neresinde 
olurlarsa olsunlar, ürünlerini eşit koşullarda piyasaya 
sunabilecektir. SÜSBİR Portal rekabette sağlayacağı 
şeffaflıkla, son yıllarda en çok ihtiyaç duyulan sadece 
iyi ürünün, iyi üreticiliğin desteklendiği adil bir piyasa 
düzeni, işleyişi oluşturacaktır. Hollanda, Almanya, 
İtalya'da olduğu gibi üreticilerimiz ve sektörümüz 
ancak bu şekilde işleyen bir piyasa düzeniyle 
kalkınacaktır.

****

Sektörün ve SÜSBİR'in daha bilinir olmasını 
sağlamak için gerek televizyon programları, gerekse 

yazılı basında haber ve reklam yayınları yoluyla 
sektörümüzü, Birliğimizi ve ana mesajlarımızı geniş 
kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz.

SÜSBİR olarak, 2017 yılının ilk üç ayında 
gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerimizden birisi de; 
daha geniş bir perspektiften sektörümüzün fotoğrafını 
çekmek ve mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik 
talepleri daha geniş bir platform aracılığıyla tespit 
edebilmek için Danışma Kurulu oluşturmak oldu. 
Kurulumuz ilk toplantısını yaparak, sorun bazlı 
çalışacak alt komisyonlarını oluşturdu ve faaliyetlerine 
başladı.

Üyelerimiz başta olmak üzere sektörümüzün tüm 
paydaşlarına her konuda güncel bilgileri ulaştırmayı 
ve eğitim hizmeti sunmayı bu dönemde önemli 
görevlerimizden saydık. İlk olarak "Risksiz İhracat 
Yöntemleri" ana başlığında, tüm üyelerimize çağrı 
yaparak Yalova, İzmir ve Antalya’da eğitim programları 
düzenledik ve dış ticaretteki son gelişmeleri ve 
uygulamaları, güncel mevzuatlarla birlikte katılımcı 
üyelerimize dış ticaret uzmanları aracılığı ile anlattık. 
Eğitim programlarımız bundan sonra da sistemli bir 
biçimde devam edecektir.

Değerli Okurlarımız ve Üyelerimiz,

Sektörümüzün en büyük problemlerinden biri de 
arazi sorunudur. Devletin elinde bulunan atıl 
durumdaki arazileri sektöre kazandırmak en büyük 
çabalarımızdandır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sayın Faruk Çelik’in, TİGEM arazileri için verdiği 
talimata rağmen, konu ile ilgili ilerleme kaydedemedik. 
Üyelerimizin bölgelerinde bulunan TİGEM, Milli 
Emlak, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların 
uhdesinde olan kullanılabilecek arazileri tespit ederek 
Birliğimize bildirilmesi bu konudaki çalışmalarımızı 
hızlandıracaktır.

Birliğimiz önümüzdeki dönemde de daha hızlı, daha 
etkin bir şekilde üyelerine, süs bitkileri sektörüne 
ve Türkiye tarımına hizmet etmeye devam edecek, 
sizlerin güvenine lâyık olabilmek için var gücüyle 
çalışmalarını sürdürecektir.
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SÜSBİR Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği üyelerine yeni bir hiz-
met sunmaya başladı. 

Yeni yönetimin ilk hedeflerinden olan 
SÜSBİR Portal hizmete açıldı. Ticari amaç 
gütmeyen SÜSBİR Portal sayesinde üyele-
rin ürün, hizmet ve güncel fiyatları birbir-
lerine açık hale geldi. 

Portal sayesinde SÜSBİR 
üyeleri ürünlerini alıcıların ayağına gitmeden ülke-
mize ve tüm dünyaya tanıtma şansı bulacak. Alıcılar 
ise istedikleri ürün ve hizmetlerin hangi firmalarda 

olduğunu görselleri ile birlikte görebilecek. 

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNDEN TERÖRE KARŞI  
ORTAK SES. Hain terör saldırıları sonrası şehitlerimiz  
anısına, tüm süs bitkileri sektörünü temsilen Süs 
Bitkileri Üreticileri Alt Birliği ve Süs Bitkileri 
ve Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından 17 
Aralık 2016’da İstanbul Şehitler Tepesi’nde anma 
etkinliği düzenlendi. 

SÜSBİR üyelerine yönelik eğitim programları kapsamında 
Risksiz İhracat Yöntemleri Eğitim Programı düzenledi. SÜSBİR 
üyelerinin risksiz ihracat yöntemleriyle tanıştırılması amacıyla 
yapılan eğitimlerde ihracatı geliştirme uzmanları tarafından: 
• İhracatta bilinmesi gereken bilgi kategorileri
• AB ve GATT çerçevesinde Dış Ticaret Mevzuatı ve Türk İhracat 
Rejimi 
• Dış ticarette düzenlenmesi gerekli belgeler
• Alınması gereken izin ve sertifikalar
• Dış ticarette teslim şekilleri ve INCOTERMS’2010
• İhracat alacaklarının güvenli tahsil edilme yöntemleri
• İhracatı teşvik sistemi
• Hibe şeklinde devlet yardımları 
konularında bilgilendirme yapıldı.

 ACI KAYBIMIZ: SÜSBİR Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi İsmail Sadım  
07 Ocak 2017 tarihinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesine, 
sevenlerine ve camiaya baş sağlığı dileriz.
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SÜSBİR desteği ile düzenlenen Flower Show 2016, dünya 
süs bitkileri ve peyzaj sektörünü 8. kez buluşturdu. Flower 
Show 8. Uluslararası İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj ve Yan 
Sanayileri İhtisas Fuarı, 17 farklı ülkeden 282 firmanın katılımı 
ile 24-28 Kasım 2016’da İstanbul Fuar Merkezinde yapıldı. 
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SÜSBİR P   RTAL AÇILDI 

"İş üretmek için 
dijitalleşmek şart"

İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle 
bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde takip 
edilmesi güç ve hızlı değişim, iş dünyasına 

yeni kavramlar getirmeye başladı. 

Bu yeni kavramlarla birlikte pek çok firma güçlü 
bir değişim ile karşı karşıya kalmış, bu değişime 
ayak uydurabilenler ayakta kalırken, uydura-
mayanlar ise yok olmuştur. 

Bunlardan en çok ilgi göreni şüphesiz “e-ticaret” 
olgusudur. Bu yeni ticaret şekli, alışılagelmiş 
ticaret kavramına çok farklı boyutlar kazandır-
mıştır. E-ticaret dünya ekonomilerinin değiş-
mez yapı taşı olan küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeleri de etkisi altına almıştır.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) 
bu gerçeklerden hareketle üyelerine yeni 
bir hizmet sunmaya başladı. 

Birliğin yeni yönetiminin ilk hedeflerinden biri 
olan SÜSBİR Portal hizmete açıldı. 

SÜSBİR’in kendisi için hiçbir ticari amacı olma-
dan hayata geçirdiği SÜSBİR Portal sayesinde 
üyelerin ürün, hizmet ve güncel fiyatları bir-
birlerine açık hale geldi. 

Portal sayesinde SÜSBİR üyeleri ürünlerini alıcı-
ların ayağına gitmeden ülkemize ve tüm dünya-
ya tanıtma şansı bulacak. Alıcılar ise istedikleri 
ürün ve hizmetlerin hangi firmalarda olduğunu 
görselleri ile birlikte görebilecek. 

Detaylı bilgiler ve SÜSBİR Portal’a üye olmak için 
www.susbir.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 



'SÜSBİR Portal'ın Kullanımı

www.susbir.org.tr
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Hain terör saldırıları sonrası şehitlerimiz anısına, 
tüm süs bitkileri sektörünü temsilen 

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği
ve 

Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği
tarafından 17 Aralık 2016’da 
İstanbul Şehitler Tepesi’nde 
anma etkinliği düzenlendi.  

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNDEN 
TERÖRE KARŞI ORTAK SES

17 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde 
binlerce vatandaş ile beraber 44 şehidimiz için ülkemi-
zin her bölgesindeki üreticilerden gelen 44 bin karanfil 

bırakan süs bitkileri sektörü temsilcileri, birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. 

Şehitler Tepesi'nde açıklama yapan Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, "Hep 
beraberiz, hep birlikteyiz ve yarınlarımızı çiçek gibi yapa-
cağız. 10 Aralık’ta burada ve 17 Aralık’ta Kayseri’de ya-
şanan hain terör saldırısını lanetlerken, ülkemizin birlik ve 
bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür saldırıların bir an önce 
son bulmasını temenni ediyoruz. 

Saldırılarda hayatını kaybeden asker ve sivil şehitleri-
mize Allah'tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve 

milletimize başsağlığı, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil 
şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu ise, "Terörü lanetliyo-
ruz. Tüm Türkiye'den 44 bin tane karanfil geldi buraya. Şu 
anda ihracatın en önemli olduğu yılbaşında birçok arka-
daşımız buraya koştu. Çiçek sektörü barışı ve özgürlüğü 
temsil ediyor. Üreticilerimiz, sektör olarak biz artık savaş 
istemiyoruz, terörü lanetliyoruz." dedi.

Teröre lanet, şehitlerimizi anma etkinliğine Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği ve Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği yöneticileri ile binlerce vatandaş katılırken, "Bir millet 
birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabile-
cek bir güç yoktur!" yazılı pankart açıldı.
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Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin desteğiyle düzen-
lenen ve sadece Türkiye’nin değil Avrasya’nın da en 
büyük ihtisas fuarı olan Flower Show Uluslararası 

İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 
8. kez bütün kıtaları İstanbul’da buluşturdu.

Fuarın açılışında konuşan Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği Başkanı Ahmet Dündar, Flower Show Fuarı’nın süs 
bitkileri ve peyzaj sektörünün Türkiye’deki uluslararası 
nitelikteki ilk ve tek fuarı olduğunu, yerli ve yabancı tüm 
katılımcı ve ziyaretçilerin 7 yıldır büyüyen ve ticari hacmi 
artan fuardan çok memnun kaldığını, fuar sayesinde Av-
rasya’nın sektörü Türkiye’den takip ettiğini ifade etti. 

"Üretim ve ihracatımız bugün için gurur, 
gelecek için umut veriyor"
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başka-

nı Ahmet Dündar, "8. Fuarı da büyük bir coşku ve gururla 
açıyoruz. Yeni dönemde coşkumuzu arttıran çok önemli 
gelişmeler yaşandı. Hükümet programında süs bitkileri sek-
törüne ilk kez yer verilmesi de bizleri çok mutlu etti. 

Sektörümüz büyüyor, 2005 yılında 26 bin dekar alanda 
üretim yapan süs bitkileri sektörü şimdi 50 bin dekara doğ-
ru gidiyor. Aynı tarih aralığını dış ticaret açısından değerlen-
dirdiğimizde karşımıza çıkan tablo bize bugün için gurur, 
gelecek içinse umut veriyor. 2005 yılında 36 milyon dolar 
olan ihracatımız, %114 oranında bir artışla 77,5 milyon do-
lara yükseldi." dedi.
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SÜSBİR 
DESTEĞİ İLE DÜZENLENEN 

FLOWER SHOW 2016, 
DÜNYA SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ 
SEKTÖRÜNÜ 8. KEZ BULUŞTURDU 

Flower Show 8. Uluslararası 
İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj 

ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı, 
17 farklı ülkeden 282 firmanın 

katılımı ile 24-28 Kasım 2016 
tarihlerinde İstanbul Fuar 

Merkezinde yapıldı.

GTHB Müsteşar Yrd. 
Dr. Durali Koçak
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TSE ve SÜSBİR Kalite Standartlarını 
Birlikte Belirledi 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile birlikte süs bitkileri 

kalite standartlarını oluşturduklarını ve onay beklediklerini 
anlatan SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, "Bu konu 
sektörün elzem ihtiyaçları arasındaydı. Ortak bir proje ile tüm 
paydaşlarımızla iş birliği içinde son aşamaya geldik." dedi. 

Üretim Maliyetleri, 
KDV ve Finansman Sorunları   
Dündar, süs bitkileri sektöründe yaşanan sorunlar ve 

bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında 
özetle şu açıklamaları yaptı:

"Sektörümüzün farklı alanlarında değişkenlik gös-
teren KDV oranlarının düzeltilmesi ve süs bitkilerinde 
uygulanan KDV oranının %18’den, %8’e düşürülmesi için 
çalışıyoruz. 

Üyelerimiz ile birlikte girdi maliyetlerinin düşürülmesi, 
finansman sıkıntılarının azaltılması, pazarlama kanallarının 
genişletilmesi için büyük gayret içindeyiz. 

Bu çabalarımızın en kısa sürede sonuç getirmesi için 
birlikten kuvvet doğar ata sözümüzden de hareketle tüm 
üreticilerimizi bir olmak, birlik olmak ve güçlü olmak için 
SÜSBİR çatısı altına davet ediyorum." 

Açılış Törenine Katılım Yoğundu
Açılış törenine CYF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan Yüksel, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 
Başkanı Murat Ermeydan, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve 
Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğ-
lu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Ağaç ve Peyzaj AŞ 
Genel Müdürü Faruk Kacır, İstanbul Orman Bölge Müdürü 
Zekeriya Mere, dönemin Türkiye Tohumcular Birliği Baş-
kanı Yıldıray Gençer ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak’ın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda bürokrat, davetli, ziyaretçi ve basın 
mensubu katıldı. 
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Önceki Dönem 
Yönetim Kurulu Üyeleri Unutulmadı 
Açılış töreninin sonunda SÜS Bitkileri Üreticileri Alt Birli-

ği'nin önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerine, sektöre katkı-
ları ve Flower Show Fuarı’na verdikleri destekler için teşekkür 
plaketi verildi. 

Açılışın ardından  SÜS Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer davetliler stantları ziyaret 
etti.  

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 
Yoğun İlgi 
Fuarın ikinci gününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar da 
stantlarda incelemelerde bulundu. Aynı gün yapılan ziya-
retlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk 
Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanı Salim Sığırcı ve 
İstanbul Orman Fidanlık Müdürü Uğur Dursun da katıldı. 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Misafir Oldu 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yük-

sek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü ve Peyzaj ve 
Süs Bitkileri Bölümü öğrencileri, Doç. Dr. Gıyasettin Çiçek 
eşliğinde Flower Show’da SÜSBİR’in misafiri oldu. SÜSBİR 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, öğrenci-
lere sektörle ilgili bilgilendirmelerde bulundu, öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

Flower Show 9. Uluslararası 
İstanbul Süs Bitkileri Peyzaj 

ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 
23-25 Kasım 2017 tarihlerinde 
yine İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek. 
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Süs bitkilerini; farklı yöntemler kullanarak 
estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla 
üretilen, çoğaltılan ve büyütülen bitki olarak 

tanımlayabiliriz.  Bu tanımdan anlaşılacağı üzere 
süs bitkileri kapsamı ve üretim yelpazesi çok geniş 
bir sektördür.

Günümüzde artık gıda kadar önemli bir hâl alan 
sektörümüz, insan psikolojisinin, sağlıklı nesiller ye-
tişmesinin de bir parçasıdır. Büyüyen ve gelişen şe-
hirlerde nefes alanları yaratmak ve gelecek nesillere 
çevre bilincini aşılamak bu sektörün sorumlulukların-
dandır. Büyüyen ve gelişen şehirlerdeki çevre bilinci 
özellikle son yıllarda ülkemizde süs bitkileri üretimi-
nin taleple orantılı olarak artmasını sağlamıştır.

ÜLKEMİZDE 
SÜS BİTKİLERİ 

SEKTÖRÜ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim 

Genel Müdürü Mesut Akdamar, 
gerçekleştirdiğimiz  sohbette 

ülkemizde süs bitkileri 
sektörünün durumunu, 

sorunlarını ve bu sorunların 
çözümü için planladıklarını 

güncel veriler ışığında 
SÜSBİR Haber Dergisi 

için anlattı.

Ülkemiz süs bitkileri üretimi 1940’lı yıllarda İstanbul’da 
kesme çiçek üretimi ile başlamış olup, ülkemizin farklı 
ekolojik bölgelere sahip olması, iklim ve toprak özellikleri-
nin süs bitkileri üreticiliği açısından geniş imkanlar sunması 
ve birçok süs bitkisinin gen kaynağı olması sektörün hızla 
gelişmesine imkan tanımıştır.

Süs bitkileri sektörünü 4 grup altında toplamak müm-
kündür. Bunlar; 

1. Kesme çiçekler (kesme yeşillik bu grup içindedir),

2. Dış mekân süs bitkileri,

3. İç mekân süs bitkileri,

4. Doğal çiçek soğanları.

Sektördeki üretim alanları son yıllarda hızlı bir artış göster-
miştir. 2002 yılından 2016 yılına kadar üretim alanları yaklaşık 
olarak 2,6 kat artmıştır. 

Sektörün üretim alanlarının büyük bir kısmı parçalı 
tarım arazilerinden oluşmaktadır. Bu sorununun çözüm 
yollarından birisi, kamu elindeki kullanılmayan arazilerin 
uzun dönem kiralamalarla üreticilere tahsisi ile olabilir. 

Bunun dışında üretimin bir araya toplanması, kümelenme 
modelinin en güzel örneğini oluşturacak olan organize tarım 
bölgeleri konusunda, sektörümüzün oldukça uygun oldu-
ğu düşünülmektedir. Kurulacak Süs Bitkileri Organize Tarım 
Bölgeleri, üretimden pazarlamaya, girdi temininden AR-GE’ye 
kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya toplayacaktır. 

