SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ HAZİNE
ARAZİLERİNİ KULLANABİLECEK
SÜSBİR’in çabaları sonuç verdi.
SÜSBİR yetkililerince her platformda
dile getirilen üreticinin arazi
sorununa çözüm geliyor. Hazine
taşınmazları sektöre kiralama
yoluyla tahsis edilebilecek. ▶ 16

SÜSBİR PORTAL
BELEDİYELERE AÇILIYOR

SÜSBİR Portalın geliştirilmesiyle
belediyeler ihtiyaçları doğrultusunda
üyelerimizin ürün çeşitlerine ve
iletişim bilgilerine ulaşabileceği gibi
duyuru bölümünde ihtiyaç ilanlarını
yayınlayabilecek. ▶ 18
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TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ

Güçlü ve milli ıslah
programı ile marka çeşitler geliştirerek
uluslararası alanda
söz sahibi olmak
Dünya fidancılığında
tercih edilen
marka olmak

Ekolojik ve lojistik
avantajlarımızı
kullanarak
süs bitkilerinde
üretim ve pazarlama
üssü olmak

Gıda Güvenilirliğini
Ön Planda Tutan
Sürdürülebilir ve
Uluslararası Düzeyde
Rekabetçi Bir
Tohumculuk
Sektörü

Bilinçli ve donanımlı
yetiştiriciler ile
Türk tohumculuğunun
rekabet gücünü
arttırmak
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Ulaşabileceğimiz
her yerde hiçbir
çiftçi kendi fidesini
üretmeyecek çünkü ileri
teknoloji ile kaliteli ve
güvenilir fideleri biz
üreteceğiz.

Dağıtılan sertifikalı
tohumlukların
güvencesi olmak ve
kullanımını
yaygınlaştırmak

Tohum
üretiminde model,
bölgesinde lider,
dünyada
marka olmak

"İLK"LERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
Değerli SÜSBİR Haber Okuyucuları;
SÜSBİR Haber Dergisi'nin yeni sayısı ile sizlerle
birlikteyiz.
Sektörümüz ve Birliğimiz ile ilgili güncel gelişmeleri sizlerle kısaca paylaşmadan önce Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlenen Sayın
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya yeni görevinde üstün
başarılar diliyor, tüm tarım sektörü için hayırlı olsun
diyoruz.
***
Geçen sayımızda "Güçlü Yönetim" ve "Yeni Hedeflerle" yola çıktığımızı ifade etmiştik. Bu sayımızda ise
"İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyoruz" diyoruz.
Bu iddiamızın çok önemli sebepleri var. Detaylarını dergimizde bulabileceğiniz gibi 'Süs Bitkileri Sektörü'nün
artık bir Ulusal Stratejik Planı var. Bağlı bulunduğumuz
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) öncülüğünde
TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi ve Sevk İdare Enstitüsü
ile birlikte bir buçuk yıl boyunca çalıştık. Çalışmalarımız
sonucunda tüm alt birliklerle birlikte bizim de "Ekolojik
ve lojistik avantajlarımızı kullanarak süs bitkilerinde
üretim ve pazarlama üssü olmak" vizyon ifadesiyle
duyurduğumuz Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Stratejik
Planı’nın ana hatlarına dergimizin iç sayfalarından tamamına ise Birliğimize başvurarak ulaşabilirsiniz. Bu
aşamadan sonra SÜSBİR olarak ana hedefimiz bu yol
haritası doğrultusunda hareket etmektir.
***
Yine bir önceki sayımızda SÜSBİR Portal’ın açıldığını duyurmuştuk. Öncelikle ilginize teşekkür ediyoruz. SÜSBİR Portal’ı hizmete sunarken öncelikli bazı
hedeflerimiz vardı. Bunlar ticari hiçbir ilişkinin içine
girmeden; üreticiye ve satıcıya elindeki ürünü en az
masrafla sergileyebileceği ortamı temin etmek, yeni bir
pazarlama kanalı oluşturmak, alıcı ile satıcı arasında
daha etkin ve ucuz bir iletişim ortamı sağlamak
şeklinde özetlenebilecek hedeflerdi.
Şimdi bir ilki daha gerçekleştiriyor ve süs
bitkileri sektöründe en büyük alıcı konumunda olan
belediyelerin yapacakları alımlarda üreticiyle birebir
iletişime geçmeleri için SÜSBİR Portal’ı belediyelerin
kullanımına açıyoruz.
Hayırlı Olsun.
***
Değerli Okuyucularımız,
Uzun zamandır kamu arazilerinin sektörümüze uzun
vadeli kiralanması için yoğun bir çaba gösteriyorduk.
Deyim yerinde ise tam bir lobi seferberliği yaptık. Hem
ilgili tüm kamu kurumlarında hem de medyada konuyu
gündemden hiç düşürmedik ve sonuçta başardık.

24 Mayıs 2017 tarihli 30075 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan 'Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in getirdiği "Hazine taşınmazları gerçek veya tüzel
kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebilir. Bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin
binde biridir." hükmü ile hazine arazilerinin uzun dönem
kiralama yoluyla sektöre tahsisinin önü açıldı.
***
Her sektörde olduğu gibi süs bitkileri sektöründe de
yeni ve üstün çeşitlerin geliştirilmesi diğer ifade ile araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları çok önemlidir. SÜSBİR olarak AR-GE konusunda kamu-özel sektör-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz. Sektörümüzdeki AR-GE
çalışmalarının eş güdüm içinde yürütülmesi ve özellikle
özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlanması elzemdir.
Bu konuda da ilk kez Birliğimizin koordinasyonunda
"Süs Bitkileri Islahında Mevcut Durum ve Sektör İhtiyaçlarının Belirlenmesi" konulu bu alandaki ilk toplantı
düzenlendi.
Toplantıya Birliğimiz Yönetim Kurulu, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi yetkilileri, Bakanlığa bağlı
araştırma kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar,
üniversitelerin ziraat fakültelerinden araştırma görevlileri
ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Sektörde bir ilk olan toplantıda süs bitkileri konusunda yapılan ıslah çalışmaları, bu çalışmalarda ortaya
çıkan başlıca sorunlar, eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında görüşler sunuldu. Bu toplantının ve devamındaki çalışmaların sektörümüzün geleceği için çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.
***
Yine sektörde bir ilk olarak Ekonomi Bakanlığının
pazar araştırma destekleri, ihracatı geliştirmek için
verdiği sektörel ticaret heyeti desteklerini de kullanarak
Orlando/Amerika Flowershow, Katar Sektörel Ticaret
Heyeti ve sektörümüzün Avrupa’daki en büyük fuarı
olan IPM Essen 2018’e üyelerimizin katılımı konusunda
organizasyonlar düzenledik. Üyelerimize yönelik bu yurt
dışı faaliyetlerine onların taleplerini de dikkate alarak
devam edeceğiz.
SÜSBİR bu yıl 10. Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek,
23 Eylül tarihinde Ankara’da yapılacak olan Genel
Kurul'umuza tüm üyelerimizi bekliyoruz.
Keyifli okumalar, bereketli, bol kazançlar diliyoruz.
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SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ
ULUSAL STRATEJİ RAPORU TAMAMLANDI
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliğinin (SÜSBİR) vizyonu
“Ekolojik ve lojistik avantajlarımızı kullanarak süs bitkilerinde üretim ve pazarlama üssü olmak” olarak belirlendi.

Süs Bitkileri
Üreticileri
Alt Birliğinin
vizyonu belirlendi:
Ekolojik ve lojistik
avantajları kullanarak süs
bitkilerinde üretim ve
pazarlama üssü olmak.
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Tohumculuk sektörünün karşılaştığı sorunların giderilmesi ile ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması
konusunda Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Sanayi
Sevk ve İdare Enstitüsü arasında 25 Kasım 2015 tarihinde
imzalanan sözleşme ile Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi başlatılmıştır. Proje’nin temel amacı
tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturulması ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve
katma değerinin arttırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet
gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Bu proje ile tohumculuk sektöründeki tüm paydaşlarda farkındalık oluşturarak temeli sağlam stratejilerin oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, girişimciler, sanayiciler, destek sağlayan kurumlar,
üniversite, birlikler gibi üretici örgütlerini içeren yapının

Türkiye Tohumcular Birliği öncülüğünde organize bir
şekilde örgütlenmesi ve rekabet gücünü arttırması
hedeflenmektedir.

Türkiye Tohumcular Birliği

Proje yedi adet temel iş paketinin TÜRKTOB çatısı
altında bulunan her Alt Birlik için uygulanmasını içermektedir. Bunlar; Sektörün İncelenmesi (kaynak taraması), Saha
Çalışması, Anket Çalışması, SWOT Çalıştayları, Rekabetçilik
ve İhtiyaç Analizi Çalıştayları, Strateji Geliştirme ile Mantıksal
Çerçeve Çalıştayları ve Stratejik Eylem Planlarının hazırlanmasıdır. Çalıştay ve saha görüşmelerinin sonuçlarından yola
TÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİ
çıkarak Teknik Komite ile SWOT ve Rekabetçilik Analizi son
haline getirilmiş, Değer Zinciri çıkarılmıştır. Ardından 'Süs
Bitkisi Sektörü'ne yönelik 'Mevcut Durum Analizi Raporu'
hazırlanmıştır. Proje, Strateji Geliştirme Çalıştayları ile devam
etmiştir. Bu çalıştaylarda SÜSBİR’in ve sektörün stratejik
eylem planı üzerinde paydaşlarla birlikte çalışılmıştır. Ortaya
çıkan eylem planları Teknik Komite toplantılarında son haline
getirilmiştir.
Ülkemizde süs bitkileri sektörü son on yılda önemli bir
ivme kazanmıştır. Ülke olarak sahip olduğumuz biyolojik
çeşitlilik ve ekolojik koşullar süs bitkisi üretiminde avantaj
sağlamaktadır. Ayrıca, ülke olarak bulunduğumuz konum,
hem Avrupa ülkelerine hem de Türk Cumhuriyetleri ile Ortadoğu’ya yakın olmamız ticari faaliyetleri kolaylaştırmaktadır.
Yalova ve İstanbul Bölgesinde özel girişimlerle 1940’larda
başlayan süs bitkisi ticareti bugün ülkenin pek çok bölgesine
yayılmış durumdadır.
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TEDBİR

EYLEM ÖNERİLERİ

YÖNETİŞİM

Stratejik Eylem Planı oluşturulması, izleme ve değerlendirilmesinin yapılması
SÜSBİR’in üye olmayanlarla birebir görüşmeler yaparak ve diğer uygulamalarla üyeliklerinin sağlaması
Daha güçlü ve etkin bir
SÜSBİR

SÜSBİR’in teknik kapasitesinin güçlendirilmesi
SÜSBİR üyelerine yönelik satış/pazarlama çalışmalarını kolaylaştırmak için web portalı oluşturulması
SÜSBİR üyeleri için veri tabanı oluşturulması
Sektör paydaşlarıyla iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışma grubunun oluşturulması

AR-GE
Yenilikçilik

Süs bitkisindeki “süs” kavramının yarattığı olumsuz algının değiştirilmesi için “isim değişikliği” yapılması
Süs Bitkileri tohumluklarının
ülkemizde üretiminin
sağlanması ve yeni çeşitlerin
geliştirilmesi

Türkiye’de çim ve mevsimlik çiçek tohumluğunun üretiminin yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapılması
Ticarete uygun yeni çeşit geliştirme çalışmalarının başlatılması
Sektörel ihtiyaçların tespit edilerek Ar-Ge kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirilmesi
Fakülteler ve araştırma enstitüleriyle ortak çalışarak sürdürülebilir egzoz emisyonuna dayanıklı türlerin belirlenmesi

Süs bitkilerinin görselliğinin
yanında fonksiyonel
kullanımına önem verilmesi

Süs bitkileri üretim ve kullanımında çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusunda hassas davranılmasına yönelik
SÜSBİR’in lobi çalışması yapması/ iş birlikleri geliştirmesi ve sürdürülebilirlik göz önüne alınarak bitkilerin tavsiye
edilmesi
Doğadan kaçak bitki sökümlerinin ve bitki kaçakçılığının (yurtdışına çıkarılma) önlenmesi amacıyla toplumda
farkındalığın artırılması
Organize Süs Bitkileri Bölgelerinin (OSB) belirlenmesi
Organize Süs Bitkileri Bölgelerinin kurulması (OSB)

REKABETÇİLİK

Kaliteli üretim ve ticaret alt
yapısının geliştirilmesi

Kamuda atıl durumda bulunan ve sektörün kullanabileceği arazilerin uzun dönem kiralamalarla
sektör kullanımına açılması
Üniversite ve araştırma enstitülerinin teknik alt yapısından sektörün faydalanmasının sağlanması ve buna yönelik
protokol yapılması
TSE Süs Bitkileri Kalite Standartlarının belirlenmesi

Süs bitkisi üretim planının
yapılması

İç ve dış taleplerin belirlenmesi

Katma değerin artırılması

Süs bitkileri için yeni kullanım alanlarının oluşturulması, mevcut bitkilere artı değer kazandırılmasına yönelik
tanıtım/ bilinçlendirme çalışmaları yapılması

Yöreye uygun bitki türlerinin
kullanılmasının sağlanması

Uygulanacak kamu ve özel sektör projelerinde yöreye uygun bitki çeşitlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik
tanıtım çalışmalarının yapılması
Ziraat ve Orman Fakültelerinde (Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendislikleri altında) Süs Bitkileri Anabilim Dallarının
kurulması

Sektörün kalifiye eleman
ihtiyacının karşılanması

Süs bitkileri alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin desteklenmesi
Süs bitkisi işçilerinin eğitim alarak belgelendirilmesi

YASAL VE KAMUSAL DÜZENLEMELER

Ara eleman ve teknikerlerin uygulamalı eğitim alması
Mevzuatın sektör ihtiyaçlarına
göre düzenlenmesi

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun ve bu Kanun'a dayalı olan alt mevzuatın revize edilmesi

KDV oranının düşürülmesi

Süs Bitkilerine uygulanan %18 KDV oranının düşürülmesi

Kamuda sektörün
temsiliyetinin tek Bakanlık
tarafından yapılması

GTHB VE OSİB tarafından hazırlanan mevzuattaki çakışmaların giderilmesi

SÜSBİR’in kanunun verdiği
Kamu Kurumu Niteliğindeki
meslek kuruluşu sıfatını daha
etkin kullanabilmesi
Süs bitkileri sektörünün kayıt
altına alınması
İhtisas gümrüklerinin
oluşturulması

Ziraat Odası üyeliği istenilen durumlarda, Ziraat Odası üyeliği yerine SÜSBİR üyeliğinin yeterli görülmesi
Denetimlerin etkinliğinin artırılması
Kayıt dışılığın giderilmesi için kamu ihalelerinde SÜSBİR üyeliğinin aranması
İhtisas Gümrüklerinin Kurulması
Düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarının arttırılması

Sektöre uygun destekleme
modeli
Sektörün Tarım Sigortaları
kapsamına alınması
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Süs Bitkileri Daire Başkanlığı’nın kurulması

Alan bazlı desteklerin kullanılabilir hale getirilmesi ve destek miktarının arttırılması
Tarımsal havza modellerinde süs bitkilerine de yer verilmesi ve süs bitkilerinin de
tarımsal destekler kapsamına alınması
TARSİM mevzuatının genişletilerek süs bitkilerini kapsar hale getirilmesi

2005 yılında 26 bin dekar alanda yapılan üretim bugün
48,5 bin dekara çıkmış durumdadır. Bu alanın %71,5’inde
dış mekan süs bitkileri, %24,5’inde kesme çiçekler,
%2,7’sinde iç mekan saksılı süs bitkileri ve %1,2’sinde çiçek
soğanları üretimi yapılmaktadır.
Süs bitkileri ticaretinde ise uluslararası alanda yüksek bir rekabet vardır. 2015 ihracat toplam rakamı 19,5
milyar dolar ve ithalat rakamı 17,6 milyar dolar cıvarındadır. Hollanda tek başına dünya süs bitkisi ihracatının
%47,2’sini gerçekleştirmektedir, 2015 yılında 9.1 milyar
dolar değerinde ihracat yapmıştır. Türkiye ise 2016 yılında
62,4 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştır ve ihracatın
ithalatı karşılama oranı %72 olmuştur. Dolayısıyla son beş
senedir sektör bir dalgalanma yaşanmakla birlikte hem iç
pazarda hem de dış pazarda büyüme potansiyeli taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında, uluslararası alanda
belli bir rekabet düzeyine sahip olan süs bitkisi sektörünün, ekolojik ve lojistik avantajlarını kullanarak mevcut
sorunlarının giderilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet
gücünün arttırılması bu strateji dokümanının temel unsurunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Süs Bitkileri Üreticileri
Birliğinin vizyonu “Ekolojik ve lojistik avantajlarımızı kullanarak süs bitkilerinde üretim ve pazarlama üssü olmak.”
olarak belirlenmiştir.
Belirlenen vizyonun altında aşağıda yer alan ‘Müdahale
Alanları’ tanımlanmıştır:
1. Yönetişim
2. Ar-Ge, Yenilikçilik
3. Rekabetçilik
4. Yasal ve Kamusal Düzenlemeler
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TOHUMCULUK SEKTÖRÜ
ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ
KAMUOYUNA AÇIKLANDI
TÜRKTOB
Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Yılmaz:
Sertifikalı tohum üretimi
2002 yılında 145 bin tondu.
2016 yılında ise 957 bin 925 tona
ulaştı. Bugün Türkiye’de
4 milyar adet fide,
138.2 milyon adet fidan,
1.5 milyar adet süs bitkisi
üretilmektedir.
Bu rakamlar 10 yıl öncesiyle
kıyaslandığında tohum üretiminde
%660, fide üretiminde %300, fidan
üretiminde %50 artış demektir.
Yeni yol haritamız ile bu rakamları
çok daha yukarılara çıkaracağız.
10

Türkiye Tohumcular Birliği'nin (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) katkılarıyla 18 ay önce başlattığı "Tohumculuk Sektörü Ulusal
Strateji Geliştirme Projesi" tamamlandı ve projenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.
16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi
Kapanış ve Sonuç Tanıtım Toplantısına TÜRKTOB ve bağlı
Alt Birliklerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve
TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin üst düzey temsilcileriyle çok sayıda
akademisyen ve basın mensubu katıldı.
Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Tohumculuk
Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nde tohumculuk
sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile
farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin,
ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin
yükseltilerek, yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe
ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye Tohumcular Birliği

TÜRKTOB, TÜSSİDE'nin
hazırladıTÜRKİYE T OHUMCULARkatkısıyla
BİRLİĞİDERGİSİ
ğı sektörün ULUSAL
STRATEJİ GELİŞTİRME
PROJESİ'ni açıkladı.
• Türkiye Tohumcular
Birliği'nin, TÜBİTAKTürkiye Sanayi Sevk
ve İdare Enstitüsü'nün
katkılarıyla hazırladığı TOHUMCULUK
SEKTÖRÜ ULUSAL
STRATEJİ GELİŞTİRME
PROJESİ'nde kurumun
vizyonu: "Gıda güvenilirliğini ön planda tutan
sürdürülebilir ve uluslararası düzeyde rekabetçi
bir tohumculuk sektörünü oluşturmak." olarak
belirlendi.