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM ALANLARI (da) 

ÜRÜN GRUBU 2002* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013** 2014** 2015** 2016

Kesme Çiçekler 10.097 15.434 10.973 10.874 11.213 11.047 11.374 11.826 11.949

İç Mekân (saksılı) 
Süs Bitkileri

800 1.769 998 1.127 721 1.105 1.081 1.465 1.312

Dış Mekân 
Süs Bitkileri

8.017 19.611 33.853 35.071 35.724 32.421 35.996 32.293 34.721

 Çiçek Soğanları 256 755 543 788 1.147 552,7 568 613 597

TOPLAM 19.170 37.569 47.009 47.860 48.805 45.1277 49.019 46.197 48.579

* GTHB     ** TÜİK

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARLARI (adet) 

ÜRÜN GRUBU 2014* 2015* 2016

Kesme Çiçekler 1.007.831.644 1.036.147.373 1.037.996.375

İç Mekân (saksılı)

Süs Bitkileri
41.448.776 40.810.719 38.150.927

Dış Mekân Süs Bitkileri 456.026.600 451.142.438 412.227.915

Çiçek Soğanları 30.059.530 27.200.330 25.337.330

Toplam 1.535.366.550 1.555.300.860 1.513.712.547

* TÜİK
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İLLERE GÖRE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM ALANLARI (da) 

İL 2005* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013** 2014** 2015** 2016**

İzmir 7.208,00 7.803,00 7.257,00 7.343,00 9.652,00 9.269,30 13.898,80 14.346,89 16.181,17

Sakarya 3.698,00 7.128,00 18.785,00 13.067,00 11.325,00 12.543,60 12.643,21 10.517,22 10.689,63

Antalya 5.490,00 5.057,00 5.054,00 5.153,00 5.200,00 5.637 5.687,00 5.509,53 5.506,03

Yalova 4.444,00 6.952,00 4.502,00 10.146,00 2.828,00 2.729,60 2.792,45 2.772,80 2.739,79

Bursa 1.333,00 3.220,00 2.748,00 3.712,00 2.986,00 3.169,50 3.249,59 2.838,68 2.873,24

İstanbul 1.609,00 770,00 747,00 681,00 598,00 496 527,90 339,08 514,81

Diğer 2.592,00 6.640,00 707,00 6.381,00 16.216,00 11.282,70 10.221,00 9.647,94 9.933,2

TOPLAM 26.376 37.569 47.009 47.860 48.805 45.127,70 49.019,00 45.972,14 48.437,87

* GTHB     ** TÜİK

140 milyon dolardır. Bakanlığımızın uyguladığı üretim ve des-
tekleme politikaları ile sektörün oluşturduğu  yüksek stan-
dartlı üretim, ihracat artışına hızına olumlu olarak yansımakta 
olup yakın zamanda ithalat ve ihracat dengesine ulaşılacağı 
düşünülmektedir. 

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT- İHRACAT VERİLERİ 

YIL
İhracat 

Miktar (Kg)
İthalat 

Miktar (Kg)
İhracat 
(Dolar)

İthalat
 (Dolar)

2012 37.873.874 38.018.350 69.016.210 60.169.765

2013 35.396.731 54.401.560 70.724.634 87.442.417

2014 38.709.461 51.540.754 74.312.413 88.028.189

2015 41.061.852 46.452.372 68.153.150 75.359.208

2016 32.622.570 58.540.285 56.238.670 83.377.366

* TÜİK

2023 yılında süs bitkileri sektörünün de içinde bu-
lunduğu tohumculuk sektörünün ihracat hedefi 500 
milyon dolardır. Özellikle son yıllarda ihracattaki artış 
memnun edici görünse de hedefe ulaşmak için yıllık 
ortalama artışın hem tohum fide-fidan ve hem de süs 
bitkileri sektöründe %20 civarında olması gerekmek-
tedir. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla güçlü pa-
zar imkânları olan ülkelere komşudur. Bu bağlamda; 
Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkeleri hedef 
pazarlardır. Süs bitkileri sektörü olarak bu pazarları 
kazanmak ve bu amaçla uygun üretim desenlerini 
oluşturmamız gereklidir. 

Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörünün 
Gelişimi ve Dünyadaki Yeri   
Süs bitkileri sektörünün dış ticaret hacmi ülkemi-

zin gelişmesine paralel olarak her yıl genişlemekte-
dir. Bakanlığımız uygulamaları ve politikaları çerçe-
vesinde süs bitkileri sektöründe ihracat hacmi ithalat 
hacmine yaklaşmıştır. Bakanlığımızın politikaları ve 
SÜSBİR’in katkıları ile sektörde oluşan yüksek stan-
dartlı üretim ihracatında artış hızına olumlu olarak 
yansımakta olup, yakın zamanda ithalat ve ihracat 
dengesine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Süs bitkileri sektörü yoğun iş gücü potansiyeli olan bir 
sektördür. Tarımdaki diğer sektörlere göre her sezon iş 
potansiyeli bulunduğundan iş gücü ihtiyacı oldukça fazla-
dır. Sektördeki genel kabul iş gücü sayısı seralar için dekar 
başına 3 kişi, açık alanda ise dekar başına 1 kişi olarak 
hesaplanmaktadır. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile bir-
likte iş gücü ihtiyacı bir miktar düşmüş olsa bile sektör her 
zaman iş gücü potansiyeli yüksek sektörlerden biri olarak 
kalacaktır.

Sektördeki yoğun iş gücü, istihdama artı değer katmak-
tadır. Sektördeki doğrudan istihdam 75 bin civarındayken 
dolaylı istihdam 700 bine yaklaşmaktadır. 

Ülkemiz süs bitkileri üretim miktarının; yaklaşık %67’si 
kesme çiçek,  %30’u dış mekân bitkileri,  %2’si iç mekân 
bitkileri, %1’i doğal çiçek soğanlarından oluşmaktadır. Türki-
ye’de 55 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin en 
fazla yapıldığı iller sırasıyla İzmir, Sakarya, Yalova, Antalya;  
Bursa ve İstanbul’dur. Marmara ve Ege Bölgesi'nde (İstan-
bul, Yalova, İzmir, Aydın) yapılan kesme çiçek üretimi genel-
likle iç pazara yöneliktir. Antalya ve çevresinde ise çoğunluğu 
seralarda olmak üzere yüksek kaliteli ve ihracata yönelik 
üretim yapılmaktadır.

Süs bitkileri sektörünün dış ticaret hacmi her yıl artarak 
büyümektedir. Sektörün 2016 yılı dış ticaret hacmi yaklaşık 



SÜSBIR HABER 2322

Ankara denilince ilk olarak İç Anadolu bozkırlarının 
ortasında sınırlı sayıda bitkinin yetiştiği büyük bir 
kent akla gelir. Çevreye biraz dikkatli bakıldığın-
da durumun hiç de böyle olmadığı, bitki çeşitliliği 
yönünden varsıl bir kent olduğu kolaylıkla anlaşı-
lır. Ankara`da yetişmez sandığınız manolya, defne, 
zeytin, zakkum, sığla, yasemin, fıstık çamı gibi bir 
çok ağacı/çalıyı ilk gördüğünüzde hem şaşırır hem 
de sevinirsiniz.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği 
(Kırsal Çevre) tarafından yayımlanan Ahmet Demirtaş`ın 
ANKARA`NIN AĞAÇ, AĞAÇÇIK ve ÇALILARI kitabı bizlere oldukça şaşır-
tıcı farkındalıklar yaratma olanağı sunuyor: Ankara`nın parklarında bahçelerinde, caddelerinde 
sokaklarında, gecekondu mahallelerinde, eski-yeni semtlerinde karşımıza çıkabilecek ağaç 
ve çalıları tanıtmakla kalmıyor; Elmadağ`dan Nallıhan`a, Kızılcahamam`dan Şereflikoçhisar`a 
Ankara`nın kırsal alanlarında, köylerinde, mahallelerinde, dağlık ve ormanlık bölgelerinde, 
bozkır-orman ekosistemleri geçiş zonlarında görme şansı bulabileceğimiz odunsu türler 
hakkında da ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Ahmet Demirtaş bir orman mühendisi… Her orman mühendisinin böylesi bir çalışma yapacak 
bilgi birikimine sahip olduğunu düşünürseniz, yanılırsınız. Kendisi Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Sorunları Araştırma Derneği’nin 25 yıldır süren Dendroloji (Ağaçbilim) Okulu’nun gönüllü 
“hoca”larından... Ankara ve çevresini karış karış gezip fotoğraflama merakı da eklenince, gör-
sel yönü de zengin böylesi bir kitap ortaya çıkmış. Kitap, Ankara’nın kentiçi ve çevresindeki 
doğal ve egzotik 250 kadar ağaç, ağaççık ve çalı türünü dendrolojik ve ekolojik özellikleri ile 
birlikte bilimsel bir çerçevede tanıtmakla kalmıyor, zengin görsel içeriğiyle bu alanda ülke-
mizde önemli bir boşluğun doldurulmasına da katkıda bulunuyor.

Ahmet Demirtaş 1952 yılında Konya-Hüyük'te doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli yörelerdeki orman işletmelerinde çalışmıştır. 
1978 yılında Orman Bakanlığı Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü'ne geçen ve 2000 yılın-
da emekli oluncaya kadar Karabük, Yozgat ve Niğde'de görev yapan Demirtaş evlidir ve Diren 
adında bir oğlu vardır.

Kitabı edinmek isteyenler kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresine yazabilirler.

ANKARA`NIN 
AĞAÇ, AĞAÇÇIK ve ÇALILARI
Yazar: Orman Müh. Ahmet Demirtaş

Yayıncı: Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını   
      Araştırma Derneği

Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan süs bitkilerinin 
üretim ve pazarlaması ile ilgili olarak gerekli politikaları ortaya 
koymak ve uygulamaları yapmak, Bakanlığımızın görevleri 
arasındadır.

Hem 5553 sayılı Kanun hem de Avrupa Birliği Uyum 
Mevzuatı çerçevesinde çıkarılması gereken bir yönetme-
lik olan Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve 
Pazarlamasına Dair Yönetmelik 30 Nisan 2015 tarih 29342 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak süs bitkisi ye-
tiştiricilerine, süs bitkileri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize; 
2016 yılında ilk olarak 100TL/da iyi tarım uygulamaları des-
teklemesi başlamış olup verilen gübre-mazot-toprak analizi 
destekleriyle birlikte üreticinin eline toplamda dekar başına 
120 TL/da destekleme ödemesi geçmektedir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerin-
ce Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme 
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında süs bitki-
si üreticileri %50 indirimli olarak tavan fiyat 2.500.000 TL 
olmak üzere işletme ve yatırım kredisi kullanmaktadır. 

Sektöre ait bu bilgilerin ışığında yurt içinde ve 
yurt dışında görme imkânı bulduğumuz süs bitkileri 
fuarlarına ilişkin gözlemlerim şu şekildedir;

Her şeyden önce ülkemiz doğası dünya üzerinde yeti-
şen birçok süs bitkisi türünü yetiştirmeye müsaittir. Bu an-
lamda ülkemizin bu zenginliğini kullanabilmek sektöre üre-
tim çeşitliliği açısından geniş bir yelpaze getirecektir. Ancak 
gözlemlerime göre sektörde faaliyet gösteren üreticilerimiz 
hem bu çeşitliliği yakalamakta biraz geride kalmakta hem 
de sektöre uzun vadeli yatırım yapmaktan çekinmektedir. 
Bu da ürün çeşitliliğinde bir daralmaya ve özellikle çok yıllık 
dış mekan süs bitkileri gibi uzun yıllar üretim süreci gerek-
tiren ve emek isteyen süs bitkilerinin yurt içinde bulunabil-
mesini zorlaştırmaktadır. Bu anlamda devlet-özel sektör iş 
birliği geliştirilerek uzun vadeli üretim ve yatırım sistemleri 
oluşturmak amacıyla AR-GE yatırımlarının arttırılması sektö-
rün geleceği açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca sektörde kaliteli ürün elde etmeye yönelik çalış-
malar sektörün üretim anlamında Avrupa ülkeleri ile yarış-
masına olanak tanıyacak ve özellikle Orta Doğu ve Asya 
ülkelerine ihracat potansiyelimizi arttıracaktır.
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ACI KAYBIMIZ
İsmail Sadım

Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz İsmail Sadım’ı  
07 Ocak 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 
kaybettik.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'ne 14 Ekim 2009 tarihinde 
üye olan, 5. Genel Kurul’da Denetim Kurulu Üyeliğine se-
çilen Sadım, 7. Genel Kurul’da Denetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlenmiştir.

Sadım, 9. Genel Kurul’da da Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
görevini alarak SÜSBİR’e ve sektöre katkılarını hiçbir za-
man esirgememiştir.

Ruhu şad olsun…

Engin Sadım - 

Emre Sadım / Evlatları
Bazı insanlar vardır ne zaman 
ne de sözler yeter anlatmaya…

Sözleri kifayetsiz bırakan 
bu insanlar; arkalarında her 
anından farklı güzellikler çıkan 
yaşanmışlıklar, biri diğerinden 
anlamlı hatıralar, her birinde 
ayrı ders olan eşsiz tecrübeler 
ve en önemlisi gururlu bir ömür 
bırakırlar…

Ne mutlu bizlere ki arkadaşı-
mız, canımız, babamız da bu 
insanlardan biriydi… 

Gerek aile hayatında, gerek iş 
hayatında, gerek sosyal haya-
tında bu beyefendilikle var ol-
muş nadir insanlardan biriydi… 

Herkesin İsmail Abisiydi…

Asıl olanın sevgi, huzur ve ah-
lak içinde yaşamak olduğunun 
bilincinde olan bizler için eşsiz 
bir insandı. Bir işçi olarak atıldı-
ğı iş hayatında; kimseye hayır 
diyememesi, vicdanlı duruşu, 
dürüstlüğü, azmi, zekası ve 
tabii ki her zaman yanında olan 
annemizin de büyük destekle-
riyle Nergis Peyzaj’ı tırnaklarıyla 
kazıya kazıya bugünlere taşıdı.  

Her şeyden öte babamızın bize 
bıraktığı en büyük miras İsmail 
Sadım ismidir, paranın satın 
alamayacağı değerde güzel 
anılar ve bizlere hayatımızın her 
anında kılavuzluk edecek dolu 
dolu bir yaşamdır. 

Oğulları olarak bizler de yaşadı-
ğımız sürece babamızın bize bı-
raktığı bu değerlere lâyık olma 
gayesiyle hem iş hayatında 
hem de kendi yaşantılarımızda 
var olmaya çalışacağız. 

Oğullarının da sana sözüdür; 
Bize emanet bıraktığın Nergis 
Peyzajı senin bize öğrettiğin de-
ğerlerin sorumluluğu, çalışanları-
mızın, dostlarımızın ve en büyük 
emanet annemizin desteğiyle ha-
yalini kurduğun yerlere getirmek. 

İnşallah "Armut dibine düşer."

Ne mutlu bizlere ki, böylesine 
harika bir babanın evlatlarıyız.

Seni Hiç Unutmayacağız.

Sevgi ve Özlemle...

Ahmet Dündar / SÜSBİR 

Yönetim Kurulu Başkanı
Üç günlük dünya.

İsmail'in vefatı, bunu bize bir kez 
daha hatırlattı.

22 yıl önce tanışmıştık. Sakin, iyi 
niyetli, mütevazı, kendi halinde, 
kendi yolunda bir arkadaşımız-
dı…Meslekte ilk yıllarımızdı.

Zaman rüzgar gibi geçti..

Yıllar içinde, bu sektörde bu-
günlere gelen bizler gibi yıllarca 
mücadelesini verdi, tırnaklarıy-
la kazıdı. Nergis Peyzajı kurdu. 
İşletmesini, bugünlere getirdi. Bu 
zor sektörde, zor piyasada herke-
sin gönlünü kazandı. 

Hakkında hiç olumsuz bir yorum 
duymadım, aksini de kimsenin 
söyleyeceğini zannetmiyorum…

Yapıcı tavırları, sosyal duruşu, 
sektörel  kuruluşlardaki gayretiyle 
hep kabul gördü…

Kader bizi SÜSBİR seçimlerinde 
yol arkadaşı yaptı, devamında da 
Yönetim Kurulunda. Bu dört ayda, 
22 yıldan daha çok tanıdım, İsmail'i.

Geçmişten bugüne iyi kötü ya-
şadıklarını, birçok şeyi paylaştık 
işimize dair, geçmişte kalan dost-
luklara dair, çocuklarımıza dair, 
kısaca hayata dair…

Gerçek bir yol arkadaşlığı oldu bu 
dört ay.

Sanki "İncinsen de incitme" anla-
yışında olan, kendisine yapılanla-
ra karşı alttan alma büyüklüğünü 
gösteren, ben dahil bir çoğu-
muzun gösteremeyeceği  sabrı, 
mütevazılığı vardı… 

Onu son yolculuğuna uğurlayan 
dostları, arkadaşları; Türkiye’nin 
dört bir yanından arayan sevenleri 
bunun en net göstergesi oldu.

Her kayıp mutlaka  acı verir. Ama  
bu  çok farklı, beklemediğimiz bir 
acı oldu. Ancak gerçek olan hepi-
mizin, her şeyin üzerindeki takdir-i 
ilahi, kader...

Her aradığımda "Buyur Başkan"  
demesi hâlâ kulaklarımda..

Emanetlerin bizdedir.

Allah rahmet eylesin.

Nur içinde yat kardeşim.

Savaş Akcan / SÜSBİR Başkan Yardımcısı / 

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi 
2005 yılında ortak olduğumuz Yalova Tarım A.Ş. vesile-
si ile tanışmıştık. Yaklaşık 12 yılda dostluğa dönen bu 
arkadaşlığımız genelde birbirimize sitemlerimizle ge-
lişti. Kimseyi kıramayan, kendi kırılan, kimseyi üzeme-
yen, kendi üzülen kişiliğine çok kızardım. Çünkü hep 
kendinden verirdi… 

İnsandı, dosttu, yoldaştı, mimardı, babaydı, abiydi, 
kardeşti... 
Ticareti de bu minvalde gelişti. Bencil olmadan yırtıcı, 
kırıcı olmadan da ticarette başarılı olunabileceğini gös-
terdi. Başı sıkışan herkese yardımcı olmaya çalışırdı. 
Kendi başı sıkıştığında yalnız kalacağını tahmin etse 
de, doğru bildiğini uygulamaya çalıştı. Benim agresif 
olduğum zamanlarda  “Haklısın ama sakin ol, bir gün 
herkes anlaşılır.” diyen, “Sakin olman lazım!” diyerek 
bana el freni olan dostumdu. 

“Neyi paylaşamıyorsunuz, üç günlük dünya” diyen yine 
oydu… 

Çok erken ayrıldı aramızdan. 

Birikimini yansıtacağı en ideal zamanda, bıraktı her 
şeyi ve gitti. Hem de kimseye eyvallah etmeden. 
Seni hiç bir zaman unutmayacağım İsmail Sadım. Bir da-
haki görüşmemize kadar huzur içinde, ışıklar içinde uyu.
Yukardan bizi izlerken de umarım seni daha fazla üzmeyiz… 

Allah rahmet eylesin...

Mustafa Çoban / SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgili kardeşim, yokluğunda seni yazmak çok zor. 
Alışabilir miyiz bilmiyorum. Kesin olan seni çok özlüyoruz.
Ruhun şad olsun.

H. Zeki Kendigelen / SASBÜD
İsmail Sadım…

08 Mart 2000 tarihinde derneğe üye olmuştur.

01 Şubat 2000’de SASBÜD’e Genel Sekreter olarak göre-
ve başladığımda derneğimize üye olması için işletmesini 
ilk ziyaret ettiğim İsmail kardeşimi dün gibi anımsıyorum. 