Strateji Geliştirme
Projesi ile tohumculuk
sektöründeki tüm paydaşlarda oluşturulacak
farkındalıkla projeler
geliştirilmesi, sektörün
değer zincirinde yer alan
üreticiler, araştırmacılar,
girişimciler, sanayiciler,
dağıtıcılar, yetiştiriciler,
destek sağlayan kurumlar, üniversiteler, birlikler gibi üretici örgütlerini de içeren yapının
TÜRKTOB öncülüğünde
örgütlenmesi ve rekabetçiliğin arttırılması
hedeflendi
Milli Tarım Projesi'nin
ve Ulusal Strateji
Geliştirme Projesi'nin
uygulanmaya başlamasıyla 2023 yılı için 1.5
milyon ton sertifikalı tohumun çiftçiyle buluşturulması hedefleniyor.
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Temeli Sağlam Stratejiler Oluşturduk
"Bu proje ile tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda
farkındalık oluşturarak temeli sağlam stratejiler oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, araştırmacılar, girişimciler, sanayiciler, dağıtıcılar, yetiştiriciler, destek sağlayan kurumlar, üniversiteler, birlikler gibi
üretici örgütlerini de içeren yapının Türkiye Tohumcular
Birliği öncülüğünde örgütlenmesi ve rekabetçiliğin arttırılması hedeflendi." şeklinde konuşan TÜRKTOB Başkanı
Kamil Yılmaz, "1 buçuk yıl boyunca TÜRKTOB’a bağlı olan
7 Alt Birliğimiz, üniversitelerimizden akademisyenlerimiz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanların
katkılarıyla yoğun çalışmalar, toplantılar yaptık. TÜBİTAK-
TÜSSİDE’nin katkıları ile bilimsel temele dayanarak sektörümüzün önce en net fotoğrafını çektik, daha sonrada yol
haritamızı belirledik." dedi.

önem verilmesi, ihracat imkanlarının geliştirilmesi, rekabetçiliğin arttırılması, kayıt dışılığın önlenerek haksız rekabetin giderilmesi, bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç
duyulan gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yol
haritamızın ana unsurlarını oluşturmaktadır."

Yeni Yol Haritamızla Güncellediğimiz
Amaçlarımıza Daha Çabuk Ulaşacağız
Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz, tohumculuk sektörü olarak 3-4 yıl önce, 2023'te 1 milyon
tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflediklerini, bu hedefe
2016'da yaklaştıklarını belirterek, "Milli Tarım Projesi'nin ve
yeni Ulusal Strateji Planı'mızın uygulanmaya başlamasıyla
birlikte şimdi hedefimizi 2023 yılı için 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak
üzere belirledik." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye’de 4 milyar adet fide, 138.2 milyon adet
fidan, 1.5 milyar adet süs bitkisi üretilmektedir. Bu rakamlar
10 yıl öncesiyle kıyaslandığında fide üretiminde %300, fidan
üretiminde %50 artış demektir.

Konuşmasının devamında tohumculuk sektöründeki son rakamlara da değinen TÜRKTOB Yönetim Kurulu
Başkanı Kamil Yılmaz, "Sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin tonu aşan üretim,
2013’te 743 bin tona, 2015'te ise 896 bin tona ulaştı. 2016
yılında ise 957 bin 925 ton üretim yapıldı. Son zamanlarda
AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen yeni ve üstün nitelikli
yerli çeşitler üretime alındı. Tohumculuk sektörü içinde
değerlendirilen fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerimiz de
arttı.

Yılmaz, Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme
Projesi sonucunda ortaya konulan yeni yol haritasına ilişkin
ise özetle şöyle konuştu:

Türkiye Tohumcular Birliği olarak, 2023 yılı için bir milyon tonluk sertifikalı tohum üretimini hedeflemiştik. Ancak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen
üretim ve kullanım destekleri, Birliğimizin ve Alt Birliklerimizin
kurumsal yapısını tamamlamasıyla oluşan sektör birlikteliği,
özel sektörün AR-GE ve diğer yatırımları, sektörün bölgede
ve dünyada uluslararası rekabet gücünün artması, umduğumuzdan daha hızlı sonuçlar verdi. Hedefimize planlanandan
çabuk ulaştık.

"Birliklerin ve üyelerin kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi, kaliteli ve yeterli sertifikalı tohumluk üretiminin sağlanması, AR-GE altyapısının geliştirilmesi, markalaşmaya

Milli Tarım Projesi'nin ve yeni Ulusal Strateji Planı'mızın
uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi güncellemek zorundayız.

Yeni hedefimiz kısa vadede 1.5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmaktır. Fide, fidan ve
süs bitkileri üretimlerinde de aynı üretim artış oranlarını devam
ettirmektir" dedi. Hedefe çabuk ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz,
sözlerine şöyle devam etti: "Biz sektör olarak 3-4 yıl önce, 2023
yılında 1 milyon tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflerken,
buna 2016 yılında yaklaştık. Milli Tarım Projesi'nin ve yeni Ulusal
Strateji Planı'mızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi
hedefimizi 2023 yılı için 1.5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak üzere belirledik.
Türkiye Tohum Üretiminde Kendine Yeterlidir
Tohumculukta en çok tartışılan konulardan biri de dış ticarettir. Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine
yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumda.
Zaten miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır.
2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorduk,
2015'te bu rakam 115 milyon dolar oldu. 2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153 milyon dolara çıktığını görüyoruz.
Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan
ihracatının da eklenmesiyle 262 milyon dolarlık bir ihracatımız
olmuş. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 89’a ulaşmıştır.
Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70’ten fazla ülkeye tohum
ihraç etmektedir. Burada özel sektörün pazarlama yeteneğini
de gözden kaçırmamak gerekir."
Yeni Stratejiler Uygulanması Önemli
TÜSSİDE Yönetim Kurulu Başkanı Tezer Battal ise, tüm alt
birliklerin eylem planlarını sıkı takip etmeleri, tohumculuk sektörünün rekabet gücünü artırmak için tanımlanan stratejik eylemleri hayata doğru şekilde aktarmaları gerektiğini belirterek, tanımlanan stratejilerin uygulanmasının, doğru stratejileri tanımlamak
kadar önemli olduğunu kaydetti.
Bilim ve Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin
İnsanoğlu Metal Yiyip İçemeyecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürü Mesut Akdamar ise tarımın öneminin dünyada olduğu
gibi Türkiye'de de arttığını belirtti. Bu önemin insanoğlunun beslenme ve hayatını idame ettirmesinin tamamen tarım ve gıdaya
bağlı olmasından kaynaklandığını ifade eden Akdamar, "Bilim ve
teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu metal yiyip, metal
içemeyecek, mutlaka tarımsal kaynaklı gıda tüketmek durumunda bulunuyor." yorumunu yaptı.
Bakanlık Olarak Projeyi Çok Önemsiyoruz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar, Bakanlık tarım ve tohumculuk
sektörüne verdikleri destekleri anlattı. Akdamar, TÜRKTOB’un
TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği Tohumculuk
Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ni çok önemsediklerini ve katkı verdiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından proje
sunumlarına geçildi. TÜSSİDE’nin sunumu Uzman Araştırmacı
Ayşe Kandemir tarafından yapılırken, TÜRKTOB'un ve diğer Alt
Birliklerin ortak sunumunu ise TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr.
Muhteşem Torun yaptı.
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1.5 MİLYAR SÜS BİTKİSİ
EKONOMİYİ
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar,
sektörün gündemini Anadolu Ajansı’na değerlendirdi.
Sektörün iş gücüne katkısı, ihracat artışı için yapılması
gereken düzenlemeler, KDV indirimi talebi başta olmak
üzere pek çok konuyu gündeme taşıyan Dündar’ın
açıklamaları yazılı basında da büyük ilgi gördü.
Üretim ve İhracatta Son Durum
Türkiye'de geçen yıl üretilen 1,5 milyar süs bitkisi,
hem çevreyi renklendirdi hem de ekonomiye canlılık
kattı. Geçen yıl 49 bin dekar alanda 1.5 milyar süs
bitkisi üretimi gerçekleştirilirken, üreticiler, üretim ve
ihracatı artırmaya yönelik taleplerde bulundu.
Anadolu Ajansı’nın Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği
(SÜSBİR) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen sene
toplam 48 bin 580 dekar alanda toplam 1,5 milyar süs
bitkisi üretildi.
Türkiye'nin geçen yıl süs bitkileri ihracatı 81 milyon
614 bin dolar, ithalatı da 87 milyon 244 bin dolar oldu.
2016 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında
ilk sırayı 16,6 milyon dolar ile Hollanda aldı, bu ülkeyi
İngiltere ve Türkmenistan izledi. İthalatta da 37 milyon
dolar ile Hollanda birinci sırada yer alırken, bunu İtalya
ve Almanya takip etti.

S

ÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar:
"Süs bitkileri sektörünün gerek yurt
içi üretimin arttırılması gerekse uluslararası rekabet açısından güçlendirilmesi için uygulanan farklı KDV oranlarının
yeniden düzenlenmesi ve yüzde 18'den
yüzde 8'e çekilmesine ihtiyaç vardır."

"Ar-Ge’de iletişim eksikliği var, pek çok bitki
piyasaya giremiyor"
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar
yaptığı açıklamada süs bitkileri alanında Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
üretici sayısının yaklaşık 900 civarında olmakla beraber
bunların 568'inin Birliğe üye olduğunu ifade etti.
SÜSBİR'in, bünyesindeki kooperatiflerle sektördeki
yaklaşık 4 bin kişiyi kapsadığına dikkati çeken Dündar,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının araştırma
enstitüleri tarafından yapılan ıslah ve çeşit geliştirme
çalışmalarının sektörle birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Dündar, ticari değeri olabilecek türlere öncelik
verilmesi ve bu çalışmaların sonuçlarının kısa sürede
piyasaya kazandırılması gerektiğinin altını çizerek,
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"Ticarete konu olabilecek kapasitede birçok lale, ters lale,
süsen, şakayık gibi bitkiler özel sektör ve araştırma kuruluşları arasındaki iletişim eksikliğinden dolayı piyasaya
girememektedir. Bu çeşitlerin bir an önce üretimine geçilmesi çeşidin ticari vasfını yitirmemesi açısından oldukça
önemlidir." diye konuştu.
"Kamu arazilerini uzun dönemli kiralamak istiyoruz"
Dündar, üretim yapılacak nitelikli arazinin sektörde
önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, söz konusu
alanların yetersiz ve parçalı olmasının üreticinin önünde
ciddi bir engel olduğunu vurguladı. Üretim ve planlamaların
yapılabilmesi için uzun dönemli arazi kiralamalarına ihtiyaç
duyulduğunu belirten Dündar, atıl durumdaki nitelikli kamu
arazilerinin uzun dönemli kiralamalar yoluyla sektöre kazandırılmasının buna çözüm olabileceğini ifade etti.
"Sektör KDV indirimi bekliyor"
Dündar, Tohumculuk Kanunu kapsamında faaliyet
gösteren diğer alt birliklerin kapsadığı ürünlerin KDV oranının yüzde 1 ila yüzde 8 arasında değişirken, süs bitkileri
sektöründe KDV oranının yüzde 18 olduğunu dile getirerek,
"Süs bitkileri sektörünün gerek yurt içi üretimin artırılması
gerekse uluslararası rekabet açısından güçlendirilmesi için
uygulanan farklı KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi ve
yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesine ihtiyaç vardır." dedi.
"Süs bitkileri 'Dahilde İşleme Rejimi'
kapsamına alınsın"
Dündar, özellikle yerel yönetimlerin çevre düzenleme
çalışmalarında büyük boylu ağaçları tercih etmeleri ve
projelendirmede üreticilerin elinde olmayan bitkileri kullanmaları sebebiyle ithalatın arttığını belirterek, bunun önüne
geçilmesi için yerel yönetimlerin her yıl çevre düzenlemelerinde kullanılacak bitkileri yayınlamasının, üreticileri yönlendireceğini ve ithalatı azaltacağını vurguladı.
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ÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar;
"Ar-Ge’de iletişim eksikliği var, pek
çok bitki piyasaya giremiyor."

Başkan Dündar, ithalatı en çok yapılan süs bitkilerinin
boylu ağaçlar olduğuna dikkati çekerek, "Bunun sebebi de
yerli üreticinin büyük ve kuturlu bitki üretiminin finanse edilmemesidir. Süs bitkilerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamına alınması, ihracat iadesi yardımlarından süs bitkilerinin
tamamının faydalandırılması, ihracat aşamasında sektöre
yönelik navlun desteklerinin hayata geçirilmesi ihracata
ivme kazandıracaktır." diye konuştu.
"Tarım Sigortası genişlesin"
Kredi alırken ürünün teminat olarak gösterilebilmesi
gerektiğini ifade eden Dündar, tarım sigortalarının süs bitkilerinin tamamını içine alacak şekilde genişletilmesinin de
sektörün önünü açacağını bildirdi.
"Türkiye'de lalenin kıymeti bilinmiyor"
Öte yandan Türkiye'nin, lalenin kıymetini yeterince
değerlendiremediğini ve lale soğanının ticaret odağı haline
gelemediğini ifade eden Dündar, şunları kaydetti:
"Türkiye’de lale üretimi kesme çiçek kullanımından çok
soğanı için üretilip satılmaktadır. 2016 yılında kesme çiçek
olarak üretilen lale miktarı 41 milyondur. Türkiye'nin sürgün
vermiş veya dinlenme halinde olan lale soğanı ihracatı
2013 yılında 16 bin dolar iken, 2016 sonunda 54 bin dolara
yükseldi. Lale soğanı ithalatı ise 2013'te 3 milyon 46 bin
dolarken geçen sene 4 milyon 960 bin dolar oldu. İthalatın
neredeyse tamamı Hollanda'dan gerçekleştirilirken, geçen
sene Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, Ürdün, Kuveyt ve Pakistan'a lale soğanı
ihracatı yapıldı. Ülkemiz süs bitkileri üretim değeri yaklaşık
1 milyar dolar olup, lale üretimi bunun içinde binde 5'lik pay
almaktadır. Ayrıca ülkemizde doğadan toplanan ya da üretilip ambalajlanan çiçek soğanlarının ihraç edilip, Hollanda
gibi ülkelerde ayıklanıp tekrar paketlenmesi veya kesme çiçek haline getirildikten sonra katma değerli bir ürün olarak
ülkemize ithal yoldan girmesi önemli bir sorun."
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HAZİNE ARAZİLERİ
SEKTÖRÜN KULLANIMINA AÇILDI
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin (SÜSBİR)
çabaları sonuç verdi.
Bilindiği üzere arazi sorunu, süs bitkileri üreticilerinin en
büyük sorunlarından biridir. Süs bitkileri üreticilerinin en büyük problemlerinden biri olan arazi sorunu, SÜSBİR tarafından her platformda gündeme getirildi ve sorunun çözümü
için kamu elinde bulunan ve kullanılmayan arazilerin sektörümüze kiralama yoluyla tahsisi konusunda lobi faaliyetleri
yürütüldü.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile
süs bitkileri kiralama işlemleri
MADDE 72/A – (1) Hazine taşınmazları gerçek veya tüzel
kişilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek
üzere kiraya verilebilir. Bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık
kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

SÜSBİR’in girişimleri sonuç verdi ve 24/5/2017 tarihli 30075 sayılı Resmi Gazete'de ‘Hazine Taşınmazlarının
İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik’ yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik değişikliği hazine arazilerinin uzun dönem kiralama yoluyla sektöre tahsisinin önünü açmıştır.
Uygulamaya dair usul ve esaslar henüz belli değildir ve önümüzdeki günlerde çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir.

Yönetmelik içerisindeki madde şu şekildedir:
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"
SÜSBİR PORTAL
BELEDİYELERİN
KULLANIMINA
AÇILIYOR

SÜSBİR’in
2017 yılı başlarında
faaliyete geçirdiği,
üyelerin kendilerine ait
kullanıcı adı ve şifreyle
bilgisayardan ve
mobil cihazlardan
giriş yapabilecekleri
web tabanlı ürün
anons ve satış portalı
her geçen gün
üye sayısını
artırmaktadır.

"
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Geçtiğimiz günlerde yapılan eklemeler ile SÜSBİR Portal yeni
kullanıcı ara yüzüne kavuşmuş böylece portal hem tekdüze bir
görünümden kurtularak görsellik yönünden zenginleşmiş hem
de bir takım düzenlemelerle kullanımı kolay ve pratik bir portal
haline gelmiştir.
SÜSBİR’in bu portalı hizmete sunarken öncelikli bazı hedefleri vardı. Bunlar ticari hiçbir ilişkinin içine girmeden;
• Üretici ve satıcıya elindeki ürünü en az masrafla sergileyebileceği ortamı temin etmek.
• Üretici ve satıcıya elindeki ürünü pazarlayabileceği, onları
alıcıyla birebir iletişimle buluşturacak yeni bir pazarlama
kanalı oluşturmak. Yani alıcı ve satıcıyı bir araya getirmek.
• Alıcının aradığı ve istediği niteliklerdeki ürünü en az masrafla, karşısındaki bilgisayar veya telefon ekranından aratıp
bulması, satıcıyla iletişime geçebilmesi.
• Süs bitkileri sektöründe en büyük alıcı konumunda olan belediyelerin yapacakları alımlarda üreticiyle birebir iletişime
geçmeleri.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde SÜSBİR Portal,
belediyelerin kullanımına açılacaktır.
Teknik alt yapı çalışmaları tamamlandığında, belediyelerin
ilgili birimlerinin görevlendirdiği personel tarafımızca sisteme
tanımlanacak ve portala giriş yapabilecektir.
Belediyeler portal üzerinden, kim, hangi kriterlerde, hangi bitkileri ne kadar üretiyor ve satıyor, bitki, firma ve firmanın faaliyette bulunduğu il bazında aramalar yaparak bulabilecekler, arama
sonuçlarını listeleyip döküm alabileceklerdir. Bu şekilde ülkemizde süs bitkileri sektöründe bir nevi üretim deseni de ortaya çıkacaktır. Detay sayfalarında bitkilerin kap durumu, kap hacmi, boy,
kutur vb. tanımlayıcı ve açıklayıcı ek bilgiler ve bitkiye ait fotoğraflar yanı sıra bitkiyi ekleyen firmanın iletişim bilgileri ve firmaya
ait varsa diğer bitkileri de görebilecekler, bitki alımlarını portal
üzerinden iletişime geçtikleri firmalardan yapabileceklerdir.
Ayrıca portalda oluşturacağımız bir anons-duyuru bölümünde, belediyeler kendilerine ait bitki ihtiyaç ilanlarını
yazabileceklerdir.
Portalın belediyelerin kullanımına açılmasının portal üyeleri yönünden de önemli avantaj ve getirileri olacaktır. Öncelikli
olarak ürünlerini diğer üyelerle eşit şartlarda, en ucuz şekilde
sergileme ve pazarlama imkanına kavuşacakladır. Portal üyeleri
hangi belediye, hangi bitkiyi, ne kadar talep ediyor görebilecek,
gerekiyorsa üretim planlamasını buna göre yapacak, kaliteli ve
standart üretime yönelecek, belediyelerle bir bire iletişime geçerek ürünlerini pazarlayabilecektir.
Ayrıca portal sayfalarına reklam alınmaya da başlanmıştır.
Firmalar makul bedeller karşılığında firmalarına ait reklamları
portalda yayınlatabilirler.
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Burada portalın kullanımına dair kısa bir bilgi de aktarmak istiyoruz.