Esmerimsi bıyıklarını yeni bırakmış, gözleri cıvıl cıvıl ve 
parlak, umutla bitkilerine sahip çıkmaya ve ürettiği bitkiler 
içinde elleri ve ayakkabıları ıslak sulama yapıyordu. 

Heyecanlı, sektöre bir şeylerin yapılmasını, kaliteli, üretim, 
disiplinli pazarlamayı savunurdu. Derneğimizin zaman 
zaman yönetim kurullarında görev almasıyla sık sık birlik-
teliğimiz oldu. 18 yıl boyunca kendisiyle unutamayacağım 
esprileriyle yaşama devam ettik. 

İsmail yazıyla anlatılmaz ki! Onunla yaşamak lâzım… 

Toplantılarımızın yoğun olduğu bir gündü. Derneğimizin 
Genel Kongresinde sanki arkadaşlarına veda etmesi için 
toplanmıştık. Toplantı bitiminde salondan geç çıkanlardan 
biriydi. Karlı soğuk havada birlikte ayrıldık. Meğer veda gü-
nüymüş, arabasına bindiğinde arkasından bakmıştım.

Uğurlar ola İsmail! Mekanın ışıklarla dola…

1968’de Kütahya’nın Tavşanlı 
İlçesinde doğan İsmail Sadım,  
1986 yılında eğitime başladığı 

İstanbul Üniversitesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümünden 1990 

yılında mezun olmuş,  
Karaca Arboretum ve Gardenya  

firmalarında çalışmıştır.

1999 yılında kendi firması Nergis 
Peyzaj'ı kuran Sadım,  sektörün 

en büyük projelerinden biri olan 
Garden A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 

Üyeliği ve SASBÜD Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerini de 

üstlenmiştir.

Sadım, evli ve iki çocuk 
babasıydı.
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SÜSBİR’in, bir ilk olarak süs bitkileri sektörünün 
sorunlarına üretimin yoğun olduğu bölgelerden 
daha çok sayıda üye ve katılımcının ortak akılla 

kalıcı çözümler üretebilmesi amacıyla oluşturduğu 
Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında önemli sektörel 
kararlar alındı.  

Danışma Kurulu’na Neden İhtiyaç Duyuldu?
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar’ın 

açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda daha sonra 
söz alan SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Savaş Akcan Danışma Kurulu'nun oluşturulması gerek-
çelerini şöyle açıkladı;

SÜSBİR’DEN 
BİR İLK DAHA

ORTAK AKIL ZEMİNİ; 
DANIŞMA KURULUSüs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 

1. Danışma Kurulu 
ilk toplantısını 16 Şubat 2016 

tarihinde Antalya’da yaptı. 
Danışma Kurulu ile sektörün 

sorunlarına daha geniş bir 
platformda çözüm 

üretilmesi hedefleniyor.

" 

"

"Yönetim Kurulu olarak sorunlara daha çok hâkim 
olmamız gerekiyordu. Sektörümüzün sorunlarının belirlen-
mesinde ve uzun vadeli çözümler oluşturulmasında 5 kişilik 
Yönetim Kurulumuz daha geniş bir yapının bilgilendirme ve 
yönlendirmesine gereksinim duydu.

 Amacımız, farklı bölgelerden, farklı illerden ve 
üretimin alt dallarının her birinden birer temsilcinin 
katılımı ve üretilecek ortak akılla sorunların kalıcı 
çözümü noktasında daha hızlı yol almaktır. Daha 
sağlıklı, daha hızlı ve katılımcı çözümler üretme ama-
cımız doğrultusunda 20 kişilik bir Danışma Kurulu 
oluşturduk."

Danışma Kurulu ilk iş olarak sektörün temelsorunlarını 
bir kez daha gözden geçirdi. KDV, kamu alımlarında yerli 
ürünlerin yeteri kadar kullanılmaması, kayıt dışılık, sektöre 
verilen devlet desteklerinin yetersizliği gibi konular çok 
yönlü olarak tartışıldı ve çözüm stratejileri belirlendi.

Gündeme Gelen Öneriler Neler? 
Kurulda çeşitli görüş ve öneriler de gündeme geldi. 

Üye artışının sağlanması için bölgeler bazında çalışmalar 
yapılması, kurul üyelerine görev ve sorumluluk verilme-
si, gerekirse Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olan çeşitli 
konularda çalışacak alt komiteler ve grupların oluşturulması 
öne çıkan başlıklar arasındaydı. 

Danışma Kurulunda KDV ve kamu alımları konusunda 
çalışacak iki komisyon kurulmasına karar verildi. KDV 
sorunu üzerinde çalışacak komisyon Savaş Akcan, Umut 
Sakarya ve Fatih Sertaç Bulut’tan oluşurken, kamu alımları 
konusunda çalışmalar yapacak komisyonda Mustafa Atıcı, 
Fatih Sertaç Bulut ve Ağaç AŞ’den belirlenecek bir temsilci 
yer aldı.  

SÜSBİR Danışma Kurulu 1. Toplantısına katılan diğer 
isimler; Ahmet Özdemir, Fırat Dersimli, Şükrü Dinç, Yunus 
Emre Özsoy, Riccardo Disperati, Fahrettin Yıldırım, Teoman 
Akçalı, Erdoğan Atmiş, Emre Okul, Metin Arhın, Mehmet Al-
pertong, Ümit Şahbaz, Eda Gökduman ve Hatice Ünal oldu.
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Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği üyelerinin risksiz ihracat 
yöntemleriyle tanıştırılması amacıyla yapılan eğitimlerde 
ihracatı geliştirme uzmanları tarafından: 

• İhracatta bilinmesi gereken bilgi kategorileri

• AB ve GATT çerçevesinde Dış Ticaret Mevzuatı ve Türk 
İhracat Rejimi 

• Dış ticarette düzenlenmesi gerekli belgeler

• Alınması gereken izin ve sertifikalar

• Dış ticarette teslim şekilleri ve INCOTERMS’2010

• İhracat alacaklarının güvenli tahsil edilme yöntemleri

• İhracatı teşvik sistemi

• Hibe şeklinde devlet yardımları 

konularında bilgilendirme yapıldı. 

Uzmanlarca belirlenen başlıklarda yapılan bilgilendirmeler 
sonunda katılımcı üyelerin soruları uygulama örnekleri verilerek 
yanıtlandı. 

Eğitim programının bir bölümüne SÜSBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Dündar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çoban, 
Denetim Kurulu Üyesi Teoman Akçalı da katıldı.

SÜSBİR’DEN 
RİSKSİZ İHRACAT 
YÖNTEMLERİ 
EĞİTİM PROGRAMI

Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliğinin düzenlediği 

Risksiz İhracat Yöntemleri 
Eğitim Programlarının 

ilki 6 Şubat 2017’de Yalova'da, 
ikincisi 8 Şubat 2017’de İzmir'de, 

sonuncusu ise 
10 Şubat 2017’de Antalya’da 

yapıldı.
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Değerli SÜSBİR Haber Okuyucuları
Yeni sayımızda yine sektörün en 

önemli isimleriyle birlikte ufuk turu 
yaptık. Dergimizde SÜSBİR olarak 

yerel yönetimlere ve diğer kamu 
kurumlarına medya aracılığıyla 

yerli bitki kullanın mesajı vermeye 
çalıştığımızı okuyacaksınız. Bu 

çabamız üreticimizin, ekonomimizin, 
Türkiye’nin kazanması için… 

Bu çağrıyı yaparken de 
üreticilerimize ve diğer sektör 
temsilcilerine aynı konuda söz 

verelim, onların bir kez daha sesi 
olalım istedik. 

Ortaya sadece yerli bitki üretimi ve 
kullanımı konusu değil, üretimin 

tüm süreçlerinden, yerel pazarlara, 
örnek satış modellerinden, peyzaj 

uygulamalarına, ıslah ve Ar-Ge 
çalışmalarına kadar sektörün tüm 

sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
ortaya döküldüğü bir sohbet çıktı. 

Bu sohbeti, aynı tatta yazıya dökmeye 
çalıştık. 

" 

"

Riccardo Disperati - Ziraat Mühendisi
İthal bitki nedir? İthalatı kim ve ne için yapıyor? Tartış-
mayı buradan başlatmak lazım. Kimse ben ithal bitki 
kullanayım diye yola çıkmıyor. Acaba ithal ettiğimiz 
ürünleri ikame edebilir miyiz? Doğru sorularla yola çık-
mak zorundayız. 

Ne ithal ediliyor, buradan başlayalım. Tohum ve fide 
ithal ediliyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
80 milyon fide kullandığını anımsıyorum.  Türkiye’de her 
yıl takriben 400 milyon fide üretimi söz konusu olma-
lı. Türkiye’de sağlıklı rakamlar pek yok aslında. Hadi 
bunu yarıya indirelim; 200 milyon fide kullandığımızı 
düşünelim. 

Peki niçin ithal ediliyor?  Çünkü Türkiye’de böyle bir üretim 
yok. Ar-Ge yok, biyoteknoloji çalışmaları yok. Bizde ıslah 
dediğimiz olay henüz çiçeğe, süs bitkisine inmiş değildir. 
Dolayısıyla kısa vadede ithalatı bitirme şansımız yoktur. 

Şayet biz mevsimlik bitki kullanmak durumundaysak -soru 
işareti koyuyorum buraya kullanmak zorunda mıyız?- o za-
man dışa bağımlı bir durumumuz var.

İkinci önemli ithal kalem toplumun gözünün önüne gelen 
daha çok görünen ağaçlardır. İşte tam burada kamuya bak-
mak lazım. Bildiğim kadarıyla bugün Büyükşehir Belediyeleri 
başta olmak üzere kamunun kullandığı ağaçların %70’i ithal-
dir. Neden kamu kurumları bu ağaçları dışardan getiriyor, 
yoksa bulamıyor mu sorusu önemlidir. 

Evet bulamıyor!

Yurt içinde 18-20 santimi varken, 30-35 santimlik arıyor. 
20-25 santimliği varken 40’ı-45’i arıyor. Hep bir 
kademe üstünü arıyorlar. Çünkü yurt içinde 
20-25 santimlik ağaçlar varken, herkes 
onu kullanıyor. 

Ama ne yapmak zorunda belediye, 
bir farklıyız imajını vermek zorun-
da. Sorun burada başlıyor. 

Mehmet Selçuk Bilgi -  
Bademli Fidancılık Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Acaba sadece farklılığı göster-
mek için mi talepler bu yönde 
oluyor, yoksa başka sebepler 
var mı?

R.D.: Açık ihalelerle yapılmıyor bu iş. 
Devlet ihale sistemine uygun yürüme-
yen bir işleyiş olduğu için sizin sorduğu-
nuz soru tabii ki akla gelir. 

Bakın bu tohum ve ağaç ithalatın görünen tarafıdır 
sadece. Süs bitkiciliğinde kullanılan girdilerin çok büyük bir 
bölümü de ithaldir. 

Torfa bakalım, saksıya bakalım hepsi ithaldir. Diyelim ki 
bugün bir karar alındı ve artık kesinlikle ithalat yapmıyoruz. 
Diğer üretim materyalleri yine ithal.

Bugün Almanya da, Hollanda da, İtalya da ithal ediyor ama 
dengeleri koruyarak yapıyorlar bu işi. Bizim sac ayaklarını iyi 
oluşturmamız lazım. 

Biz iki sene öncesine kadar ihracat ile ithalatı dengeliyor 
gibi bir görüntü veriyorduk. Şimdi de öyleyiz ama gözden 
kaçırdığımız nokta şu; 100 bitki ithal ediyoruz, 100 bitki 
ihraç ediyoruz diyelim. İthal edilen malzemenin içinde 
tohum yok, gübre yok, saksı yok. Bütün bunları koyduğu-
nuz zaman zaten karşılamıyor. Benim ilk etapta çektiğim 
fotoğraf budur. 

M.S.B.: Süs bitkilerini talep eden kamu kurum ve kuruluşları-
dır. Yüzde 70 oranında hem de!  Ancak bu kurumlar tedarik-
çilerini yönlendiremiyor mu? Bunu da tartışmak lazım. Ancak 
bir başka konuda şudur ki, bu zamana kadar bir peyzaj kül-
türü de tam oturmadı Türkiye’de. Örneğin İzmir Bayındır’da 
sadece son 10 yılda bu iş biraz gelişmeye başladı. 

Açıkça söylemek lazım; ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiş-
tiremedik. Ama önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. 

Biz zamanında 15 yıl önce armutta ateş yanıklığı has-
talığını önlemek için bir akademisyenle çalış-

maya başladık. Yani Ar-Ge’ye başladık. Bu 
işin başı Ar-Ge’dir. Şimdi doku kültürü 

laboratuvarı kurduk. 

Artık bizde Avrupa’dan ithal edilen 
daha çok çalı gruplarına veya üre-
tilmesi zor olan diğer bitki çeşitleri 
konusunda Ar-Ge yapmaya baş-
ladık. Seri üretimler için hazırlanı-
yoruz. Birkaç başka kalemde de 
bunu başardık. 

Yani olduğumuz yerde saymıyo-
ruz, takılıp kalmıyoruz. 

Ersoy Sümerkan - Bayındır Çiçek 
Üreticileri Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi Başkanı 
Mevsimlik çiçek tohumu çok miktarda ithal 

ediliyor, bu doğru. Türkiye’de üretmek ister 
miyiz? Tabii ki isteriz. Ancak pirinci, mısırı, buğdayı ıslah 

ediyoruz da mevsimlik çiçek tohumu ile ilgili bir ıslah progra-
mımız yok. Hemen olacağına da inanmıyorum. İthalata büyük 
paralar gidiyor bu nedenle. 

Neden inanmıyorum? Bakanlığımız bizi bir sektör olarak ta-
nımamışken biz Ar-Ge çalışmalarına destek bekliyoruz. Ama 
bunun zamanı gelmiştir. 

Bakınız, mevsimlik çiçek tohumu çeşitlerinin sayısı az değil-
dir. En az 100 çeşit mevsimlik çiçek tohumu ithal ediliyor. 
İthal ettiğimiz ülkeler, 30-40 yıl bunun çalışmalarını yapmış, 
yeni çeşitler üretmiş. 

Karamsar bir tablo çizdim belki ama, karamsar değilim. Şu 
anda kooperatif olarak bir Hollanda firması ile Ar-Ge çalış-
ması içindeyiz. Biz birkaç kooperatif belki bunu yapabiliriz 
ama tüm sektör nasıl yapacak? Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bunu hızlandırmalı, bizleri teşvik etmelidir.

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler 
‘Biz farklıyız’ imajı yaratmak için 

ithal bitkiye yöneliyor.

İthalatın Azalması İçin 
Yerli Üretim 

Yerli Üretimin Artması İçin 
Ar-Ge ve Eğitim



SÜSBIR HABER 33

Biz bitkileri üretmek için kullandığımız malzemeleri yurt 
dışından ithal ederken bile sıkıntılar yaşıyoruz. 

Girdilerimiz çok yüksek, hadi bitkiyi büyüttük diyelim, 
bu kez satmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Sattık, parayı alma 
sıkıntımız var. Hepsi birbirine bağlı bunların. Türkiye’de ne 
yazık ki, bu zincir kurulamamış. Herkes kendi becerisiyle bir 
şeyler yapmaya çalışıyor.

İthalatın önünün kesilebilmesi için mutlaka bu sektöre des-
tek verilmesi lazım. 

Yıllar önce söyledim; belediyeler bizlere ağaç ürettirsin, ben 
250 liralık ağacı 100 liraya satacağım dedim. Yeter ki bize 
destek versinler. Üreticide sermaye, dayanma gücü olursa 30 
santimlik de üretir, 40 santimlik de!  Kamu kurumları örnek ol-
sun, sektörümüz de katalizör görevi görsün. İthalat tamamıyla 
kesilsin demiyoruz ki, bu olamaz zaten. Üreticimiz de, tüketi-
cimiz de kaliteyi görsün ki, talep etsin, bizleri yönlendirsin.   

R.D.: Tüketici dediğiniz kim? Kamu değil mi… Tüketici kamu 
kurumları olduğu sürece biz ayağa kalkamayız. Bizi kurtara-
cak olan, ithalat-ihracat dengesini kuracak olan iç tüketimdir. 
Ama gerçek iç tüketim, yönlendirilmiş iç tüketim değil. 

Korcan Sarısoy / Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi
Üretim standartlarında da sorun var. Mevsimlikte standart 
bir üretim olsa, herkes 48’lik viyolde, torflu karışımda üret-
miş olsa, alıcı istediği üreticiyi seçebilir. Ama belediyeler 
çeşitli şartlar koyuyor, o şartları karşılayabilen 3-5 üreticiden 
malı alıyor. Bu durum çalı ve ağaç grubu için de geçerli.  

R.D.: Standartları belirleyen bazı unsurlar vardır. En önem-
lisi bizim en büyük maliyetlerimizden olan nakliye kalemidir. 
Üretim alanlarından tüketim bölgelerine giden süreçte 
ciddi bir maliyet var. Danimarka ve Hollanda gibi bu işin 
standartlarını belirleyen ülkeler, raflı taşıma sistemleriyle bu 
sorunu çözmüşler. Büyük alıcıya, belediyelere bu sistemle 
ulaşırsanız, 45 santimlikle de  büyük paletlerle de gidersi-
niz. Ev tüketimi için, 6-9 santimlik bitkilerle de gidebilirsiniz. 

Bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Ürettiğinizi 
satıp satamayacağınızı nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. 
Çünkü satacak yeriniz yok. Çünkü dağıtım sisteminiz yok. 
Bugün Karadeniz Bölgesi’ne menekşeyi götürebiliyor mu-
sunuz? Sadece belediyeler götürebiliyor. Oradaki vatandaş 
sardundayı alamıyor. Neden? Çünkü gitmiyor, gidemiyor.

Bugün bir Belediye Başkanı ya da Park ve Bahçeler Müdürü 
bitkiyi değiştirmek istediği zaman bittin sen üretici olarak.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi pazarın %50-60’ını kontrol 
ediyor. Sözüm tek bir kuruluşa değil tabii ki ama bu böyle 
olmayacağı da aşikar.  

Bugün Türkiye’deki üretim, büyük belediyelerin koyduğu 
normlara bağlıdır. Bu doğru değildir. Bunlar evrensel norm-
lar değildir. 