Portal adresi
www.susbirportal.com dur.

SÜSBİR Portal’a giriş sadece Birliğimizde kayıtlı olan
yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Yetkili kişi sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarasını yazıp giriş butonuna tıkladığında
sağdaki ikinci ekran karşısına gelir. Cep telefonuna gelen SMS şifresini yazıp giriş butonuna
tıklayınca portal ana sayfasına girmiş olur.
Portal ana sayfasında sol tarafta Üye Firma Menüsünde; Ürün Yönetimi, Kategoriler ve Son
Eklenen
bölümleri
yer
almaktadır.
taraftabakacağınız
ise öncelikli
bakacağınız
ait
Yetkili kişiÜrünler
sistemde kayıtlı
olan cep
telefonu
numara- Sağöncelikli
bölümlere
ait kısa yolbölümlere
butonYetkili
kişi
sistemde
kayıtlı
olan
cep
telefonu
numarasını
yazıp
giriş
butonuna
tıkladığında
ları Ürünüm
verilmiştir. Bunlar
Ürünüm Var”,
sını
yazıp giriş
butonuna verilmiştir.
tıkladığında sağdaki
ikinci“…Kayıtlı
ekran
kısayol
butonları
Bunlar
Var”,“…Kayıtlı
“….Güncellenmesi
Gereken
“….Güncellenmesi
Gereken
Ürünüm
Var”,
karşısına
gelir.
Cep
telefonuna
gelen
SMS
şifresini
yazıp
sağdaki
ikinci
ekran
karşısına
gelir.
Cep
telefonuna
gelen
SMS
şifresini
yazıp
giriş
butonuna
Ürünüm Var”, “…..Kayıtlı Ürün Var” kısa yollarıdır.
“…..Kayıtlı Ürün Var” kısa yollarıdır.
giriş
butonunaportal
tıklayınca
portal
ana sayfasına
girmiş
olur.
tıklayınca
ana
sayfasına
girmiş
olur.
Sayfanın
üst kısmındapasif
30 gün
içinde güncelSayfanın
kısmında
30 günÜye
içinde
ürünlerinizin
duruma
geçeceğine
Portal anaüst
sayfasında
sol tarafta
Firma güncellenmeyen
lenmeyen
ürünlerinizin
pasif
duruma
geçeceğine
Menüsünde;
Ürün
Yönetimi,
Kategoriler
ve
Son
Eklenen
Portal
ana
sayfasında
sol
tarafta
Üye
Firma
Menüsünde;
Ürün
Yönetimi,
Kategoriler
ve Son
dair bir uyarı bulunmaktadır.
dair
bir
uyarı
bulunmaktadır.
Ürünler
bölümleri
yer
almaktadır.
Sağ
tarafta
ise
Eklenen Ürünler bölümleri yer almaktadır. Sağ tarafta ise öncelikli bakacağınız bölümlere ait
kısayol butonları verilmiştir. Bunlar “…Kayıtlı Ürünüm Var”, “….Güncellenmesi Gereken
Ürünüm Var”, “…..Kayıtlı Ürün Var” kısa yollarıdır.
Sayfanın üst kısmında 30 gün içinde güncellenmeyen ürünlerinizin pasif duruma geçeceğine
dair bir uyarı bulunmaktadır.
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Ürün yönetimi bölümünde “Ürünlerim” butonuna tıkladığınızda portala eklemiş olduğunuz
ürünleri göreceğiniz sayfa açılır. Bu sayfada ürünlerinizi yönetip, bilgilerini güncelleyebilir,

Ürün yönetimi bölümünde “Ürünlerim” butonuna
tıkladığınızda portala eklemiş olduğunuz ürünleri göreceğiniz sayfa açılır. Bu sayfada ürünlerinizi yönetip,
bilgilerini güncelleyebilir, gerektiğinde de portaldan

kaldırabilirsiniz. Ürünlerinizi excel ve pdf formatlarında
listeleyebilirsiniz.
“Yeni Ürün Ekle” butonuna tıklamanız halinde ilgili sayfaya yönlendirilirsiniz.

Ekranda görüldüğü gibi ürün eklerken; ürünün ana ve alt kategorileri, saksı durumu, saksı
hacmi, çapı, Latince ve Türkçe adları, boy, kutur, stok
durumu,
birimi,
fiyatı ve
ürüne ait ek
açıklamalar ürün fotoğrafları gibi özelliklerini
tanımlayabilirsiniz.
Latince adı kutucuğuna yazdığınız her harf sonrası portal filtreleme yaparak ürünün adını
karşınıza getirmektedir. Sizin seçmeniz yeterli olacaktır.
Ürüne
aitgörüldüğü
fotoğrafları
eklerken
ilgili
uyarıları
almanız
ürünlerinizin
portalda
kaliteli
Ekranda
gibi ürün
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Ürün
ekleme esnasında,
ekleyeceğiniz
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göre gereEkranda
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gibisaksı
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kutucukları
tam doldurmanız
ve birimlerisaksı
ekleyecealt
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saksı durumu,
hacmi,
çapı, Latince
görsellerle
sergilenmesini
sağlar.
ürünü temsil edecek şekilde doğru seçme- durumu,
ve
Türkçe çapı,
adları, Latince
boy, kutur,ve
stok
durumu,adları,
birimi, fiyatı
hacmi,
Türkçe
boy,vekutur,ğiniz
stok
niz ürün sunum kalitenizi arttıracaktır.
ürüne
ait
ek
açıklamalar
ürün
fotoğrafları
gibi
özelliklerini
birimi,ekleme
fiyatı
ve
ürüne ait ek ürüne göre açıklamalar
fotoğrafları
gibi özelliklerini
Ürün
esnasında,
ekleyeceğiniz
gerekiyorsa ürün
kutucukları
tam doldurmanız
ve
tanımlayabilirsiniz.
tanımlayabilirsiniz.
ana seçmeniz
sayfasında ürün
yönetimi
bölübirimleri ekleyeceğiniz ürünü temsil edecek şekildePortal
doğru
ürün
sunum
kalitenizi
münde
"Tüm
Ürünler"
veya
sayfa
üzerinde
yeşil
Latince
adı
kutucuğuna
yazdığınız
her
harf
sonrası
artıracaktır.
renkliportal
"Kayıtlı Ürün
Var" butonuna
tıkladığınızda
portal
filtreleme
yaparak ürününyazdığınız
adını karşınıza
getirmekLatince
adısayfasında
kutucuğuna
her
harf sonrası
filtreleme
yaparak
ürünün adını
Portal
ana
ürün
yönetimi
bölümünde
"Tüm
Ürünler"
veya
sayfa
üzerinde
diğer
üyelerin
portala
ekleyip
sergiledikleri
ürün- yeşil
tedir. Sizin seçmeniz yeterli olacaktır.
karşınıza
getirmektedir.
Sizin
seçmeniz
yeterli
olacaktır.
renkli "...... Kayıtlı Ürün Var" butonuna tıkladığınızda
diğer üyelerin
ekleyipile
leri görebilirsiniz.
Ürünleri 10,portala
25, 50 seçenekleri
Ürüne
ait
fotoğrafları
eklerken
ilgili
uyarıları
dikkate
almanız
veya
tümü
olmak
üzere
aynı
sayfada
görebilir
ve bunları excel
sergiledikleri ürünleri görebilirsiniz.
veya
pdf
formatında
listeleyip
döküm
alabilirsiniz.
ürünlerinizin
portalda
kaliteli
görsellerle
sergilenmesini
sağlar.
Ürüne ait fotoğrafları eklerken ilgili uyarıları dikkate almanız ürünlerinizin portalda kaliteli
görsellerle sergilenmesini sağlar.

Ürün ekleme esnasında, ekleyeceğiniz ürüne göre gerekiyorsa kutucukları tam doldurmanız ve
birimleri ekleyeceğiniz ürünü temsil edecek şekilde doğru seçmeniz ürün sunum kalitenizi
artıracaktır.
Portal ana sayfasında ürün yönetimi bölümünde "Tüm Ürünler" veya sayfa üzerinde yeşil
renkli "...... Kayıtlı Ürün Var" butonuna tıkladığınızda diğer üyelerin portala ekleyip
sergiledikleri ürünleri görebilirsiniz.

Ürün satırının her hangi bir yerine tıkladığınızda ürüne ait

bilgiler mevcuttur. Detay sayfasında göreceğiniz bir diğer

Ürünleri
10, 25,sayfaya
50 seçenekleri
ile veya
tümü olmak
üzere
aynı firmanın
sayfadailetişim
görebilir
ve Gerektiğinde
bunları
detayları
göreceğiniz
gelirsiniz. Ekranda
görüldübilgi ise
ürün sahibi
bilgileridir.
excel
veyasayfasında
pdf formatında
listeleyip
ğü
gibi detay
ürüne ait tüm
tanıtıcı ve döküm
açıklayıcı alabilirsiniz.
firmaya bu bilgilerden ulaşıp ticari kontak kurabilirsiniz.
Ürün satırının her hangi bir yerine tıkladığınızda ürüne ait detayları
gelirsiniz.

göreceğiniz sayfaya
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Ekranda
gibi
detay
sayfasında
ürüne
ait
tanıtıcı
açıklayıcı
bilgiler
mevcuttur.
Ekranda görüldüğü
görüldüğüAyrıca
gibiürün
detay
sayfasında
ürüne
ait tüm
tümGerektiğinde
tanıtıcı ve
veportalda
açıklayıcı
bilgiler
mevcuttur.
sahibi
firmanın portala
ekleilgilendiğiniz
ürünleri
Detay
sayfasında
göreceğiniz
bir
diğer
bilgi
ise
ürün
sahibi
firmanın
iletişim
bilgileridir.
başka ürünlerbir
var ise
o ürünlerin
formatında
gruplandırarak
Detay sayfasında diği
göreceğiniz
diğer
bilgideise excel
ürünve pdf
sahibi
firmanın
iletişimlisteleyebilgileridir.
özelliklerini
ve bilgilerini detaylarıyla
bilir
ve döküm
alabilirsiniz.
Gerektiğinde
firmaya
bu
bilgilerden
ulaşıp
ticari
kontak
kurabilirsiniz.
Ayrıca
ürün
Gerektiğinde firmaya
bu bilgilerden
ulaşıp ticari kontak kurabilirsiniz. Ayrıca ürün sahibi
sahibi
görmeniz
mümkündür.
firmanın
portala
eklediği
başka
ürünler
var
ise
onları
da
görebilirsiniz.
firmanın portala eklediği başka ürünler var ise onları da görebilirsiniz.
Üye
Üye Firma
Firma
eklenen
eklenen en
en

İhtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelleÜye Firma Menüsü'nde bulunan
necek olan portalda önümüzdeki aylarda bu
"Son"Son
Eklenen
Ürünler" butonuna
tık-butonuna
bölümetıkladığınızda
"En Çok İncelenen Ürünler" gibi sizi yön-portala
Menüsünde
Eklenen
Ürünler"
Menüsünde
"Son
Eklenen
Ürünler"
butonuna
tıkladığınızda
portala
ladığınızda
portala
eklenen
en
son
10
lendirebilecek
farklı bilgilerin elde edilebileceği
son
10
ürün
ekranınıza
gelir.
son 10ürün
ürün
ekranınıza
ekranınıza
gelir. gelir.
kategoriler de eklenecektir.

Gerektiğinde
Gerektiğinde excel
excel ve
ve pdf
pdf formatında
formatında listeleyip
listeleyip döküm
döküm alabilirsiniz.
alabilirsiniz.
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Önümüzdeki
Önümüzdeki aylarda
aylarda portalda
portalda bu
bu bölüme
bölüme veya
veya "En
"En Çok
Çok İncelenen
İncelenen Ürünler"
Ürünler" gibi
gibi kategoriler
kategoriler de
de
eklenecektir.
eklenecektir.

SÜSBİR TÜRKİYE-SIRBİSTAN
TARIM İŞ FORUMUNA KATILDI
22 Ağustos’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da onur konuğu olduğu Türkiye-Sırbistan Tarım
İş Forumuna SÜSBİR’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Dündar katıldı.
Türkiye ve Sırbistan’dan katılımın fazla olduğu program
açılış konuşmalarıyla başladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin
değerlendirildiği ve iş adamları ile sektör temsilcileri arasında ikili görüşmelerin yapıldığı programda, SÜSBİR masası
da katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Türkiye’den programa katılan sektör temsilcileriyle ayrıca
bir toplantı yapan Bakan Fakıbaba, sektörün sorunlarını ve
taleplerini dinledi. SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Dündar bu toplantıda Bakan’a sektörün en önemli sorunlarından biri olan KDV oranının yüksekliği konusunda taleplerini iletti. Süs bitkilerinde %18 KDV oranının, Tohumculuk Mevzuatı altında yer alan diğer alt birliklere göre oldukça yüksek
olduğunu, üreticinin KDV oranlarının %8’e düşürülmesi ile
ilgili isteğini Maliye Bakan Yardımcısına da ilettiğini fakat somut bir adımın henüz atılamadığını söyleyerek Bakan’dan bu
konunun gündeme alınması ve takibi ile ilgili talepte bulundu.
Bir diğer konu olarak Dündar, ithalatla ilgili kamu alımlarında yerli üretimin tercih edilmesi için SÜSBİR‘in de

çalışmalar yürüttüğünü; Kamu Alımlarında Yerli Üretimin Tercih Edilmesi Hakkındaki Başbakanlık Genelgesinin Bakanlık
tarafından daha işler hale getirilmesi ile ilgili talebini de iletti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 31 Temmuz
2016 yılında çıkarılan Yönetmelik ile süs bitkileri üzerinde
yaşanan mevzuat çakışması, SÜSBİR üyelerinin üzerinde
iki Bakanlığın da yaptırımına sebep olmaktaydı. Bununla
ilgili sektör rahatsızlığını dile getiren Başkan Dündar, Bakan
Fakıbaba’dan çözüm talebinde bulundu.
Son olarak Dündar, Halkalı Zirai Karantina Müdürlüğü
arazisinin bir üniversiteye verileceğine dair çıkan haberlere
değinerek, Halkalı Zirai Karantina Laboratuvarı'nın ithalat ve
ihracat izinleri bakımından sektör için çok önemli olduğunu,
kapatılması durumunda oldukça sıkıntı yaşanacağını da
dile getirdi. Bakan Fakıbaba, sektörü bu konuda mağdur
etmeyeceklerini, konunun henüz netleşmediğini ifade etti.
Tüm bu taleplerle ve süs bitkileri sektörü ile ilgili olarak Bakan Fakıbaba, süs bitkilerinin lüks tüketim materyali
olmadığını aksine bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Tohumculuk
Mevzuatı altında yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bünyesinde bulunan Süs Bitkileri ile ilgili taleplerin
gündemlerinde olacağını ve sorunların çözümüne yönelik
çalışmaların da başlatılacağını kaydetti.
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SÜS BİTKİLERİ
SEKTÖRÜNDE BİR İLK:
SÜS BİTKİLERİ ISLAHI
TOPLANTISI
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin (SÜSBİR) koordinasyonunda düzenlenen "Süs Bitkileri Islahında Mevcut
Durum ve Sektör İhtiyaçlarının Belirlenmesi" konulu
bu alandaki ilk toplantı 13 Haziran 2017’de Ankara’da
gerçekleşti. Toplantıya SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyeleri,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi yetkilileri, Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar, üniversitelerin ziraat fakültelerinden araştırma
görevlileri ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Sektörde bir ilk olan toplantıda süs bitkileri konusunda yapılan ıslah çalışmaları, bu çalışmalarda
ortaya çıkan başlıca sorunlar, eksiklikler ve yapılması
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gerekenler hakkında görüşler sunuldu. Ayrıca Türkiye’de ve
yurt dışında süs bitkilerinde yapılan araştırma çalışmalarının
geleceği konusuna değinildi.
Sektör Kamunun Yaptığı Çalışmalardan Habersiz
Toplantıda, süs bitkileri sektöründe yapılan ıslah çalışmalarının kamu düzeyinde kalması, özel sektörün bu
çalışmalardan haberdar olmaması ve bu sebeple yapılan
çalışmaların ticarete konu edilememesi en önemli sorun
olarak toplantıda gündeme geldi.
Araştırmalar Piyasanın İhtiyaçlarına Cevap Vermiyor
Ayrıca, kamu kurumlarınki ıslah çalışmalarının piyasa
ihtiyaçları araştırılmadan yapılması ve bu nedenle özel sektör tarafından bilinse dahi kullanılabilir durumda olmadığı,
diğer yandan uzun bir ön çalışma gerektiren ıslah çalışmalarına özel sektör tarafından gerekli önemin verilmediği
vurgulandı. Tüm bunların sebebinin ise sektör paydaşları
arasındaki iletişim eksikliği olduğu belirtildi.
Özellikle belediyeler tarafından yapılan projelerde sürekli aynı çeşit bitkilerin kullanılmasının da özel sektörü yeni
çeşitlerin ticareti konusunda kısıtladığına, bunun önüne
geçilmesi için belediyeler ve kamu kurumlarıyla projelendirme de farklı bitkilerin kullanılması konusunda görüşmeler
yapılmasının gerekliliğine de değinildi.
"SÜSBİR Portal, ıslah için yön verici"
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, SÜSBİR tarafından hayata geçirilen ve üyelerin kullanımına açılan
SÜSBİR Portal’ın, süs bitkilerinin ıslahı konusunda hangi

çeşitler üzerinde çeşit geliştirme ve çeşit özelliklerinin güçlendirilmesi çalışması yapılması gerektiği sorusuna altlık olacağını belirtti. Dündar "SÜSBİR Portalda SÜSBİR üyelerinin
ellerinde bulunan bitkilerin ve ülke genelinde hangi bitkilerin
yaygın kullanıma sahip olduğunun bilinmesi ve bu çeşitler
üzerinde çeşit geliştirme çalışmalarının yapılmasına katkı
sağlayacak. SÜSBİR, araştırma enstitüleri, üniversiteler, belediyeler ve özel sektör arasında bilgi alışverişinin sağlanması, hem sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte
yeni çeşitler gelişmesini sağlayacak hem de geliştirilen yeni
çeşitlerin piyasa da kullanımının önünü açmış olacak." dedi.
Ayrıca, ülkemizde özel sektör tarafından AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik AR-GE seralarının kurulması
ve ıslah çalışmalarında görev almak üzere ıslahçı personel
yetiştirilmesi de toplantıda üzerinde önemle durulan bir
konu oldu.
Programın ikinci bölümünde Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü serasına ziyaret gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner
Kazaz, süs bitkilerinde yaptığı çeşit geliştirme ve deneme
çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
SÜSBİR tarafından gerçekleştirilen ‘Süs Bitkileri Islahında Mevcut Durum ve Sektör İhtiyaçlarının Belirlenmesi’ konulu toplantı tüm katılımcılar tarafından sektörde ıslahçılar
ve özel sektörün buluşmasının ilk adımı olarak nitelendirildi
ve bundan sonra yapılacak çalışmalara önemli bir başlangıç olduğu dile getirildi.
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TÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİ
Türkiye Tohumcular Birliği

"

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Yılmaz ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin Ziraat Bankası Kredi
Politikaları Genel Müdürlüğü Tarım
Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat
Pişmaf ile İstanbul’da yaptıkları
toplantıda yurt içi sertifikalı tohum,
fide, fidan ve süs bitkisi üretimi için
işletme, yatırım ve
AR-GE kredileri konusunda
tohumculuk sektörünün
talepleri gündemin
ana konularını oluşturdu.