Doğrusu nedir? 
Ayşe Hanımın, Fatma Hanımın pazara gidip kendi balko-
nuna, evine, yazlığına çiçeği getirdiği zaman doğru yola 
giriyoruz demektir. İşte bu noktaya gelebilmek için düzgün 
dağıtım sistemi gereklidir. Eskiden, 90’lı yıllarda süpermar-
ketlerde biz vardık. Marketlerin haksız uygulamaları nede-
niyle çekildik.

E.S.: Biz de vardık marketlerde vardık aynı yıllarda. Kon-
ya’ya, Erzincan’a, Kayseri’ye çiçek satmaya giderdik.
 
R.D.: Pazarcılar kalmadı. Asıl sorun şu; Türkiye’de kişi başı 
GSYİH artarken, bize ayrılan pay düştü. 90’lı yıllarda örne-
ğin fert başına 1 dolar harcanıyorsa bizim sektöre, şimdi 
60-70 sent harcanıyor.  

E.S.: Hem pazarlama sıkıntısını aşmak hem de talebi arttır-
mak gerekiyor. 

Salih Yeşilbaş / Peyzaj Mimarları Odası 
İzmir Şubesi Sekreteri  
Talebi arttırmak derken, bence bilinçli tüketiciyi oluştur-
mak şart. Burada ben proje hizmetleri veren bir kişi olarak 
yorum yapmak istiyorum. Peyzajın gerekliliğini insanlara 
anlatırken karşımıza iki tip işveren çıkıyor. Kamu yöneticileri 
ve müteahhit dediğimiz kişiler. 

Kamu kurumlarının büyük bölümü bu işi bir şov aracı olarak 
görüyor. Büyük şehirlerimize ithal bitkilerin nasıl geldiğini, 
nasıl büyüdüğünü ve öldüğünü ve sonrasında nasıl bir 
fatura çıktığını hepimiz biliyoruz. 

Özel sektörde de tam tersi bir durum var. Peyzajın gerekli-
liğinin farkında değil. Peyzajın psikolojik, biyolojik, ekolojik 
öneminin farkında değil ne yazık ki! Ya da malının ne kadar 
değerleneceğini bilmiyor. Bilmeyince de ucuza kaçıyor. 

Şimdi burada üreticiyi de, talep edeni de bilinçlendirme 
görevi karşımıza çıkıyor. Üretim potansiyelimiz var ama biz 
bu potansiyeli ortaya çıkaramadık, aktif hale getiremedik.

İki ayaklı bir bilinçlendirme süreci öneriyorum; ekonomik ve 
ekolojik. Araba seçer gibi bitki seçiyoruz.  Bitki ne kadar dikil-
meli, hangi şartlarda yaşamalı, uyum sağlar mı? Kamuyu yöne-
tenlerin bilinçsizliği olayı bu noktaya getiren en büyük etken. 

Belediyeler bize ağaç ürettirsin diyoruz ya! Belediye Başka-
nı beş yıllık plan yapıyor. Altıncı yılıyla ilgili hiçbir planı yok 

Standart dışı üretim, kamu kurumları 
ve bireysel tüketicilerin eğitimsizliği 

ve nakliye sorunları mutlaka çözülmedir.



SÜSBIR HABER 35

belediyenin ya da başkanın. Biz bu zihniyeti üzerimizden 
atamadığımız sürece işimiz zor.  20 yıllık planla gelseler, 
zaten sorunların büyük bölümü çözülür.    

M.S.B.: Ülkemizde bana göre yeterli üretim yoktur. Çünkü 
dışarıdaki alıcıları cezbedecek üretim yapamıyoruz. Dışar-
dan alıcıda gelmiyor. Hasbelkader Türk Cumhuriyetlerine 
götürebiliyoruz. Oda şöyle; oraya iş yapan Türk müteahhite 
satıyoruz. Buna da ihracat denemez.

Üretimde bundan beş yıl öncesine 
kadar çok iyi yere gelmişiz 

ama çok eksiğimiz var.  

Cemal İrim / Bayın-
dır Çiçek Üreti-

cileri Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatifi 
2. Başkanı  
1998-99 
yıllarıydı, 
dönemin 
Tarım 
Bakanı 
Bayındır’a 
geldi. 
Çiçekçiler 

olarak 

önünü kestik, sorunlarımızı anlattık. Dedik ki; yabancıların 
ürettiklerini biz burada üretebiliyoruz, ithal etmesinler. Baka-
nın ziyaretinden sonra iki kişilik bir heyet geldi, bizim üretimi, 
çeşitleri araştırdılar, baktılar ki bir şey yok, gittiler. Üretim yeterli 
derken, yine böyle bir hataya düşmeyelim. 

Haluk Gülpınar / Orman Yüksek Mühendisi
Sorunlarımız çok karmaşık. Belediye başkanı bir problem, 
teknik elemanı ayrı bir problem. Belediye başkanlarının 
konuya çok farklı bakış açıları var. Belediye başkanı hangi 
ağacı seviyorsa, o ağaç dikiliyor. Teknik elemanlar ise 
konuya hakim değil, çok zayıflar bu konuda. Öyle garip 
bitki listeleri ve taleplerle geliyorlar ki, iklime uygun değil, 
bölgede yetişmesi mümkün değil. 

İkinci önemli sorun ise aracı kurumlar. Benden yani yerliden 
ürün tedarik ettiğinde elde ettiği kâr oranı, ithal ettiği zaman 
elde edeceği kârdan çok daha düşük. 

Ayrıca teknik eleman yurt dışında gezmek için ‘fidan yerin-
de görülecektir’ maddesi koyuyor. Amacı sadece birkaç 
ülke görmek.  

Şimdi biraz da kendimize vuralım…

Zamanında yurt dışından gelen bitkileri biz hayal bile 
edemiyorduk. Bizim fidan diye sattıklarımız ile yurt dışından 
gelenler arasında çok fark var. Ama biz de çok yol kat ettik. 
1995 yıllardan sonra çok gelişme gösterdik.

Ama iş dönüp dolaşıp, sermayeye geliyor. Sermayemiz çok 
yeterli değil ve devlet yok arkamızda. Ne yaptı isek, yine bu 
sektörden kazandıklarımızla yaptık. 

İthalatın mutlaka azalması lazım. Bizim kadar ülkemizin tüm 
fertlerinin bu işin altına elini koyması lazım. Mümkün olduğu 
kadar içe dönmek lazım. Bizim kurtuluşumuz budur. 

M.S.B: Benim dikkat çekmek istediğim bir noktada şu; be-
lediyeler ne yazık ki, çok fazla bitkiye yaşama hakkı vermi-
yor, çok sık dikiyorlar. Yaşam hakkı diye bir şey var. Bitkiye 
de bu hakkı vermek lazım. Kamu kurumlarında çalışan 
teknik elemanlara çok iş düşüyor.

Bu işte de bir standart olması lazım. Az önce konuştuğu-
muz üretim standartlarının oluşması gerekliliği gibi. 

R.D.: SÜSBİR’in Türk Standartları Enstitüsü ile böyle bir 
çalışması var. Fideden, çıplak köklü ağaca, çalıya, soğana 
ne varsa hepsini içeren bir standartlar bütünü dosyasıdır. 
Tamamen profesyonellere yönelik bir çalışma.

Çözüme doğru yol alacaksak. İki konu var burada. İlki eko-
nomik anlamda ithalatı kısmak. Şu anda kısabiliriz. Ancak 
ithalatı dengeleyebilecek en önemli unsur bence Anado-
lu’nun potansiyelidir. 

Şimdi botanikçilere soralım, zenginliğimizi anlatırlar. Gerçek-
ten de öyle. 11-12 bin bitki, 4 binden fazlası endemik üstelik.  

Ve bizim coğrafyamızdan istifade etmeyen ülke de kalmadı. 

Otsu ve soğanlı bitkilerde yurt dışından gelen kataloglara 
bir bakınız. Hepsi Anadolu’dan gitmiş. Sonra pek çok ıslah 
çalışması yapmışlar. Biz hala bu potansiyeli tam anlamıyla 
kullanabilmiş değiliz. Birinci madde bu.

İkinci madde ise, endemik olmayan ancak bu topraklarda, 
bu iklimde yaşayabilen bitki üretimini ve kullanımı teşvik 
etmektir.

Bakınız, çok çeşitli uluslararası kurumların resmi bel-
gelerinde, Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde biyolo-
jik çeşitliğinin devamının sağlanması için kent içinde 
biyoçeşitlilik alanlarının oluşturulması şarttır yazar. Bu 
ne demektir? Bir belediye başkanının ben şu bitkiyi 
istiyorum demesiyle olmaz demektir.  

Üniversitelerde, bilimsel verilerle donatılmış kurumlar-
da çalışanlara bunu anlatmak lazım. Onların da bunu 
savunması lazım…

Bakın bir örnek vereceğim. Karadeniz gibi biyoçeşitliliği 
müthiş olan bir bölgede, Karadeniz Otoyolu’nda bir tane 
yerli bitki yok. Bu bir cinayetir. Zakkum var, palmiye var, 
abelya var, aklınıza ne gelirse var. Bu olacak iş değil! Ka-
radeniz ortancasız olabilir mi, orman gülü olmadan olabilir 
mi, çayın kardeşi; kamelyasız olabilir mi? 
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İşte talep buradan doğar, bu eğitimi verirsen istediğimiz 
noktaya ulaşabiliriz. İthalatı böyle kesebiliriz.

Yöreye özgü bitkileri üretmeye başlarsak, çevre ülkelere 
satabiliriz. Güneydoğu’ya özgü bitkileri yetiştirirsek, yarın 
Suriye’ye, Irak’a, Suudi Arabistan’a satabiliriz. Biz Kuzey Af-
rika’da yaptığımız bütün projelerin bitkilerini ya Sicilya’dan, 
ya İspanya’dan getirdik, olur mu böyle? 

M.S.B.: Tüm bunları bilecek, uygulayacak, üretim yapacak 
bilinçli, uzmanlaşmış çiftçi lazım. Olmazsa olmazlardan biri 
budur.  

R.D.: Bu iş eğitimle olur. Bizde üniversitelerin durumu bellidir. 
Proje yapmak ile mükellef sayıyor kendini ve orada bitiriyor. 
Daha öteye gitmiyor. Hâlâ bizim zamanımızdaki bitkileri öğre-
tiyorlar. Hatta biz 250 bitkiyi öğrenemezsek mezun olamazdık, 
şimdi sanırım 50’ye düşmüş, hatta o kadar bile yok. O zaman 
ne yapacağız? Biz yetiştireceğiz. Teknik okullar açacağız.  

E.S.: Bu iş kooperatifçilik ile çözülür. Aklın yolu birdir. Eği-
tim ve üretim, her şey kooperatifçilikle başlar. Tüm dünyada 
tarım, kooperatifçilikle kalkınmıştır. Bir liraya çalı satmakla 
olmuyor bu işler, bizim de birleşmemiz lazım. Eksik olanlar-
dan biri de bu, biz güç birliği yapmalıyız. 

Aracı firmaları kaldırmamız lazım dedik. Nasıl kaldıracaksın, 
işte kooperatiflerle kaldıracaksın. 

M.S.B.: Kooperatifleri nitelik ve nicelikleri açısından da de-
ğerlendirmek gerekiyor. Az sayıda ama çok ortaklı ve etkin 
olan, piyasayı yönlendiren, fiyatları belirleyen kooperatifler 
gerekiyor. Avrupa’da bu böyle. Bizde ise sayılı birkaç örnek 
dışında bunun tam tersi.   

K.S.: Özellikle iş ile ilgisi olmayan ama parası olan insanla-
rın gerçek, küçük üreticiyi ezmemesi için gerek SÜSBİR'in 
veya kooperatiflerin bir sertifikasyon sistemi kurmaları 
gerekiyor. 

Belli bir kalite sertifikası oluşturup, bunu devlete kabul ettir-
meleri gerekir. Doğal olarak devlet ihalelerinde bu sertifika 
zorunlu olmalıdır.

Kooperatifçilik tabii ki desteklenmeli, birlikten güç doğar. 
Ancak sadece belli bölgelerde değil, süs bitkilerine yönelik 
kooperatifler her yerde olmalı. 

M.S.B.: Meyve fidancılığında sertifikasyon sorununu aştık. 
Süs bitkilerinde var mı? 

Hatice Ünal / SÜSBİR Genel Sekreteri 
Süs bitkileri sektöründe dünyada sertifikasyon yok. Ama 
adına doğru üretim yaptığını belgelemek isteyenler için 
yolun açık olduğu söyleniyor. 

M.S.B.: Süs bitkilerinde de bu sorun kesinlikle aşılmak 
zorunda. Çünkü ikisi birbirini tamamlıyor.

K.S.: Aslında bu konularda peyzaj mimarlarına da büyük 
görevler düşüyor. Ekolojik ve ekonomik dengeyi sağlayabil-
mek için daha öğrencilik yıllarında yerel bitkilere yönlendiril-
meleri gerekiyor.

R.D.: Çok doğru. Islah çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları işte 
tam buradan başlar. Bir yazı nedeniyle biyologlarla be-
raberdim. Şu anda Türkiye’de her üniversitenin biyoloji 
bölümü var. Onlara dedim ki; her okulun bahçesine o 
yöreye özgü bitkiler dikin. Orada okuyan öğrenci, o bölge-
de yaşayanlar bu bitki çeşitliliğini görsün. Mesleki ahlâkın 
varsa bunu yapmalısın zaten. Islahın, Ar-Ge’nin çıkış kayna-
ğı budur. 

M.S.B.: Çözüm önerilerimden biri de şudur; büyük 15 
tane belediyenin dışında, Anadolu’daki, her bölgedeki 
küçük belediyelere de yerel bitkilerin öneminin anlatılması 
gerekiyor. Ayrıca hangi bitki nasıl yaşar, nasıl kalıcı olur, 
bu tarz teknik konularda da eğitim verilmesi, bilinçlendir-
me yapılması şart. 10-15 belediyeye odaklanıp kalınırsa,  
uzun vadeli adımlar atılmazsa tıkanır bu iş. 

E.S.: İşte tam bu noktada yeni pazarlar bulmak lazım. 
Bizlerin, SÜSBİR’in, devletin, ticari ataşelerin en önemli 
görevlerinden biri de yeni pazarlar bulmaktır. Pazarcılar 
kalmadı, marketler fiyatlarda rekabet edeceğim diye çöp 
satmaya başladı. 

H.G.: Araziye çıkan bir tane bile üniversite yok. İnternet üze-
rinden proje yapılıyor. Bilinç yok. Üreticinin kazanması lâzım 
en başta. Ben Haluk olarak kazanacağım ki, kazancımın 

bir bölümünü araştırmaya, kendimi geliştirmeye, yeni çeşit-
ler üretmeye ayırabileyim. Riske girip çeşit sayısını arttırabil-
mek için önce kazanmak gerekiyor. 

Bence en büyük sorunlardan birisi de tür çeşitliliğimizin 
inanılmaz ölçüde azalmasıdır. Çalıda 10 tür, ağaçta 25 tür, 
var mı daha ötesi. Kısır döngü işte budur. 

Bir de peyzaj mimarlarımız riske girmek istemiyor. Denen-
miş tür ne ise, ondan devam ediyor. Bu kısır döngüden 
çıkacak yollar lâzım. Zamanla olacak. 

K.S.: Bir proje çizerken ister istemez işverenin taleplerini 
göz önünde bulundurmak zorundasınız. Biz tasarımcılar 
olarak riske girebiliriz. Ama işverenin talepleri bizi sınırlayan 
faktörlerin başında geliyor. 

E.S.: İzmir Büyükşehir Belediyesinin alım garantili sözleş-
meli üretim modeli var. Bu model tüm belediyelerde uygu-
lanırsa, daha kaliteli ve daha fazla üretilir, üretici de daha 
çok gelir sağlar. Üreticiye destek böyle olunur. 

Biz projeyi mevsimlik bitkiler için de uyguladık. Çok başarılı 
oldu. Şimdi çalı grubunda da başladık. Üretici kırsalda gelir 
elde edince, kente göç etmek zorunda kalmadı. 

Bir önerim daha var yıllardır dile getirdiğim; Ödemiş’in, Ba-
yındır’ın orta yerinde mezat kurulsun. Pazarcı da, marketçi 
de, büyük belediye gelip alır mı bilmem, fakat herkes gelip 
oradan alsın. Aracı firmalardan kurtulmak için bu mezatlar 
gereklidir.
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SÜSBİR YÖNETİM KURULU YENİ 
ÜYESİ BÜNYAMİN DURUKAN OLDU

İsmail Sadım’ın vefatıyla boşalan 
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 

Yönetim Kurulu Üyeliğine, Genel 

Kurul’da Yönetim Kurulu 1. Yedek 

Üye olarak seçilen Bünyamin 

Durukan geldi. 

SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi 
Bünyamin Durukan 1971 Niğde do-
ğumlu, Ziraat Mühendisi, 1993 yılında 
sektöre girdi. İstanbul Botanik firma-
sının ortağı olan Durukan, evli ve bir 
çocuk babasıdır. 

AHMET DÜNDAR VE 
YILDIRAY GENÇER
GÜNCEL GELİŞMELERİ 
İZLEYİCİYLE PAYLAŞTI

Dönemin Türkiye 
Tohumcular Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldıray Gençer ve Süs 
Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği Yönetim Kurulu  
Başkanı Ahmet Dündar, Flower Show Süs Bitkileri ve 
Peyzaj Fuarı'nda Toprak Tv'nin naklen yayınına katıla-
rak sektörel değerlendirmelerde bulundular.

SAVAŞ AKCAN, 
YABAN TV’DE
SÜS BİTKİLERİ
SEKTÖRÜNÜ
DEĞERLENDİRDİ

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Türkiye Tohumcular Birliği Yöne-

tim Kurulu Üyesi Savaş Akcan, 29 Kasım 2016 tarihin-
de Yaban Tv’de yayınlanan Tarım Kuşağı Programının 
canlı yayın konuğu oldu. 

 
Savaş Akcan, program yapımcısı ve sunucusu usta 
gazeteci Meliha Okur’un süs bitkileri sektörüne ilişkin 
detaylı sorularını yanıtladı.

ÜRETİCİNİN SESİ: 

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi çatısı altında Prof. Dr. Yeşim 
Yalçın Mendi’nin koordine ettiği Süs Bitkileri 

Islahı Kursu 21-23 Aralık 2016 tarihlerinde Adana’da 
düzenlendi. Kursun açılışına, 17 eğitimci, 68 kursiyer 
olmak üzere toplam 85 kişi katıldı.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Savaş Akcan kursun açılışında 
yaptığı konuşmada özetle; yapılan araştırmalarda sektör 
taleplerinin göz önüne alınmasının önemini ve yapılan 
ıslah çalışmaları sonucu geliştirilecek çeşitlerin ticarete 
kazandırılması gerektiğini vurguladı. 