"

28

SEKTÖRÜN
FİNANSMAN
İHTİYAÇLARI
GÜNDEMDE
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürsel Tanrıver,
Savaş Akcan ve Miktat Olgun, Ziraat Bankası Kredi
Politikaları Genel Müdürlüğü Tarım Politikaları Bölüm
Başkanı Ferhat Pişmaf ile bir toplantı yaptı.
05 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen
toplantıda tohumculuk sektörünün “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme
Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği” ile ilgili uygulamalar ve sektörün aynı tebliğ
kapsamında yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve

süs bitkisi üretimi için kullandığı işletme ve yatırım kredileri
detaylı olarak masaya yatırıldı.
• Banka Çalışanları Tohumculuk Sektörünün
İşleyişi Konusunda Bilgi Sahibi Olmalı
Toplantıda, tohumculuk sektörünün tohum, fidan,
fide ve süs bitkisi yetiştirme, üretme ve işleme süreçlerinin ve uygulamak zorunda olduğu prosedürlerin
Banka personeli tarafından bilinmesinin çok faydalı
olacağı değerlendirildi ve daha yakın bir iş birliğinin
gereği konusunda görüş birliğine varıldı.
• AR-GE Öncelikli Olmalı, AR-GE Kredilerinin
Vadesi 10 Yıla Çıkarılmalı
Tohumculuk sektörünün gelişimini hızlandıracak
araştırma – geliştirme (AR-GE) çalışmalarının doğrudan kredilendirme konusu yapılması ve uzun süreli
ve pahalı olan AR-GE çalışmalarının öncelikli olarak
kredi konuları kapsamında değerlendirilmesi TÜRKTOB Heyetinin talep ettiği bir başka konu oldu.
Ayrıca, AR-GE çalışmalarının uzun bir süreci gerektirmesi nedeniyle kredi vadesinin en az 10 yıl
olmasının sektörün önemli bir ihtiyacına cevap
vereceği de gündeme gelen talepler arasında ön
sırada yer aldı.
• İşletme ve Yatırım Kredilerinin Süreleri ve
Üst Limitleri Arttırılmalı
TÜRKTOB Heyeti, işletme ve yatırım kredilerinde geri
ödeme süreleri ve üst limitlerin arttırılması ve şube
ve genel müdürlükler için aynı limitlerin uygulanması
gerektiği konusundaki görüşlerini de Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf’a
iletti.
Toplantıda, tohumculuk sektörünün finansman ihtiyacının giderilmesi ve bu konudaki mevcut sorunların
çözümü konusundaki diğer konular ile kısa, orta ve
uzun vadede yapılması gereken çalışmalar detaylarıyla
gündeme geldi.

destekli krediler yeterince kullanılamamaktadır. Bu kredilerin sektörümüze uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Kredi Vadeleri
Süs bitkileri sektöründe ithalattın fazla olmasında bir
sebep de; üretim materyali(fide, fidan) dışında özellikle
sektörün en büyük alıcısı konumunda olan belediyelerin
tercih ettiği büyük ağaçlardır. Yurt içinde bu ağaçların
yetiştirilmesi elbette mümkündür. Ancak tercih edilen bu
ağaçların yetişmesi üretimde en az 10 yıl finans desteği istemektedir.
İklim kuşağı yönünden her bölgeye uygun bitki yetiştirebilecek durumdayken, milyonlarca doların Avrupa üreticisine aktarılmasının çok da doğru olmadığı
kanaatindeyiz.
Sektörün en büyük alıcısı konumunda olan kamunun isteği boyutlarda üretim yapmak işletme kredilerinin
vadelerinin sektöre uygun olarak yeniden düzenlenmesinden geçmektedir. Sektörün katma değerini artıracak olan bu uygulama ihraç pazarlarının da açılmasını
sağlayacaktır.
Krediye Ulaşımın Kolaylaştırılması
Süs bitkileri üretimi için kredi kullanımı oldukça düşüktür. Bunun sebeplerinden birisi de banka şubelerinin bu
kanaldan kredi kullandırmamalarıdır. Süs bitkileri için ayrı
bir kredi olmadığı ve tarımsal işletme kredisine yönlendirildikleri veya kredi kullandırılmadığı üyelerden gelen şikayetler arasındadır. Sadece üreticilerin değil banka şubeleri
çalışanlarının da kullandırılacak kredi konularında bilgi
eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.
Teminatların Sektöre Uygunluğu
Kredi teminatları konusunda tarım ihtisas bankası
olan Ziraat Bankasının krediyi kullandırdığı ürün ya da
işletmeyi teminat olarak kabul etmesi, kredi kullanımını
arttıracaktır.

SÜSBİR’in Taleplerinin Detaylarında
Neler Var?
Ülkemiz ekolojisi ve doğal varlıkları, uygun iklimsel ve
coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve ucuz işgücüne
sahip olması gibi önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajların katma değere dönmesi ve sektörün dünya pazarında
hak ettiği yere ulaşması, mevcut bazı problemlerin çözümü ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda sektörümüzün
vizyonu: Ülkemiz ekolojik ve lojistik avantajlarını kullanarak, kaliteli üretim ile süs bitkileri üretim ve pazarlama
üssü olmaktır.
Bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük sorunlarımızdan birisi olan işletmelerimizin finans sorununu çözmesidir. 2014 yılından bu güne sektörümüz için uygulanan faiz
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Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği
(SÜSBİR) tarafından desteklenen ve
CYF Fuarcılık organizasyonu
ile düzenlenen sektörümüzün
ülkemizdeki tek ve
Avrupa’daki ikinci büyük fuarı olan
Eurasia Plant Fair - Flower Show
İstanbul, yeni yerinde ürün
gruplarına göre ayrılmış yeni
salonlarıyla süs bitkileri sektörünün
tüm bileşenlerini bir araya getirmeye
devam ediyor.
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"

www.susbir.org.tr

"

www.flowershow.com.tr

Istanbul 2017

"
"
EURASIA PLANT FAIR / FLOWER SHOW ISTANBUL
Ürün Gruplarına Göre Ayrılmış 4 Modern Salon
TÜYAP Beylikdüzü’ne taşınan fuar, organizasyon
tarihinden pazar günü çıkarılarak tarihinin 23-25 Kasım
olarak belirlenmesi, sayısı 4’e çıkarılan salonların
ise ürün gruplarına göre ayrılmasıyla daha da
uzmanlaştırılmış ve tam bir ihtisas fuarı haline gelmiştir.
12 ve 14. salonlarda bitki, çiçek ve peyzaj uygulamaları
yer alırken, 11 ve 13. salonlar üretim materyalleri,
peyzaj malzemeleri, bahçe malzemeleri, makine
ekipmanlar ve yan sanayilere ayrılmış durumda.
TÜYAP’a Taşınarak %100 Büyüdü
Sektörümüzün en önemli oyuncularının bir arada yer
aldığı ve ihtiyacını yılardır hissettiğimiz uluslararası ticaret
platformunu oluşturan Eurasia Plant Fair, 2017 yılında
TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’ne taşınarak, toplam
alanını %100 büyüttü.
TÜYAP’ın yeni ve modern salonlarında daha geniş
sergileme alanlarına sahip olarak düzenlenen fuarda 500’e yakın yerli ve yabancı katılımcı firmanın yer
alması bekleniyor. Şimdiden 4 salon dâhil tüm fuar
alanının %70’i sektör firmalarının yoğun ilgisi ile dolmuş
durumda.
Daha geniş sergileme alanı ve yeni salonlar sayesinde, katılımcı firmalara önceki yıllarda olduğundan
çok daha geniş alanlarda yer alma imkânı verilebiliyor.
Bu sayede, fuarda sergilenen ürün ve hizmetlerdeki
çeşitlilik de arttırılmış oluyor.
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Her yıl olduğu gibi süs bitkileri, çiçekler, peyzaj uygulama ve peyzaj malzemeleri konularında dünyanın önde
gelen markalarının katılımı sağlanırken, bu yıl ayrıca “peyzaj
ve bahçecilik” ile ilgili tüm girdiler ve tamamlayıcı ürünlere
de fuarda fazlasıyla yer verilebiliyor.
Sektörümüzün tek fuarı olan Eurasia Plant Fair - Flower
Show Istanbul, TÜYAP’a taşınarak %100 büyümesiyle,
üyelerimiz için uluslararası ticaret faaliyetlerinin merkezine
konumlanarak, üyelerin hem iç pazarda hem de ihracatta
yeni kanallar açabilmelerini sağlıyor.
Eurasia Plant Fair, bizlere sektör analizi, pazar araştırması yapabilme ve iş birliği fırsatlarının tam olarak kendisini
ifade ediyor. Sektördeki her gelişme, her hareket ve yenilik
Eurasia Plant Fair’e bakarak analiz edilebilir.
“Yeşil” endüstrisindeki bağlantılarınızı ve iş potansiyelinizi geliştirebileceğiniz yegâne platform olan Eurasia Plant
Fair - Flower Show Istanbul 23-25 Kasım 2017 tarihleri
arasında yeni yeri TÜYAP Beylikdüzü’nde 9. kez tüm sektör
temsilcilerine ev sahipliği yapacak.
Daha fazla bilgi için www.flowershow.com.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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F

lower Show-Eurasia Plant Fair, bizlere sektör analizi, pazar araştırması yapabilme ve iş birliği fırsatlarının tam olarak kendisini ifade ediyor.
Sektördeki her gelişme, her hareket
ve yenilik Eurasia Plant Fair’e bakarak
analiz edilebilir.