 Kursun açılışında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve 
Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Yanık, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Gültekin de hazır bulundu. 

SAVAŞ AKCAN 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

SÜS BİTKİLERİ ISLAH 
KURSU'NUN

AÇILIŞINA KATILDI
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"Ajandamızda sadece sektörün öncelikleri var"
Ahmet Dündar, TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk 

ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB) öncülüğünde gerçekleştirilen Tohumculuk 
Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nde artık sona 
geldiklerini, proje kapsamında süs bitkileri sektörünün yol 
haritasının çıkacağını ifade etti. 

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, "Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı ile üst düzeyde görüşmelerimiz sürü-
yor. KDV sorununun çözümü öncelikli gündemimizi oluş-
turuyor. Ajandamızda üreticilerimizin yeni enstrümanlarla 
desteklenmesi, kredi kullanım olanaklarının genişletilmesi, 
sektörümüzün kamunun elinde bulunan arazilerden yararla-
nabilmesi gibi konular yer alıyor." dedi. 

Tanıtım, Arazi Kullanımı, Kamu Alımları ve
Dekara 500 TL Destek
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜRKTOB 

Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Akcan ise süs bitkileri sektörü-
nün kamuoyunda daha çok bilinir olması gerektiğini, bunun 
için de tanıtım ve reklam çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Savaş Akcan, konuşmasının devamında özetle şunları 
söyledi; "Uzun süreli arazi kiralamaları ve kamu alımlarıyla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor. Kullanılmayan TİGEM arazilerinin üreti-
cilerimiz tarafından kullanılmasıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. 

Belediyelerin yerel üreticilere destek olması açısından 
kamu alımlarının düzenlenmesi gerekiyor. SÜSBİR üyesi 
olan üreticilere devletten başlangıç olarak dekara 500 TL 
destek istiyoruz. Başlangıç olarak bu desteğin verilmesi 
üreticilerimizi motive edecektir."

Akcan, SÜSBİR’in yeni hizmeti olan SÜSBİR Portal hak-
kında da  geniş bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Sektörün avantajları değerlendirilmeli"
Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (ASBÜD) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Fikret Arık ise, uzun dönemli ucuz arazi 
kullanım olanaklarının kısıtlı olmasının ve kayıt dışı satışların 
yarattığı haksız rekabetin sektörün önemli problemleri oldu-
ğunu ifade ederek, "Devletin sektörümüzü ithalat ihracat ay-
rımı yapmadan hibe ve desteklerle kalkındırmasını istiyoruz. 
Belediyelerin kamu alımlarıyla ilgili yerli üreticinin elindeki 
bitkiye yönelmesi gerekiyor. Ayrıca KDV sorunu işletmelere 
finans yükü getiriyor. Sektörün %80 ham maddesi yerli-
dir, aynı zamanda iklim şartlarımız ve arazi potansiyelimiz 
uygundur. Emeğin yoğun olarak kullanıldığı bu sektörde, 
nüfusu kırsalda tutmak ve daha fazla istihdam sağlamak 
mümkün. Yurt dışı pazarlara da çok yakınız. Sektörün bu 
avantajları çok iyi değerlendirilmeli." şeklinde konuştu. 

ASBÜD Başkanı Fikret Arık ayrıca, aynı bölgede faaliyet 
gösteren üreticilerin ürünlerden haberdar olması ve birlik-
teliğin sağlanabilmesi amacıyla ASBÜD bünyesindeki üye 
firmaların katılımıyla 
ürün pazarı kurmak 
için yola çıktıkları-
nı, oluşturulacak 
mezat sistemiyle 
dışarıdan gelen alı-
cıların da ürünlere 
ulaşması ve ürün 
çeşitliliğinin görüle-
bilmesinin mümkün 
olacağını kaydetti. 

Toplantının 
sonunda katılım-
cılara SÜSBİR 
tarafından İhracat 
Destek Programları 
anlatıldı.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği ve Akdeniz Süs 
Bitkileri Üreticileri Derneği (ASBÜD), 17 Şubat 
2017’de Antalya’da bir toplantı yaptı. 

Toplantıda sektörün uluslararası, ulusal ve yerel 
tüm sorunları masaya yatırıldı, ortak çözüm yolları 
arandı. 

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, 
Birliğin her geçen gün üyelerine ve sektöre daha çok 
hizmet etmeye başladığını, yapısal sorunların çözümü 
için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını, 
ASBÜD ile yaptıkları toplantının da bu amacın önemli 
bir parçası olduğunu söyledi. 

Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği ve 

Akdeniz Süs Bitkileri Üreticileri 
Derneği (ASBÜD), 

sektörel sorunları ve 
çözüm önerilerini paylaşmak 

için bir araya geldi. 

" 

"

SEKTÖREL İŞ BİRLİĞİ 
TOPLANTILARI 
ASBÜD İLE 
DEVAM ETTİ 
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile 
TÜBİTAK–Türkiye Sanayi Sevk ve İdare 
Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında imzalanan 

"Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirilme 
Projesi", alt birlikler ile sektörel mevcut durum 
değerlendirme çalıştaylarının ardından "Strateji 
Geliştirme Çalıştayları" ile devam etti.

TOHUMCULUK 
SEKTÖRÜ 
ULUSAL STRATEJİ 
GELİŞTİRME 
PROJE’SİNDE      
SON AŞAMAYA 
GELİNDİ 

TÜRKTOB, Süs Bitkileri Üreticileri 
Alt Birliği (SÜSBİR) ve diğer alt bir-
liklerin temsil ettiği sektörlere yönelik 
Strateji Belgeleri geliştirmeyi amaçla-
yan Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji 
Geliştirilme Projesi'nde, her alt birlik için 
"Stratejik Eylem Planları" paydaşların 
katılımıyla TÜSSİDE’de gerçekleştirilen 
çalıştaylarda oluşturuldu. 

Stratejik Eylem Planlarına yönelik 
çalışmalar, 12 Aralık’ta SÜSBİR'e ve 13 
Aralık’ta ise TÜRKTOB’a yönelik olarak 
gerçekleştirildi.  

Çalışmalar sırasında hem eylem 
planları oluşturuldu hem de performans 
göstergeleri belirlendi. Çalıştayların son 
oturumunda ise katılımcılardan her bir 
sektöre yönelik olarak vizyon ifadeleri 
oluşturmaları istendi.

Tohumculuk Sektörü Ulusal Stra-
teji Geliştirme Projesi kapsamın-
da, 5. Teknik Komite Toplantısı 

ise 10-11 Ocak tarihlerinde TÜBİTAK 
Gebze kampüsünde gerçekleştirildi.

Komite’de TÜRKTOB, SÜSBİR ve 
diğer Alt Birliklerin vizyon ifadeleri ve 
çalıştaylarda hazırlanan stratejik eylem 
planları üzerlerinde çalışmalar yapıldı. 
TÜRKTOB ve Alt Birliklerin stratejik ey-
lem planları gözden geçirilerek, planları 
arasında eşgüdüm sağlandı.

Çalıştaylara sektör paydaşları, aka-
demisyenler, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı uzmanları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşların çalışanları katıldı.

Proje, raporların ve eylem planının 
son şeklini alması ile birlikte kapanış 
toplantısı ile son bulacak.

Türkiye Tohumcular Birliği

TÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİ

TÜSSİDE V. TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI GEBZE’DE YAPILDI
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Tohumculuk sektöründe yeni stratejiler, yeni 
uygulamalar ve desteklerin belirlenmesi için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye 

Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Süs Bitkileri Üreticileri Alt 
Birliği (SÜSBIR) ve TÜRKTOB'a bağlı diğer Alt Birliklerin 
katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantılara SÜSBİR adına katılan Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Çoban ve Genel Sekreter Hatice Ünal, 
özellikle, süs bitkileri sektöründe KDV uygulamaları ve 
süs bitkisi üreticilerine özel destek verilmesi konularını 
gündeme getirdi. 

TOHUMCULUKTA 
YENİ POLİTİKALAR 
BELİRLENİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının ilgili birimleriyle 

Türkiye Tohumcular Birliği, 
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 

ve diğer Alt Birliklerin 
katılımıyla tohumculuk 

sektörünün yeni politikalarını 
belirlemek bir dizi toplantı 

gerçekleştirildi.

" 

"

Milli Tarım Projesi kapsamında tohumculuk sektörünün 
2023 hedeflerine destek ve yön verecek yeni politika ve uygu-
lamaların oluşturulmasına yönelik ilk toplantı 25 Kasım 2016 
tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlü-
ğünde (TAGEM) yapıldı. 

Toplantıda; tohumda sertifikasyon ve bitki sağlığı 
analizleri, tohumculukta devlet destekleri, Ar-Ge faaliyetleri, 
yetkilendirme, denetim ve kontrol mekanizmaları açısından 
tohumculuk mevzuatı, tohumculukta uluslararası iş birliği ve 
pazar geliştirme çalışmaları ele alındı.  

Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik Başkanlığında, 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, TİGEM, Tohumculuk 
Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile diğer üst düzey bürokratlar 
katıldı. Tohumculuk sektörünü, dönemin Türkiye Tohumcular 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer’in temsil ettiği 
toplantıda, TÜRKTOB’a bağlı Alt Birliklerin Yönetim Kurulu 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreterlerinin 
büyük bölümü hazır bulundu.

6 Aralık 2016 tarihinde ise Türkiye Tohumcular Birliği ve 
bağlı alt birlikler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili 
kurum ve kuruluşlar, tohumculuk sektörünün yeni politikalarını 
belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar ve dönemin 
TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer Başkanlığında yapılan 
toplantıda Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yapıl-
ması düşünülen değişiklikler, sertifikalı tohumluk üretiminin 
ve kullanımının destekleri, ülkemizde geliştirilen çeşitlerin 
üretim ve kullanımına pozitif ayrımcılık yapılması konuları 
detaylarıyla gündeme geldi. Ayrıca süs bitkileri sektöründe 
KDV uygulamaları ve süs bitkisi üreticilerine özel destek 
verilmesi de  diğer başlıklar arasında yer aldı.
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A ntalya`da 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen "Söylem - Eylem" ana temalı 
6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’ne katılan Süs 

Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBIR) Genel Sekreteri 
Hatice Ünal, SÜSBİR’in tanıtımını ve  "Süs Bitkileri ve 
Bitki Standartları" konulu sunum yaptı. 

Peyzaj mimarlığı ve meslek alanlarına ilişkin 
söylemlerin küresel ve ülkesel ölçekte hayata geçirilen 
politikalarla eyleme dönüştüğü kalkınma, istihdam, 

6. PEYZAJ MİMARLIĞI 
KONGRESİ’NDE

SÜSBİR’İN 
ÇALIŞMALARI 

ANLATILDI

Peyzaj Mimarları Odası 
tarafından Antalya'da 

6'ncısı düzenlenen 
Söylem-Eylem temalı kongrede 

Süs Bitkileri ve Bitki Standartları 
başlıklı bir sunum yapan 
SÜSBİR Genel Sekreteri 

Hatice Ünal peyzaj mimarların 
uygulamalarında yerli üretim 

kullanımının önemini vurguladı.

" 

"

refah düzeyi, sağlıklı doğal, kırsal ve kentsel 
çevreler gibi yaşamın her alanına etki ettiği 
konuları odağına almak üzere "Söylem-

Eylem" başlığı altında Peyzaj 
Mimarları Odası (PMO) tarafından 
organize edilen 6. Peyzaj Mimarlığı 
Kongresi, 8-11 Aralık 2016 
tarihleri arasında Antalya’da 430 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Kongre’de durum tespiti, sorunlar 
ve çözüm önerileri, stratejiler ve 
politikaların ne olması gerekliliği 

hakkında önümüzdeki yıllarda sürdürülecek 
tartışmaların ve yapılacak çalışmaların 
referans noktaları belirlendi.

SÜSBİR Genel Sekreteri Hatice Ünal, önce 
süs bitkileri sektörünün on yıllık gelişimini, Bir-
liğin yapısını ve görevlerini anlattı. Ardın-
dan, "Süs Bitkileri ve Bitki Standartları" 
konulu bir sunum ile Süs Bitkile-
ri Kalite Standartları konusunda 
yapılan çalışmalar hakkında ka-
tılımcılara bilgi verdi. Hatice Ünal 
sunumunun sonunda, uygulanan 
proje ve düzenlemelerde Türkiye’de 
üretilen bitkilerin kullanımının sektörün 
varlığı ve gelişimi açısından önemli olduğunu 
özellikle vurguladı.
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ULUSLARARASI 
REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

PROGRAMI 

(UR-GE)

UR-GE Nedir?

UR-GE, şirketlerin 
uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü 
arttırmaya yönelik 
eğitim danışmanlık 

giderleriyle iş birliği 
kuruluşlarının proje 

bazlı giderlerinin 
desteklenmesi 
programıdır.

" 

"

• Yapılacak ödemelerle ilgili belgeler faaliyet bitiş ta-
rihinden itibaren en geç 6 ay içinde Bakanlığa bildirilir.

UR-GE Projesinin Süs Bitkileri 
Üreticilerine Faydaları

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslarara-
sı pazarlarda rekabet gücünü ülkemizin gerçekte var 
olan üretim kapasitesi ile orantılı bir şekilde yükseltmek 
gerekmektedir.

Üye firmalarımızın genel anlamda; Eğitim, 
Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Uluslararası Ticaret 
Kuralları ve Uygulamaları gibi konularda altyapı ve bilgi 
eksikliklerinin giderilmesi için UR-GE programlarına ka-
tılımları ve böylelikle uluslararası planda yüksek donanı-
ma sahip olmaları oldukça faydalı olacaktır.

Üye firmalarımızın genel anlam-
da; Eğitim, Danışmanlık, Pazar 

Araştırması ve Uluslararası Ticaret 
Kuralları ve Uygulamaları gibi konu-
larda altyapı ve bilgi eksikliklerinin gi-
derilmesi için UR-GE programlarına 
katılımları oldukça önemlidir.

UR-GE’nin Amacı Nedir?
• Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin 

geliştirilmesi,
• Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması,
• Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi,
• Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının 

sağlanması.

UR-GE Akış Süreci
• İş birliği kuruluşu olarak proje konusu belirle-

nir ve proje başvuru evrakları tamamlanarak Ekonomi 
Bakanlığına bir dosya şeklinde sunulur.

• İncelenen proje dosyası değerlendirmenin ardından 
onaylanır ise bir yazı ile paydaş kuruluşa bildirilir ve proje 
süreci başlar.

• Proje onayının ardından iş birliği kuruluşu, proje-
ye katılacak şirketler için ihtiyaç analizi yaptırmak üzere 
İhtiyaç Analizi Faaliyeti Başvuru Formunu doldurarak ekin-
de yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur. 

• İhtiyaç analizi yaptırılmak üzere bir danışmanlık 
firmasıyla anlaşma yapılır. İhtiyaç analizi giderleri %75 
oranında desteklenir.

• Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda firmalar durumlarını 
görür ve kapasiteleri doğrultusunda gelişmelerine yönelik 
yapılacaklar konusunda bir yol haritası çizilir.

• UR-GE‘nin eğitim ayağında Bakanlığın onayladığı sek-
törel bir konu (Ör: Dış ticaret yönetimi) hakkında eğitim 
çalışmaları yapılır.

• Yapılacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri %75 
oranında desteklenir.

• Dış Ticaret Projesi kapsamında ortak pa-
zar ziyaretleri, yurt dışı fuarlarına katılım veya 
alım heyeti gibi faaliyetler yapılabilir. Tüm 
bu faaliyetler %75 oranında desteklenir.

• UR-GE kapsamında çalışmak üze-
re istihdam edilecek en fazla 2 kişinin 
giderleri %75 oranında desteklenir.

UR-GE'de Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar Nelerdir?

• Projenin başlangıç tarihi ilk faa-
liyetin onaylanıp iş birliği kuruluşuna 
bildirim yapıldığı tarihtir (Projenin sü-
resi 36 aydan fazla olamaz.).

• İş birliği kuruluşu olarak hazırlanacak 
projede en az 10 şirketin yer alması gerekir.

• Bakanlık tarafından ilgili incelemelerin 
yapılarak onaylandığı eğitimci kuruluşun eği-
timci statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 
yıl geçerlidir.
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YURT DIŞI 
PAZAR ARAŞTIRMA 
DESTEĞİ

1. Yurt Dışı Pazar Araştırma 
Desteği Nedir?

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
2011/1 Numaralı Tebliğ 
kapsamında, sınai ve 

ticari faaliyette bulunan 
şirket ve iş birliği 

kuruluşlarının pazar 
araştırması ve pazara 

giriş faaliyetlerine 
ilişkin giderlerinin 

karşılanmasıdır. 

" 

"

2.Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteğinden Kimler 
Yararlanabilir?

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 
124'üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, 
limited ve kooperatif şirketleri ile bu şirketlerin sahibi, ortağı 
ve/veya sigortalı çalışanı yararlanabilir. Bir yurt dışı pazar 
araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının 
aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

3.Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği Esasları Nelerdir?

3.1.Tebliğ kapsamında yurt dışı pazar araştırması gezileri-
ne ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması 
gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

3.2. Desteklenen giderler; 
a) Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, 

tren, gemi ve otobüs biletleri.

b) Günlük 50 Dolara kadar araç kiralama bedelleri.

c) Kişi başı 150 Dolara kadar konaklama (oda+
 kahvaltı) giderleri.

3.3. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on 
yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

3.4. Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol 
hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

3.5. Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk 
ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her 
gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, 
kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme 
yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri 
desteklenmez.

3.6. Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye 
yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması 
gezisi desteklenir.

3.7. Bir yurt dışı pazar araştırması ge-
zisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en 
fazla üç ülkede yapılabilir.

4.Yurt Dışı Pazar Araştırma 
Desteği İle İlgili Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar Nelerdir?

4.1. Başvuru sırasında belirtilen ev-
raklar eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.

4.2. Başvuru, yapılan seyahatten 
sonra en geç 3 ay içinde tamamlanmalıdır.

4.3. Başvuru, şirketin bulunduğu ile göre 
EK E'de belirtilen başvuru merkezlerine 
yapılmalıdır.

4.4. Yurt dışı pazar araştırması sırasında 
görüşme yapılan şirket bilgileri ve değerlendir-
me formu eksiksiz doldurulmalıdır.

4.5. Yapılan her harcama şirket üzerine kayıtlı 
kredi kartı ile yapılmalı ya da şirket üzerinden banka 
kanalıyla ödeme yapıldığı belgelendirilmek zorundadır.

Yurt Dışı  Pazar Araştırması 
Desteğinden Yararlanmak İçin 

Ayrıntı l ı  Bi lg i :  Miray ENGİN 
Tel: (0312) 287 21 53

4.6. Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı 
ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır. 

4.7. Görüşme yapılmayan günün giderleri 
karşılan mamaktadır.
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SEKTÖREL 
TİCARET HEYETİ

Sektörel Ticaret Heyeti Nedir?

Sektörel Ticaret Heyeti, ihracatımızın 
artırılması, yeni pazarlar bulunması 

ve ülkemizin ekonomik ve ticari 
açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde 

yerleşik aynı sektörde ve/veya 
alt sektörlerde faaliyette bulunan 
şirketlerin yurt dışında yerleşik 

şirketler, kurum ve kuruluşlar ile 
görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde 
görmelerini ve meslek kuruluşlarını 
ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik 

olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonunda yapılan dış ticaret 

organizasyonudur.

" 

"

Sektörel Ticaret Heyetinin Amacı Nedir?
1. Potansiyel müşteriye ulaşılması ve sipariş alınması
2. Acente, temsilci ve dağıtıcı bulunması
3. Üretim ve pazarlama için iş birliği ve ortak yatırım ola-

naklarının araştırılması
4. Sektörel bazda bilgi edinilmesi ve araştırma yapılması
5. Gidilen ülkenin pazar potansiyeli ve iş kültürünün 

tanınması.

Sektörel Ticaret Heyeti Akış Süreci
1. Heyetin yapılacağı tarihten 3 ay öncesine kadar T.C. 

Ekonomi Bakanlığına başvurunun tamamlanmış olması 
gerekir. (Ön başvuru formunda firma katılım belgeleri gibi 
yapılacak son değişiklikler en geç program başlangıç tari-
hinden 1 ay önce tamamlanmış olmalıdır.)

2. Katılımcı firmalar seçilerek evrakları hazırlanır
3. Heyetin yapılacağı ülkenin ticaret ataşeliği ile görüşü-

lerek ön heyet tarihi belirlenir
4. Ön heyet programında ticaret ataşeliği, ilgili bakanlık 

ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yapılır, randevular alınır
5. Ön heyet sırasında, heyetin konaklayacağı otel, gö-

rüşmelerin yapılacağı salonlar ve tesis ziyareti yapılacak 
yerler yerinde incelenir ve anlaşmalar sağlanır.

6. Ön heyet kapsamında paydaş kuruluş/şirketten 2 
yetkili kişi/SGK‘lı çalışanı destekten faydalanabilir.(%50 ora-
nında konaklama, ulaşım ve organizasyon bedelleri.)

7. Yapılan görüşmeler sonucunda taslak program net-
leştirilir ve rezervasyonlar tamamlanır.

8. Heyete katılacak katılımcı firmalarla ilgili hazırlıklar 
tamamlanır (yaka kartı, ürün kataloğu vb.)

9. Heyet sırasında toplantı ve ikili görüşmeler (B2B) ya-
pılarak rapor tutulur.

10. Heyet programı sonrasında değerlendirme formları, 
raporlar ve harcamalarla ilgili belgeler bir dosya şeklinde 
ilk ödeme belgesi tarihinden sonra en geç 6 ay içinde T.C. 
Ekonomi Bakanlığına sunulur.

11. T.C. Ekonomi Bakanlığınca yapılan değerlendir-
menin ardından yapılan harcamaların %50'si organizatör 
kuruluşa ödenir.

Sektörel Ticaret Heyetinin 
Süs Bitkileri Üreticilerine Faydaları
2015 yılı süs bitkileri üretim değeri yaklaşık 3 mil-

yar TL’dir. Ülkemiz coğrafi konumu ve büyük tüketim 
merkezlerine yakın olması sebebiyle süs bitkileri ihracatı 
açısından avantaj sahibidir. 2023 yılı için ihracat hedefimiz 
500 milyon dolardır. Bu hedefe ulaşmak için yeni pazarlar 
bulmak ve mevcut pazarlarda üyelerimize imkân sağlamak 
açısından Sektörel Ticaret Heyeti oldukça önemlidir.

Ayrıca Sektörel Ticaret Heyeti Ekonomi Bakanlığı koordi-
nasyonunda gerçekleştiğinden katılımcı firmaların gidilecek 
ülkede hem kamu hem de özel sektör piyasasında kendile-
rine pazar bulması söz konusudur. Bireysel ihracata cesaret 

Ülkemizde ihracatın en fazla olduğu 
ürün grubu dış mekan bitkileri ve 

kesme çiçek ürün gruplarındadır. İç 
mekan bitkileri ve çiçek soğanları ih-
racatı ise oldukça sınırlı miktardadır.

edemeyen üretici firmalar Sektörel Ticaret Heyeti sayesinde 
uluslararası piyasa konusunda bilgi sahibi olup, ürünlerini 
tanıtarak satış yapma imkânı bulacaktır.

Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Seçimi
Katılımcı firma sayısı en az 10 en fazla 30 firma olacak 

şekilde ayarlanmalıdır. Her firmadan 1 ya da 2 yetkili (firma 
sahibi, ortak, SGK’lı personel) heyete katılabilir. Katılımcı fir-
malardan organizatör kuruluş tarafından katılım payı alınabilir. 
Seçilecek firmalar üretilen ürün gruplarına göre ayrılabileceği 
gibi tüm ürün grupları üreticilerinden de olabilir. Seçilecek 
ülkeye göre örnek bazı katılımcı profilleri aşağıda belirtilmiştir.

Ülkemizde ihracatın en fazla olduğu ürün grubu dış 
mekan bitkileri ve kesme çiçek ürün gruplarındadır. İç 
mekan bitkileri ve çiçek soğanları ihracatı ise oldukça sınırlı 
miktardadır.

Ürün Grubu
Sektörel Ticaret Heyeti 
Yapılabilecek Ülkeler

Dış Mekân Bitkileri Kanada, Peru, Tayvan

Kesme Çiçek
Polonya, Macaristan, Portekiz, Kenya, 
Çek Cumhuriyeti

İç Mekân Bitkileri Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan

Çiçek Soğanı Japonya, Kanada, Peru
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İŞKUR İŞBAŞI 
EĞİTİM PROGRAMI ve 
İŞVERENE YÖNELİK 
TEŞVİKLER

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
tarafından “Aktif İşgücü 

Programları” kapsamında “İşbaşı 
Eğitim Programları” da dahil 
olmak üzere çeşitli faaliyetler 

düzenlenmektedir. 
İŞKUR tarafından işsizliğin 
azaltılmasına yönelik olarak 

yürütülen aktif işgücü piyasası 
programlarından birisi olan 

İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’a 
kayıtlı işsizlerin yine İŞKUR’a 

kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları 
mesleki bilgilerini uygulama 
yaparak pekiştirmelerini, iş 
ve üretim süreçlerini bizzat 

görerek öğrenmelerini sağlamayı 
amaçlayan, bir işi işbaşında 

öğrenme programıdır.

" 

"

Program ile Neler Amaçlanmaktadır?
Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tec-

rübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi 
kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırıl-
masıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte 
zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli 
bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında 
ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir 
karar verme imkânı sunmaktır. 

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş 
bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise 
ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına 
kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işveren-
ler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?
Mevcut düzenlemeler kapsamında en az 2 sigortalı çalı-

şanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlik-
leri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun 
payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller vb. işve-
renler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim ka-
zanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. İşbaşı eği-
tim programlarında katılımcıların mesleki deneyim kazana-
rak istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığından, 
vasıf gerektirmeyen mesleklerde (beden işçisi, temizlik, çay 
vb.) program düzenlenmeyecektir.

Hangi mesleklerde program düzenlenip düzenlenmeye-
ceğine il müdürlüğünce karar verilir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilir?
Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İŞKUR tarafından 

kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya 
görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan 
il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine gelerek taleplerini 
iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle 
değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda 
program düzenlenir.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, İŞKUR 
internet sayfasında, hizmet merkezi veya il müdürlüğü ilan 
panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden 
hem de hizmet merkezi veya il müdürlüğüne giderek baş-
vuru yapabilirler.

İşverenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüklerinden ve 61 ilçede bulunan hizmet merkezlerin-
den kayıt yaptırabilirler.

Programa Kimler Katılabilir?
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi 
olmamak,

• Emekli olmamak,
• Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönem-

de programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 

faydalanmak,
• Katılımcıların sözleşme imza tarihi itibarıyla son 3 aydır 

işsiz olması (Bu süre içinde bir gün dahi olsa uzun vadeli 
sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)

şartları aranmaktadır.
Ayrıca, işbaşı eğitim programından yararlanacakların, 

programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde; 
programın yapılacağı işyerinin sigortalı hizmet listesinde 
kayıtlı çalışanı olmaması gerekir. İşverenden alınacak ta-
ahhütnamede katılımcının programın başlama tarihinden 
önceki 3 aylık dönemde işverenin kayıtlı çalışanı olmadığı 
belirtilecektir. 

Aksi durumun il müdürlüğünce tespiti halinde bu du-
rumdaki katılımcılara yapılan ödemeler yasal faizi ile işve-
renden tahsil edilecek ve tespit tarihinden itibaren işveren 
12 ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve prog-
ramlardan yararlanamayacaktır.

İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. 
Program süresince işsizlik ödenekleri kesilmez. Ancak bu 
kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma 
bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?
İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, prog-

ramın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı 
işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait 
fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı 
üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. Söz 
konusu belge sigortalı hizmet listesi olup işveren tarafından 
ilgili tarihe ilişkin sigortalı hizmet listesinin ibraz edilememesi 
durumunda alınacak taahhütnamede belirtilen çalışan sayısı 
üzerinden kontenjan hesaplanır. Kontenjan hesaplamasında 
programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışan sayısı belirle-
nirken o tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır.

İşbaşı eğitim programına katılmak is-
teyen kişiler, İŞKUR internet sayfa-

sında, hizmet merkezi veya il müdürlü-
ğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara 
hem internet üzerinden hem de hizmet 
merkezi veya il müdürlüğüne giderek 
başvuru yapabilirler.
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Program düzenlemek isteyen işverenler programa katı-
lacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenle-
yebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek 
kişi bulunamamışsa ve İŞKUR’dan katılımcı talep edilmişse 
kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler ara-
sından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren-
ler istedikleri kişileri seçerek program düzenleyebilirler.

İşverenlerden 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1, 11 
ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının 
1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep ede-
bilir. İşverenlerce katılımcıların %50’den fazlasının program 
sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili 
çalışan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı 
talep edilebilir. Söz konusu talebe ilişkin uygulama esasları 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nce belirlenir.

Programın Süresi Ne Kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün(1 yıl) olarak 

düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat ol-
mak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 
saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uy-
gun görülmesi halinde vardiyalı çalışılan işyerlerinde normal 
mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkün-
dür. Program süresi tüm katılımcılar için 78 (3 ay) fiili gündür.

Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?
İşbaşı eğitim programı katılımcılara eğitim aldıkları meslek-

te veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazan-
ma şansı sunmaktadır. Programa katılan öğrenciler ise hem 
zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program 
aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde 
bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma 
sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engelini aşmaktadırlar.

Program süresine bağlı olarak katılım-
cılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde 
etme imkanı da sağlanmaktadır. Halen 
günlük 54 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR 
tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan 
üniversite öğrencilerinin program süresin-
ce burs veya öğrenim kredileri kesilme-
diğinden öğrenciler burs veya kredilerini 
almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca 
program süresince katılımcılar adına iş 
kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık 
sigortası primleri de İŞKUR tarafından kar-
şılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerin-
den faydalanmaları da sağlanmaktadır.

Program giderleri ve ödenmesi
İşbaşı eğitim programı giderleri:

• Katılımcılara, işbaşı eğitim progra-
mına katıldığı her bir fiili gün için yapılan 
kursiyer zaruri giderlerinden,

• Her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primle-
rinden oluşmaktadır.

Söz konusu ödemelerin, katılımcılara ait devam çizel-
gelerinin işveren tarafından İŞKUR’a ibraz edildiği tarihten 
itibaren en geç 10 iş günü içinde (mücbir sebepler dışında) 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Programın İşverene Faydaları Nelerdir?
• İşverenler, programa katılan işsizlere ve özellikle üni-

versite öğrencilerine işi öğreterek istihdam itmek istedikleri 
kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin 
gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta 
ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkânına kavuşarak hem 
işçi arama faaliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken 
zaman kaybetmemektedir.

• Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçile-
rini yetiştirme (Program kapsamında çalışma en fazla 320 
gün sürebilir ve katılımcıya 2017 yılında günlük 54 TL net 
ücret ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel 
sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından ödenir).

• İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama.
• İşbaşı eğitim programlarına katılanlara İŞKUR’un 

yaptığı ödemelere ek olarak işveren tarafından ödeme 
yapılırsa bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar 
olan tutarı muhasebeleştirilebilir ve vergi matrahından 
indirilebilir.

• İşbaşı eğitim programlarında katılımcıların mesleki 
deneyim kazanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılma-
sı amaçlandığından, işverenden program sonunda %50 
istihdam taahhüdü istenecektir. İstihdam süresi en az 
program süresi kadar olmalıdır.

• İşverenlerce katılımcıların %50‘den daha fazlasının is-
tihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigor-
talı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep 
edilebilir.

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?
• İşbaşı eğitim programı düzenlenecek işyeri tarafından, 

katılımcının programa katıldığı mesleğe yönelik işbaşı eği-
timini fiilen sağlaması ve İŞKUR ile imzalanan işbaşı eğitim 
sözleşmesinde belirtilen görev, sorumluluk ve yükümlülük-
lere uyması gerekir.

• İşyerinin, programın başladığı tarihteki fiili sigorta-
lı çalışan sayısı ile programın bittiği tarihteki fiili sigortalı 
çalışan sayısı aynı olmalıdır (Örneğin, işyeri 5 fiili sigortalı 
çalışan ile başlamışsa bitiş ayında da çalışan sayısı 5 ve 
yukarı olmalıdır).

• Aktif İşgücü Yönetmeliği'nin 48. Maddesi'ne göre, iş-
veren tarafından işbaşı eğitim programı sorumlusu olarak 
belirlenen kişi, katılımcının programın amacına uygun şe-
kilde mesleğini iş başında öğrenmesi ve tecrübe kazan-
ması için gerekli kolaylığı sağlamak ve katılımcıya sadece 
program düzenlenen meslek ile sınırlı olmak üzere görev 
vermekle yükümlüdür. Katılımcının program amacı dışın-
da görevlendirildiğinin İŞKUR tarafından tespiti halinde 
işverenin uyarılması, ancak bu uyarıya rağmen durumun 
devam etmesi halinde sözleşmenin fesh edilmesine il 
müdürlüğü karar verecektir. 

• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli ön-
lemleri almak zorundadır. Katılımcının eğitim aldığı sırada 
iş kazası geçirmesi durumunda kaza, işveren tarafından, 
kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki 3 
iş günü içinde bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi 
olarak bildirilir.

Programa Katılan Kişilerin 
İstihdam Edilmesi 
Durumunda İşverene 
Sağlanan Teşvikler
İşverenler katılımcıları prog-

ramdan sonra istihdam ederek 
SGK teşviklerinden yararlana-
bilir. Bu teşvik, % 5 prim teşviki 
uygulandıktan sonra kalan 
sigorta primlerinin işveren 
hisselerine ait oranına göre ve 
asgari ücret üzerinden hesap-
lanacak tutarın tamamını kap-
sayacaktır. 31.12.2017 tarihine 
kadar başlayan işbaşı eğitim 
programını tamamlayan; 18 
yaşından büyük, 29 yaşından 
küçük olanlardan program 
sonrasında üç ay içinde işe 
alınması durumunda; 

• İşe alan işverenler imalat 
sanayi sektöründe faaliyet 
gösteriyorsa 42 ay,

• Diğer sektörlerde faaliyet 
gösteriyorsa 30 ay,

süre ile SGK işveren primi işsizlik sigortası fonundan kar-
şılanmaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi 
durumunda ise;

• Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar 
işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 

• Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler 
dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan 
ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin ge-
lir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi 
imkânı bulunmaktadır. 

Not
• İŞKUR başvuru yapıldıktan itibaren, başvuru koşulları 

sağlanmışsa ve evraklarda eksiklik yoksa en geç 15 gün 
içerisinde program başlatılacaktır.

• İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme 
ve İŞKUR İl Müdürlüğünün onay vermesi durumunda ge-
çerlilik kazanacaktır. 

• Katılımcılara ödenecek program giderleri, katılımcılara 
ait devam çizelgelerinin işveren tarafından İŞKUR’a ibraz 
edildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde (mücbir 
sebepler dışında) yapılacaktır.

• İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili olarak, Yönetmelik, 
Genelge ve Sözleşme Taslağına http://www.iskur.gov.
tr/tr-tr/kurumsalbilgi/ihaleler.aspx bağlantısına tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.

Kaynak
• Aktif İşgücü Hizmet Yönetmeliği (Yönetmelik, 12 Mart 

2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete)
• İŞKUR resmi web sitesi
 http://www.iskur.gov.tr/
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İSTİHDAMDA 
MİLLİ SEFERBERLİK

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan´ın 

açıkladığı milli seferberlik 
kapsamında Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına bağlı 
ve ilgili kuruluşlarda, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu´nun 

talimatıyla Türkiye´nin 
her tarafında çalışma hayatında 

milli seferberlik 
faaliyetlerine başlandı.

" 

"

Buna göre; 
9/2/2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 3. Maddesi ile 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na 
eklenen Geçici 17. ve 18. Maddeleri 
doğrultusunda ilan edilen Artı İstihdam 
Programıyla istihdam arttıran işverenlere 
teşvik verilecektir.

Programa göre; mevcut işçi sayısına 
ilave olarak işe alınacak işçiler için birinci 
yıl aylık net asgari ücretin yarısı, ikinci yıl 
da %25’i devlet tarafından karşılanacaktır. 
Bu teşvikten öncelikle, üniversitelerden 
yeni mezun olanları istihdam eden işve-
renlerin yararlanması düşünülmüştür. 

İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 
2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hiz-
met belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 
aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten 
yararlanacaklardır.

İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden 
itibaren mevcut çalışanlarına ilave 
alacakları sigortalıların İŞKUR’a kayıtlı 
işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten 
önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet 
belgelerinde veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigor-
talılar dışında olmaları gerekmektedir.

 
Uygulanacak teşvikle işverenler, mev-

cut çalışanlarına ilave olarak işe alacakla-
rı her 1 sigortalı için sadece asgari ücretin 
net olan kısmını ödeyecek olup, geriye 
kalan prim ve vergi yükümlülükleri devlet 
tarafından karşılanacaktır.

 
Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen 

her 1 kişi için verilecek net asgari ücret 
dışında işverenlerin prim ve vergi yükümlü-
lüklerine dair maliyetleri olmayacaktır. 

Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine 
kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yarar-
lanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı 
dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek 
ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak olan sistemin 
uygulama usul ve esaslarına dair genelge 
tamamlandığında duyurulacaktır.
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Resmi Gazete
Karar Sayısı : KHK/687

Tarih   :9 Şubat 2017

Sayı   :29974 

MADDE 3 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 17 - 31/12/2017 tarihine kadar işe 
alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 
tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı 
işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önce-
ki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet be-
yannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 
yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten 

itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigor-
talının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpıl-
ması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil 
tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek 
ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde ver-
mediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan 
kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildir-
mediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumları-
nın tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para 
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulan-
maz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim, idari para 
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarını 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve 

taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran 
işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği süre-
ce anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerle-
ri, 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu Maddesi'nin ikinci fıkrası 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 
sayılı Kanun'a, 4734 sayılı Kanun'a ve uluslararası anlaşma 
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 
sayılı Kanun'dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş-
yerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt 
dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlan-
makta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer 
sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 18 - 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan 
her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden iti-
baren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından 
işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 
kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin 
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları 
kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar 
uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari 
ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden 
tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname 
üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden 
yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir 
vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin 
düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari 
ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan 
edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerle-
ri, 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu Maddesi'nin ikinci fıkrası 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 
sayılı Kanun'a, 4734 sayılı Kanun'a ve uluslararası anlaşma 
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 
sayılı Kanun'dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş-
yerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt 
dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile 
mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.”

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belge-
lerini veya muhtasar ve prim hizmet be-

yannamelerini yasal süresi içerisinde ver-
mediği, sigorta primlerini yasal süresinde 
ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirme-
diği veya bildirilen sigortalının fiilen çalış-
madığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcu bulunması hallerinde birinci 
fıkra hükümleri uygulanmaz. 
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BİTKİLERİMİZ Bilgi paylaşımını düzenli yapabilmek için bir sınıflandır-
ma üzerinden gitmek lazım. Botanikçilerin iyi bildiği, 
bizimle dünyamızı paylaşan yaşama kaynağımız olan 

bitkilerimizi diğer canlılardan ayıran Alemler, Bölümler, Sınıflar, 
Takımlar, Familyalar sınıflandırmalarına girmedik. 

Bir yerden başlayabilmek için de bitkilerimizin bizim kullan-
dığımız bölümü içine alan çiçekli bitkilerin sınıflandırılmasında  
ana özelliklerden biri olan Angiospermae; gymnospermae 
tanımları üzerinden başlayarak paylaşacağımız bitkileri iki 
grupta toplayarak tanıtacağız. Bitkilerin bizleri ilgilendiren 
türleri ve varyeteleri üzerinde duracağız.

Angiospermae (kapalı tohumlular) ile Gymnospermae 
(açık tohumlular) arasındaki en büyük fark Angiospermae da 
tohum taşıyan karpel veya tohum pulu adı verilen metamorfo-
ze olmuş yaprakların iki yan kenarları ile birleşmesi suretiyle 
kapalı bir muhafaza (ovaryum) meydana getirmiş olmalarıdır.  
İşte tohum tomurcukları böyle kapalı bir örtü veya muhafaza 
içeresinde döllenerek olgun tohuma gelişen oluşuma meyve 
adı verilir. Kapalı tohumlulara özgü gerçek meyve açık to-
humlularda yoktur.  Bu ana farkın yanında çiçek yapılarında, 
odun dokularında, tozlaşma şekillerinde farklılıklardan bu iki 
ana grup oluşturulmuştur. Daha yüzeysel bir görsel anlatımla 
da istisnalar hariç gymnospermae coniferleri (ibreliler) daha 
da yüzeysel çamları; Angiospermae da coniferlere göre daha 
gelişmiş olan geniş yapraklı bitkileri tanımlamaktadır. 

Anlatımımıza Gymnospermae (acık tohumlular) grubun-
dan başlayacağız. 

Bu grup içinde olan iki bitkimiz grubun diğer türlerinden 
geçmiş tarihlerinden dolayı özeldir.

Yaşayan Fosiller
Cycas ve Ginkgo globa Jurassic ve Cretacoeus dönemin-

den günümüze kadar nesillerini devam ettirmeyi başarabilmiş 
iki bitki türümüzdür. İkiside dünyamızda 270 milyon yıl önce 
yaşamaya başlamıştır. Dünyamızda meydana gelen iklimsel 
değişikliklerden yaşayan tüm canlılar etkilenmiş birçoğu yok 
olmuştur. Bu iki tür ise bunlara dayanmış ve günümüze ka-
dar gelmişlerdir. Onlar bize dinozorlar devrinin emanetlerdir.

Ginkgo Biloba
Âlem:  Plantae (Bitkiler)
Bölüm: Ginkgophyta
Sınıf:  Ginkgoopsida
Takım:  Ginkgoales
Familya:  Ginkgoaceae
Cins:  Ginkgo
Tür:  G. biloba
 
Sınıfın, tek Takımı, Takımın tek Familyası, Familyanın tek 

Cinsi ,Cinsin tek Türü vardır. Bu Ginkgo biloba'dır (Fil kulağı, 
Çin mabet ağacı, Japon eriği, Ginkgo).

Genel Karakteri 
Çin'de korunaklı alanlarda lokal bölgelerde buzul çağın-

dan günümüze kadar doğal olarak gelmişlerdir. Çin'de ma-
betlerin bahçelerinde bulunarak ilk defa 1734'de Hollanda'ya 
getirilen tür, geliş yerinden dolayı Çin Mabet ağacı olarak 
isimlendiriltir. Hollanda'dan sonra 1754 yılında İngiltere'ye 
oradan da Amerika'ya getirilen tür burada geniş kullanım 
alanları bulmuştur. Ülkemizde son yıllara kadar ağırlığı 
İstanbul olmak üzere 15-20 yerde ağaç veya ağaç grup-
ları bulunmaktadır. En eskilerinden Beşiktaş'taki Ihlamur 
Kasrı'ndaki ağaçlar sayılabilir (1855). İstanbul Orman 
Fakültesi'nde, Yalova'da, Manisa Ulu Park'ta bir erkek bir 
dişi ağaç; Trabzon'da Orman Fakültesi'nde, İzmir Bornova'da 
Büyük Park'ta, İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde,  
Balıkesir Savaştepe yolunda dikilmiş ağaçlar bulunmaktadır.  
Günümüzde türün özelliklerinden dolayı kullanımı artmış,  
kentlerin peyzajında kullanılması sıklaşmıştır.

Ginkgo ismi Çince gümüş meyve anlamına gelen (yin 
kuo) Japonca'ya  ise ginkyo şeklinde geçmiştir. 17. yüzyılda 
bu ağaç ile karşılaşan ilk Avrupalı olan Engelbert Kaempfer 
de ismi başlangıçta Japonca telaffuzuna göre kaydetmiş, 
sonradan ginkgo benimsenmiştir.

Genel kullanım yeri bulvar ve yollarda Alle ağacı olaraktır. 
Geniş çatılı taçlanması, güzel görünümü özel yaprak tipi kulla-
nılmasının sebeplerinden olsa da geniş toprak ve iklim toleransı,  
böcek ve hastalıklara dayanması uzun ömürlü olması (1500 
yıl) kullanım sebeplerindendir. Hiroşima atom bombasının 
patlamasında çevresindeki tüm yaşayanların ölmesine rağmen 
ayakta kalabilen tek canlı olması, iyi bir örnektir. 

Çinde korunaklı alanlarda lokal 
bölgelerde buzul çağından günümüze kadar 
doğal olarak gelmişlerdir. Çinde mabetlerin 
bahçelerinde bulunarak ilk defa 1734 de 
Hollanda ya getirilen tür. Geliş yerinden dolayı 
Çin Mabet ağacı olarak isimlendirilmişlerdir. 
Hollanda dan sonra 1754 yılında İngiltere ye 
oradan da Amerika ya getirilen tür burada 
geniş kullanım alanları bulmuştur. Ülkemizde 
son yıllara kadar ağırlığı İstanbul olmak üzere 
15-20 yerde ağaç veya ağaç grupları 
bulunmaktadır. En eskilerinden Beşiktaş taki 
Ihlamur kasrındaki ağaçlar sayılabilir(1855) .
İstanbul orman fakültesinde; Yalova da; Manisa ulu parkta bir erkek bir dişi ağaç; Trabzon da Orman
fakültesinde; İzmir Bornova da büyük parkta; İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde; Balıkesir 
Savaştepe yolunda dikilmiş ağaçlar bulunmaktadır.  Günümüzde türün özelliklerinden dolayı kullanımı 

artmış kentlerde peyzajında kullanılması 
sıklaşmıştır.

Ginkgo ismi Çince gümüş meyve 
anlamına gelen (yin kuo)   Japonca 'ya  ginkyo 
şeklinde geçmiştir.  17. yüzyılda bu ağaç ile 
karşılaşan ilk Avrupalı olan Engelbert Kaempfer 
de ismi başlangıçta Japonca telaffuzuna göre 
kaydetmiş, sonradan ginkgo benimsenmiştir

Genel kullanım yeri bulvar ve yollarda Alle 
ağacı olaraktır. Geniş çatılı taçlanması güzel 
görünümü özel yaprak tipi kullanılmasının 
sebeplerinden olsa da geniş toprak ve iklim 
toleransı böcek ve hastalıklara dayanması uzun 
ömürlü olması (1500 yıl ) kullanım 
sebeplerindendir. Hiroşima atom bombasının 
patlamasında çevresindeki tüm yaşayanların 
ölmesine rağmen ayakta kalabilen tek canlı 
olması. İyi bir örnektir.  Hava kirliliği ,- 30 derece 
soğuklara dayanma, Asidik ve bazik topraklara 
uyum sağlaya bilme özelliklerine sahiptir. 

30-40 metre boy 7-10 metre çap yapabilir. 
Gençlik yıllarında az ve seyrek dallı görünüm Yaş 
ilerledikçe sık dallı geniş bir taç biçiminde bir 
tepeye dönüşür.

Önceleri yavaş sonraları hızlı büyüme gösterir.  Yaz yeşili yaprakları 8 cm genişliğinde uzun 
saplı ayası yelpazemsin, kalın, derimsidir. Sonbaharda dökülmeden önce güzel bir sarı renk alır. Bu
renklenme bulunduğu alanlara çarpıcı katkı sağlar. Yapraklı dönemlerde yaprak formundan dolayı 
diğer bütün ağaçlardan kolaylıkla ayrılır. Kış aylarında ise boz renkli gençken düz yaşlanınca dikine 
derin çatlaklı gövde şekli yapraklanmayı kısa ve uzun sürgünler geliştirerek yaptığından diğer 
bitkilerden ayrıla bilinirler.

Diotik çiçekler kısa sürgünler üzerinde bulunur. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ağaçlar üzerinde 
bulunur. Erkek çiçekler çok sayıda bir eksen üzerinde salkım kuruluşlarda toplanmıştır. Dişi çiçekler 
uzun bir sap üzerinde gruplar halinde olur. Yeşil renklidir. Ovaryum çıplaktır.(gymnosperm )  
Çiçeklenme nisan ayında olur. Sonbaharda görülen meyveler sarı renkli çekirdek meyve 
durumundadır. Tohum oldukça büyük 2,5 cm çapında yuvarlakça sarımsı, turuncu renkte parlak, dış 
kısmı eriğimsin (Domuz eriği görüntüsü verir),etli içi sert ve hayvanlardan korunmak için kötü 

270 milyon yıl 
öncesinden gelen 
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Ayrıca hava kirliliğine, -30 derece soğuklara dayanma, asidik 
ve bazik topraklara uyum sağlayabilme özelliklerine de sahiptir. 

30-40 metre boy, 7-10 metre çap yapabilir. Gençlik yıllarında 
az ve seyrek dallı görünüm yaş ilerledikçe sık dallı geniş bir taç 
biçiminde bir tepeye dönüşür.

Önceleri yavaş sonraları hızlı büyüme gösterir. Yaz yeşili 
yaprakları 8 cm genişliğinde uzun saplı ayası yelpazemsi, 
kalın, derimsidir. Sonbaharda dökülmeden önce güzel bir 
sarı renk alır. Bu renklenme bulunduğu alanlara çarpıcı katkı 
sağlar. Yapraklı dönemlerde yaprak formundan dolayı diğer 
bütün ağaçlardan kolaylıkla ayrılır. Kış aylarında ise boz renkli 
gençken düz, yaşlanınca dikine derin çatlaklı gövde şekli yap-
raklanmayı kısa ve uzun sürgünler geliştirerek yaptığından diğer 
bitkilerden ayrılırlar.

Diotik çiçekler kısa sürgünler üzerinde bulunur. Erkek ve 
dişi çiçekler ayrı ağaçlar üzerinde bulunur. Erkek çiçekler çok 
sayıda bir eksen üzerinde salkım kuruluşlarda toplanmıştır. 
Dişi çiçekler uzun bir sap üzerinde gruplar halinde olur. Yeşil 
renklidir. Ovaryum çıplaktır (gymnosperm).  Çiçeklenme nisan 
ayında olur. Sonbaharda görülen meyveler sarı renkli çekirdek 

meyve durumundadır. Tohum oldukça büyük 2,5 cm çapında 
yuvarlakça sarımsı, turuncu renkte parlak, dış kısmı eriğimsi 
(Domuz eriği görüntüsü verir), etli içi sert ve hayvanlardan 
korunmak için kötü kokuludur (Bütürik asid). 2-6'sı bir arada 
bulunur. Tohumlar ocak ayı içinde dökülür. Tohum olgunlaşma 
zamanı ekim-kasım aylarıdır. 

Döllenme erken sonbaharda gerçekleşmesine rağmen 
embriyo gelişmesi tohum döküldükten sonra olur. Embriyo 
olgunlaşması tohumların düşmesinden yaklaşık 6-8 hafta son-
ra genellikle tamamlanır. Tohumu Çin'de ve Japonya'da özel 
yemeklerde kullanılır. 

Işık, yarı gölge ağacıdır, oldukça kanaatkâr bir türdür. Nemli 
derin kumul, killi, balçık topraklarda yetişir. Alle ağacı kullanımı 
yanında kapta bakımı da mümkündür. Bonzai olarak kullanı- 
labilir. Tohumlarının kötü kokmasından dolayı erkek ağaçlar 
kullanımda tercih edilir. Bu tohumdan yetişmiş altlık üzerine 
yapılan aşı ile elde edilir.

Tohumdan ve çelikten üretilir. Şubat, mart aylarında iki öl-
çek turba bir ölçek kum ortamında %12'lik İBA ile köklendirilir. 
Temmuz ayında 10-15 cm'lik yumuşak çelik ile kum, perlit, turba 
ortamında %80-90 nemde, 50-60 günde 8,000 ppm indol-bu-
tirik asit (IBA) ile köklenir. İleri yaşlarda yere değen dallarından 
yeni fertler meydana gelir. Ginkgo hayvanlar aleminde olduğu 
gibi hareketli spermlerle üreyen iki çok yaşlı iki türden biridir.

Çimlenmeden sonraki 6 hafta içerisinde gövde üzerinde 
oluşan tomurcuklar kabuk altında kalarak gelişir. Daha sonra 
ağacın travmatik bir darbeye maruz kalması halinde bu tomur-
cuklar harekete geçerek toprağa doğru gelişir ve yeni gövdeler 
oluşturur. Doğal ortamdaki ağaçların %40'ında bu durum göz-
lenmiştir Bu tür vejetatif rejenerasyon, Gretenk Dönemi'nden 
beri günümüze kadar ginkgonun olağanüstü hayatta kalma 
çabasında rol oynuyor olabilir.

Tohumun Toplanması, Çıkarılması ve Saklanması
Ginkgo ağaçları 30-40 yaşlarına geldiğinde tohum taşıma-

ya başlarlar.

Et kaplı tohumlar, geç sonbaharın başından kış başlarına 
kadar dikili ağaçlardan elle veya yere dökülmesi beklenerek 
yerden toplanabilir.

Tohumlar, et yumuşayana kadar birkaç gün boyunca su 
ile kaplanarak temizlenerek hazırlanabilir. Tohum üzerindeki 
yumuşamış etli bölüm bir karıştırıcı ile tohumdan ayrılır ve su 
ile ortamdan uzaklaştırılır. Kap dibine toplanan tohumlar kuru-
tularak saklanır ve ekilir. 

Meyveli 50 kg tohumdan yaklaşık 12.5 kg temizlenmiş to-
hum elde edilebilir. Temizlenmiş tohumda kg'da 400-1.150 
adet tohum bulunur. 

Temizlenmiş tohumlar açık ve kapalı kaplarda 5 ila 21°C'de 
normal bir kuru depolamada bekleyebilir.

Toprak ortamında ekilen işlenmemiş tohumun çimlenmesi 
%32 ila %85 arasında değişmektedir Dikimden önce 5°C'de 
30-60 günlük soğuk katlama süresi önerilir, ancak soğuk katla-
madan önce 1 ila 2 aylık sıcak katlamada tohumların tamamen 
olgunlaşmasını sağlar.

Fidanlık uygulamasında eğer tohumlar kıştan evvel ekile-
cekse kapak kalın tutularak 5-8 cm ekim gerçekleştirilir.

Ekilen canlı tohumların yaklaşık yarısı kullanışlı 2+0 yaşlı 
fide olarak elde edilir.

Ginkgo yapraklarının özünde bulunan flavonoid glüko-
zidleri nedeniyle eczacılıkta giderek daha yaygın şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. 

Mevcut bilimsel araştırmalar alzaimer (hafıza kaybı, unut-
kanlık) rahatsızlıklarında, hafızayı güçlendirmede, baş dönme-
lerini önlemede ve zihinsel konsantrasyon arttırmada gingko 
özünün mutlak yararları bulunduğuna işaret etmekte olup 
olası bitkinin diğer faydalarına ilişkin çalışmalar sürmektedir.

Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma cep telefonlarının 
beyne yaymış olduğu dalgalara karşı Ginkgo Biloba'nın faydası 
olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ginkgo enerji içeceklerine sıklıkla katılmakta ise de, maliyeti 
nedeniyle içeceklerde kullanılan oran çok düşük kalmakta, 
dikkate değer bir etki yaratmamaktadır. 

İnternette Ginkgo biloba'yı araştırdığınızda bitki bilgilerinden 
fazla insan sağlığı ile ilgili yazılar ve bilgiler bulacaksınız. 

İleri yaşlardaki insanların yapraklarını kullanması tavsiye edilir. 

Varyeteleri 
G.biloba “Aure” Yaprakları yaz aylarında da sarı renkte

G.biloba “Fastigiata” sütün gövdeli

G.biloba “Lanciniata” Yaprakları daha büyük ve derin loplu

G.biloba “Pendula” dalları sarkık formlu

G.biloba “Veriagata” Yaprakları sarı yeşil renkli alacalıdır. 

G.biloba “Horizontalis” Taç yapısı yayvan

G.biloba “Maricen” Kompak dal yapısı 
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Çinde korunaklı alanlarda lokal 
bölgelerde buzul çağından günümüze kadar 
doğal olarak gelmişlerdir. Çinde mabetlerin 
bahçelerinde bulunarak ilk defa 1734 de 
Hollanda ya getirilen tür. Geliş yerinden dolayı 
Çin Mabet ağacı olarak isimlendirilmişlerdir. 
Hollanda dan sonra 1754 yılında İngiltere ye 
oradan da Amerika ya getirilen tür burada 
geniş kullanım alanları bulmuştur. Ülkemizde 
son yıllara kadar ağırlığı İstanbul olmak üzere 
15-20 yerde ağaç veya ağaç grupları 
bulunmaktadır. En eskilerinden Beşiktaş taki 
Ihlamur kasrındaki ağaçlar sayılabilir(1855) .
İstanbul orman fakültesinde; Yalova da; Manisa ulu parkta bir erkek bir dişi ağaç; Trabzon da Orman
fakültesinde; İzmir Bornova da büyük parkta; İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde; Balıkesir 
Savaştepe yolunda dikilmiş ağaçlar bulunmaktadır.  Günümüzde türün özelliklerinden dolayı kullanımı 

artmış kentlerde peyzajında kullanılması 
sıklaşmıştır.

Ginkgo ismi Çince gümüş meyve 
anlamına gelen (yin kuo)   Japonca 'ya  ginkyo 
şeklinde geçmiştir.  17. yüzyılda bu ağaç ile 
karşılaşan ilk Avrupalı olan Engelbert Kaempfer 
de ismi başlangıçta Japonca telaffuzuna göre 
kaydetmiş, sonradan ginkgo benimsenmiştir

Genel kullanım yeri bulvar ve yollarda Alle 
ağacı olaraktır. Geniş çatılı taçlanması güzel 
görünümü özel yaprak tipi kullanılmasının 
sebeplerinden olsa da geniş toprak ve iklim 
toleransı böcek ve hastalıklara dayanması uzun 
ömürlü olması (1500 yıl ) kullanım 
sebeplerindendir. Hiroşima atom bombasının 
patlamasında çevresindeki tüm yaşayanların 
ölmesine rağmen ayakta kalabilen tek canlı 
olması. İyi bir örnektir.  Hava kirliliği ,- 30 derece 
soğuklara dayanma, Asidik ve bazik topraklara 
uyum sağlaya bilme özelliklerine sahiptir. 

30-40 metre boy 7-10 metre çap yapabilir. 
Gençlik yıllarında az ve seyrek dallı görünüm Yaş 
ilerledikçe sık dallı geniş bir taç biçiminde bir 
tepeye dönüşür.

Önceleri yavaş sonraları hızlı büyüme gösterir.  Yaz yeşili yaprakları 8 cm genişliğinde uzun 
saplı ayası yelpazemsin, kalın, derimsidir. Sonbaharda dökülmeden önce güzel bir sarı renk alır. Bu
renklenme bulunduğu alanlara çarpıcı katkı sağlar. Yapraklı dönemlerde yaprak formundan dolayı 
diğer bütün ağaçlardan kolaylıkla ayrılır. Kış aylarında ise boz renkli gençken düz yaşlanınca dikine 
derin çatlaklı gövde şekli yapraklanmayı kısa ve uzun sürgünler geliştirerek yaptığından diğer 
bitkilerden ayrıla bilinirler.

Diotik çiçekler kısa sürgünler üzerinde bulunur. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ağaçlar üzerinde 
bulunur. Erkek çiçekler çok sayıda bir eksen üzerinde salkım kuruluşlarda toplanmıştır. Dişi çiçekler 
uzun bir sap üzerinde gruplar halinde olur. Yeşil renklidir. Ovaryum çıplaktır.(gymnosperm )  
Çiçeklenme nisan ayında olur. Sonbaharda görülen meyveler sarı renkli çekirdek meyve 
durumundadır. Tohum oldukça büyük 2,5 cm çapında yuvarlakça sarımsı, turuncu renkte parlak, dış 
kısmı eriğimsin (Domuz eriği görüntüsü verir),etli içi sert ve hayvanlardan korunmak için kötü 

kokuludur (Bütürik asid) . 2-6 sı bir arada bulunur. Tohumlar Ocak ayı içinde dökülür. Tohum 
olgunlaşma zamanı Ekim –Kasım ayıdır.

Döllenme erken sonbaharda gerçekleşmesine rağmen embriyo gelişmesi tohum döküldükten 
sonra olur. Embriyo olgunlaşması tohumların düşmesinden yaklaşık 6-8 hafta sonra genellikle 
tamamlanır. Tohumu cinde Japonya da özel yemeklerde kullanılır. 

Işık yarı gölge ağacıdır. Oldukça kanaatkâr bir 
türdür. Nemli derin kumul, killi, balçık topraklarda 
yetişir. Alle ağacı kullanımı yanında kapta bakımı da
mümkündür. Bonzai olarak kullanıla bilinir. 
Tohumlarının kötü kokmasından dolayı erkek ağaçlar 
kullanımda tercih edilir. Bu tohumdan yetişmiş altlık 
üzerine yapılan aşı ile elde edilir..

Tohumdan ve çelikten üretilir. Şubat mart 
aylarında iki ölçek turba bir ölçek kum ortamında 

%12 lik İBA ile köklendirilir. .Temmuz ayında 10-15 cmlik yumuşak çelik ile kum, perlit, turba 
ortamında %80-90 nemde,50-60 günde 8,000 ppm indol-butirik asit (IBA) ile köklenir. İleri yaşlarda 
yere değen dallarından yeni fertler meydana gelir. Ginkgo hayvanlar aleminde olduğu gibi hareketli 
spermlerle üreyen iki çok yaşlı iki türden biri olmasıdır. 

Çimlenmeden sonraki 6 hafta içerisinde gövde üzerinde oluşan tomurcuklar kabuk altında 
kalarak gelişir. Daha sonraları ağacın travma tik bir darbeye maruz kalması halinde bu tomurcuklar 
harekete geçerek toprağa doğru gelişir ve yeni gövdeler oluşturur. Doğal ortamdaki ağaçların %40 da 
bu durum gözlenmiştir Bu tür vejetatif rejenerasyon, Gretenk Dönemi'nden beri günümüze kadar 
ginkgo'nun olağanüstü hayatta kalmasında rol oynuyor olabilir.

Tohumun Toplanması, çıkarılması ve saklanması;

Ginkgo ağaçları 30-40 yaşlarına geldiğinde tohum taşımaya başlarlar.

Et kaplı tohumlar, geç sonbaharın başından kış 
başlarına kadar dikili ağaçlardan elle veya yere dökülmesi 
beklenerek yerden toplanabilir.

Tohumlar, et yumuşayana kadar birkaç gün boyunca 
su ile kaplanarak temizlenmek üzere hazırlanabilir. Tohum
üzerindeki yumuşamış etli bölüm bir karıştırıcı ile tohumdan 
ayrılır ve su ile ortamdan uzaklaştırılır. Kap dibine toplana 
tohumlar kurutularak saklanır- ekilir. 

Meyveli 50 kg tohumdan yaklaşık 12.5 kg temizlenmiş 
tohum elde edilebilir. Temizlenmiş tohumda kg da 400-1150 

adet tohum bulunur. 

Temizlenmiş tohumlar açık ve kapalı kaplarda 5 ila 21 ° C'de normal bir kuru depolamada 
bekleyebilir.

Toprak ortamında ekilen işlenmemiş tohumun çimlenmesi% 32 ila% 85 arasında 
değişmektedir Dikimden önce 5 ° C'de 30-60 günlük soğuk katlama süresi önerilir, ancak soğuk 
katlamadan önce 1 ila 2 aylık sıcak katlama da tohumların Tamamen olgunlaşmasını sağlar.

Fidanlık uygulamasında eğer tohumlar kıştan evvel ekilecekse kapak kalın tutularak 5-8 cm 
ekim gerçekleştirilir.

Ekilen canlı tohumların yaklaşık yarısı kullanışlı 2 + 0 yaşlı fide olarak elde edilir.

Ginkgo yapraklarının özünde flavonoid glükozidleri bulunur. Eczacılıkta giderek daha yaygın 
şekilde kullanılmaktadır. Mevcut bilimsel araştırmalar Alzaimer(Hafıza Kaybı, Unutkanlık) 
rahatsızlıklarında, hafıza güçlendirmede, baş dönmesini önlemede ve zihinsel konsantrasyon
arttırmada gingko özünün mutlak yararları bulunduğuna işaret etmekte olup, olası diğer faydalarına 
ilişkin çalışmalar sürmektedir.

Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma cep telefonlarının beyine yaymış olduğu dalgalara karşı 
Ginkgo Biloba'nın faydası olduğu deneyler sonucu ortaya çıkmıştır

Ginkgo enerji içeceklerine sıklıkla katılmakta ise de, maliyeti nedeniyle içeceklerde kullanılan oran çok 
düşük kalmakta, dikkate değer bir etki yaratmamaktadır. 

İnternette Ginkgo biloba yı araştırdığınızda bitki bilgilerinden fazla insan sağlığı ile ilgili yazılar 
ve bilgiler bulacaksınızdır. 

İleri yaşlardaki insanların yapraklarını kullanması tavsiye edilir.

VARYETELERİ 

G.biloba “Aure” Yaprakları yaz aylarında da sarı renkte

G.biloba “Fastigiata” sütün gövdeli

G.biloba “Lanciniata” Yaprakları daha büyük ve derin loplu

G.biloba “Pendula” dalları sarkık formlu

G.biloba “Veriagata” Yaprakları sarı yeşil renkli alacalıdır.

G.biloba “Horizontalis” Taç yapısı yayvan

G.biloba “Maricen” Kompak dal yapısı 
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kokuludur (Bütürik asid) . 2-6 sı bir arada bulunur. Tohumlar Ocak ayı içinde dökülür. Tohum 
olgunlaşma zamanı Ekim –Kasım ayıdır.

Döllenme erken sonbaharda gerçekleşmesine rağmen embriyo gelişmesi tohum döküldükten 
sonra olur. Embriyo olgunlaşması tohumların düşmesinden yaklaşık 6-8 hafta sonra genellikle 
tamamlanır. Tohumu cinde Japonya da özel yemeklerde kullanılır. 

Işık yarı gölge ağacıdır. Oldukça kanaatkâr bir 
türdür. Nemli derin kumul, killi, balçık topraklarda 
yetişir. Alle ağacı kullanımı yanında kapta bakımı da
mümkündür. Bonzai olarak kullanıla bilinir. 
Tohumlarının kötü kokmasından dolayı erkek ağaçlar 
kullanımda tercih edilir. Bu tohumdan yetişmiş altlık 
üzerine yapılan aşı ile elde edilir..

Tohumdan ve çelikten üretilir. Şubat mart 
aylarında iki ölçek turba bir ölçek kum ortamında 

%12 lik İBA ile köklendirilir. .Temmuz ayında 10-15 cmlik yumuşak çelik ile kum, perlit, turba 
ortamında %80-90 nemde,50-60 günde 8,000 ppm indol-butirik asit (IBA) ile köklenir. İleri yaşlarda 
yere değen dallarından yeni fertler meydana gelir. Ginkgo hayvanlar aleminde olduğu gibi hareketli 
spermlerle üreyen iki çok yaşlı iki türden biri olmasıdır. 

Çimlenmeden sonraki 6 hafta içerisinde gövde üzerinde oluşan tomurcuklar kabuk altında 
kalarak gelişir. Daha sonraları ağacın travma tik bir darbeye maruz kalması halinde bu tomurcuklar 
harekete geçerek toprağa doğru gelişir ve yeni gövdeler oluşturur. Doğal ortamdaki ağaçların %40 da 
bu durum gözlenmiştir Bu tür vejetatif rejenerasyon, Gretenk Dönemi'nden beri günümüze kadar 
ginkgo'nun olağanüstü hayatta kalmasında rol oynuyor olabilir.

Tohumun Toplanması, çıkarılması ve saklanması;

Ginkgo ağaçları 30-40 yaşlarına geldiğinde tohum taşımaya başlarlar.

Et kaplı tohumlar, geç sonbaharın başından kış 
başlarına kadar dikili ağaçlardan elle veya yere dökülmesi 
beklenerek yerden toplanabilir.

Tohumlar, et yumuşayana kadar birkaç gün boyunca 
su ile kaplanarak temizlenmek üzere hazırlanabilir. Tohum
üzerindeki yumuşamış etli bölüm bir karıştırıcı ile tohumdan 
ayrılır ve su ile ortamdan uzaklaştırılır. Kap dibine toplana 
tohumlar kurutularak saklanır- ekilir. 

Meyveli 50 kg tohumdan yaklaşık 12.5 kg temizlenmiş 
tohum elde edilebilir. Temizlenmiş tohumda kg da 400-1150 

adet tohum bulunur. 

Temizlenmiş tohumlar açık ve kapalı kaplarda 5 ila 21 ° C'de normal bir kuru depolamada 
bekleyebilir.

Toprak ortamında ekilen işlenmemiş tohumun çimlenmesi% 32 ila% 85 arasında 
değişmektedir Dikimden önce 5 ° C'de 30-60 günlük soğuk katlama süresi önerilir, ancak soğuk 
katlamadan önce 1 ila 2 aylık sıcak katlama da tohumların Tamamen olgunlaşmasını sağlar.

Fidanlık uygulamasında eğer tohumlar kıştan evvel ekilecekse kapak kalın tutularak 5-8 cm 
ekim gerçekleştirilir.

Ekilen canlı tohumların yaklaşık yarısı kullanışlı 2 + 0 yaşlı fide olarak elde edilir.
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GELİŞTİRİYORUZ

Sertifikalı tohumda 
1 milyon tonluk 

üretime koşuyoruz.
Sertifikalı fidan, fide ve 

süs bitkileri üretimimizde 
her yıl artıyor.

İHRAÇ EDİYORUZ

SAHİP ÇIKIYORUZ

Ürettiğimiz tohumları ve diğer 
çoğaltım materyallerini 70’i aşkın 
ülkeye ihraç ediyoruz.

Tohumun İzinde Projesi ile geleceğimizin 
garantisi olan gen kaynaklarımızın ve 

yerel tohum çeşitlerimizin korunması, 
toplanması ve değerlendirilmesine 
yönelik projelere destek veriyoruz. 

ÜRETİYORUZ

Gelişen Ar-Ge kapasitemizle 
üstün nitelikli yeni çeşitler ıslah ediyor, 
Türkiye tarımının hizmetine sunuyoruz.  
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Bir Karışı İçin Yüzbinlerce 
Can Verdiğimiz Topraklarımızda Üretilen 

 Her Yıl Milyonlarca Dövizi Yurt Dışına Akıtmaya

DEĞMEZ!
Süs Bitkilerini Kullanalım.

Aşağıda Adı Geçen Tüm Birlik ve Kooparatifler Olarak Kamu Kuruluşu ve Belediyeleri 

Bu Milli Seferberlikte Yanımızda Olmaya Davet Ediyoruz.

S.S. FLORA ÇİÇEKÇİLİK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. KORUKÖY TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Yalova, S.S. EDREMİT MERKEZ İLÇESİ AKÇAY BEL. VE BOSTANCI KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Balıkesir, 
S.S.S.S. ZEYTİNOVA ÇİÇEK SÜS BİT. VE PEY. ÜR. VE PAZ. KOOPERATİFİ-İzmir, ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ-İzmir, S.S. ALTINTAŞ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. BADEMLİ FİDANCILIK TAR. KALK. 
KOOPERATİFİ-İzmir-S.S. BAYINDIR ÇİÇEK ÜRETİCİLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ (BAYÇİKOOP)-İzmir, BAYINDIR İLÇESİ İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ-İzmir, S.S. IŞIKLI KARAOLUK YEŞİLKÖY 
KÖYÜ GÜNGÖREN KÖYÜ VE KISACIK KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Ordu, SAKARYA İLİ SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ-Sakarya, S.S. BADEMLER KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. BURHANİYE 
MERKEZMERKEZ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Balıkesir, BAYINDIR ÇİÇEKÇİLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ-İzmir, S.S. BAŞİSKELE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ-Kocaeli, S.S. PİRİNÇÇİ TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. ÇAMARASI, HACILAR VE SELİMİYE KÖYLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Ordu, S.S. KESTEL SÜS BİT. VE MEY. FİD. ÜR. VE PAZ. KOOPERATİFİ-Bursa, S.S. DEREBAŞI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERATİFİ-İzmir, ÇİNE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ-Aydın, S.S. BELGRAT MAH. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul , S.S. SİLİVRİ VE KÖYLERİ SÜS BİTKİLERİ ÜRT. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. AKBABA 
ALİBAHADIRALİBAHADIR MAHMUTŞEVKETPAŞA PAŞAMANDIRA KÖYLERİ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. DAĞYENİCE KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, S.S. KIZILCAALİ KÖYÜ TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İstanbul, 
S.S. SAPANCA İLÇE MER. VE KIRKPINAR BEL. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-Sakarya, S.S. ÖDEMİŞ SÜS BİT. ÜRT. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, S.S. DOYRANLI MAH. TAR. KALK. KOOPERATİFİ-İzmir, AKDENİZ SÜS 

BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (ASBÜD)-Antalya, SAKSILI SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (SASBÜD)-Yalova 

www.susbir.org.tr

3 - 5 CM İÇİN DEĞER Mİ?

YE

RLİ ÜRETİM

%100

Bir Karışı İçin Yüzbinlerce
Can Verdiğimiz Topraklarımızda Üretilen

Süs Bitkilerini Kullanalım.