TÜRKTOB İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) İstişare Toplantısı 14
Haziran 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz’ın Başkanlığında yapılan
geniş katılımlı İstişare Toplantısında, TÜRKTOB Yönetim
Kurulu, Alt Birliklerin Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve diğer yöneticiler hazır bulundu.
TÜRKTOB tarafından TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin katkılarıyla
hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Tohumculuk Sektörü
Ulusal Strateji Geliştirme Projesi sonucunda ortaya çıkan
Stratejik Planın uygulanması İstişare Toplantının ilk gündem
maddesini oluşturdu.
TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, planın uygulanması
için kısa, orta ve uzun vadede tüm Alt Birliklerin üzerlerine
düşen görevleri yapmaları gerektiğini ifade etti.
TÜRKTOB tarafından akredite olmuş ve bağımsız Ulusal
Tohum ve Bitki Sağlığı Laboratuvarı'nın kurulması ve tüm
Alt Birlikleri bünyesinde toplayacak bir kurumsal hizmet

ÖNE ÇIKANLAR
Stratejik Planın Uygulanması
Ulusal Tohum ve Bitki Sağlığı
Laboratuvarının Kurulması
Kurumsal Hizmet Binası
binasında faaliyetlere devam edilmesi tartışılan diğer
konulardı.
Toplantıda, TÜRKTOB Hakem Kurulu’nun işlevi ve daha
etkin çalışması, Tohumculuk Kanunu'nda ve alt mevzuatlarda yapılması gereken değişiklikler, AR-GE çalışmalarının finanse edilmesi, tohumluk üretiminin arttırılması, destekleme
politikaları, piyasa denetimi ve kontrol mekanizmaları ile ilgili
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler,
tohumculuk firmaları ve yetiştiriciler arasında yapılan sözleşmelerin içeriği, tohumculuk faaliyetleri yürütülürken ödenen
resmi ücretler detaylarıyla gündeme geldi.
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SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ
İLE BULUŞTU
SÜSBİR, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen
13. Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu
Üyesi Bünyamin Durukan’ın konuşmacı olarak katılığı etkinlikte bir de stant oluşturan ve öğrencilere mevsimlik çiçek dağıtan SÜSBİR’e sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi.
SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Durukan, SÜSBİR’in tanıtımı, görev ve sorumlulukları ile süs bitkileri sektörü
hakkında çeşitli konularda da öğrencilere bilgi verdi.
Ziraat Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin sektöre
farklı bir akış açısı getirmeleri tavsiyesinde bulunan Durukan,
başarının anahtarının özveri ve girişimcilik olduğunu söyledi.
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YEREL ÇEŞİTLERİN PAZARLANMASI
KONULU TAIEX SEMİNERİ
ANKARA’DA DÜZENLENDİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Yerel Çeşitlerin Pazarlanması konulu
TAIEX Semineri 4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) yetkilileri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM)
bağlı araştırma enstitülerinden araştırmacılar, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Alt Birliklerin temsilcileri ile sektörün önde gelen tohumculuk firmalarının katılımıyla gerçekleşen seminere, Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen
İtalya ve Romanya Tarım Bakanlığı uzmanları katıldı.
Seminerin ilk gününde, tohumculuk konulu AB Direktifleri ve Romanya ve İtalya yerel mevzuatlarının yanı sıra yerel
çeşit tanımı, önemi ve korunması hakkında bilgilerin yer aldığı
sunumlar yapıldı.
İkinci gün ise, Yerel Çeşitlerin Korunması ve Pazarlanması
ile ilgili AB Direktifleri ve yerel mevzuatta uygulanması ile ilgili
sunumlar yapıldı.
Soru cevap kısmında katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla interaktif şekilde ilerleyen toplantı, ülkemizde
GTHB Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi
tarafından hazırlanmakta olan Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına
Alınması Hakkında Yönetmelik için oldukça faydalı bir çalışma
olarak değerlendirildi.
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TOHUMCULUK HİZMETLERİ
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
NEVŞEHİR'DE YAPILDI
Tohumculuk sektöründe 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi, 2017 yılında karşılaşılabilecek sorunlar için önlem alınması
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
bağlı İl Müdürlükleri ve sertifikasyon kuruluşlarının uygulamaları arasında eş güdüm
sağlanması amacı ile 8-10 Mart 2017 tarihlerinde Nevşehir’de ‘Metod Birliği Toplantısı'
gerçekleştirildi.
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB),
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR)
ve TÜRKTOB’a bağlı diğer alt birlik temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda tohum, fide, fidan ve süs bitkileri konularında
teknik istişareler ve teknik gezi yapıldı.
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SÜSBİR YÖNETİMİNDEN
SASBÜD VE YASBİR’E
"HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Heyeti, Yalova Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (SASBÜD) ve
Yalova İli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği'ni
(YASBİR) ziyaret ederek, iki kurumun
yeni Yönetim Kurulu Üyelerine, "hayırlı
olsun" dileklerinde bulundu ve yeni görevlerinde başarılar diledi.
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Heyeti, 18 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurumların temsilcileriyle süs bitkileri sektörünün son
durumunu, yaşanmakta olan güncel
sorunları ve çözüm noktalarını istişare
etti.
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SÜSBİR HEYETİ,
20. ULUSLARARASI
BAYINDIR ÇİÇEK
FESTİVALİ'NDEYDİ

SÜSBİR Yönetim Kurulu, İzmir'de, Bayındır Belediyesi
tarafından organize edilen "Çiçeğin Hikayesi" ana temalı
20’nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ni ziyaret etti.
3 Mayıs 2017 günü kortej yürüşüyü ile başlayan ve
Şehir Stadyumu'nda yapılan törenle devam eden 20’nci
Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’nde İtalya, Ukrayna,
Makedonya, Kosova ve Gürcistan’dan halk oyunları ekipleri
ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Egem Halk
Oyunları Derneği ve Bayındır Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteriler düzenledi.
Sokak müzisyenleri, bando, canlı heykeller, animatörler,
tahta bacak, gezici kukla, karikatüristler, çiçek/yaprak sanatçıları ve ressamlar festival süresince etkinlikler yaptı.
Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmalar; en güzel
stant ve bitki yarışması, en güzel balkon yarışması, en lezzetli çiçek reçelleri yarışmasına ilave olarak bu yıl ilk kez en
güzel çiçek heykeli yarışması da yapıldı.
20’nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali için kurulan
stantlarda 400’ün üzerinde çiçek üreticisi yer aldı. 7 Mayıs’a
kadar süren festivale yaklaşık 2 milyon ziyaretçi katıldı.
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri
festivalde stantları ziyaret etti.
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SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar ve
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan,
Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Ersoy Sümerkan, BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İrim ve Bayındır Çiçekçiler Derneği İktisadi İşletmesi
Başkanı Bünyamin Dacik ile birlikte Bayındır Belediye Başkanı
Dr. Ufuk Sesli’yle de makamında bir araya geldi.
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, ziyaret
sırasında süs bitkileri üretimi ve ticaretinin tarım sektörünün
bir parçası olduğunu, üreticinin desteklenmesinin yerel
kalkınmadan başladığını bu açıdan Bayındır Çiçek
İLYON
2M
Festivali’nin çok yararlı olduğunu söyledi ve SÜSBİR
üyelerinin festivale etkin olarak katıldığının altını çizdi.
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" BAYINDIR,
ZEYNEP
TEYZEYİ
UNUTMADI
Bayındır’ da çiçekçiliğin başlamasana öncülük yapan kişi olarak bilinen Zeynep (Çakır) Teyze, 1924 yılında
Yunanistan’ın Dedeağaçlı kasabasında doğdu.
1941 yılında göç ederek eşi Zahireci Ömer Bey ile birlikte Bayındır’a yerleşti.
Memleketinde çiçekçilikle uğraşan Zeynep Teyze, geçim sıkıntısı nedeniyle kocasının da izniyle 1950’ li yıllarda
Bayındır’daki evinin bahçesinde çiçek yetiştirmeye başladı.
Yetiştirdiği çiçekleri cuma günleri kurulan Bayındır halk
pazarında satan Zeynep Teyze geçimini uzun yıllar bu şekilde sağladı. O yıllarda Bayındır’ da çiçekçilik sadece karanfil
ve fesleğen üreticiliğiyle sınırlıydı.
Memleketine has çiçekleri yetiştiren Zeynep Teyze sektöre çeşitlilik katarak Bayındır’ın bugünkü çeşitliliğe ulaşmasının temellerini attı.

"

Zeynep Teyze, tek başına yaptığı işini komşularıyla ve
bu işe meraklı olan kişilerle paylaşarak bölge halkına da
farklı çiçekleri tanıttı ve bu çiçek çeşitlerinin nasıl üretecekleri konusunda yardımcı oldu.
Böylelikle Bayındır’da çiçekçilik sektörü canlanmış ve
çiçekçilik Bayındır’ın simgesi haline geldi.
Zeynep Teyze bugün Bayındır’da sektöre öncülük eden
o yıllarda henüz çiçek satmaya başlayan birçok kişinin en
büyük destekçisi oldu.
Bayındır, sektörde bugünlere gelmelerini sağlayan
Zeynep Teyzeyi unutmadı.
Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan
öncülüğünde Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Moda
Tasarımı Bölümü tarafından 3 ay süren bir çalışma ile Zeynep
Teyzenin çiçek heykeli yapıldı ve sergilenmeye başlandı.
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11 AYIN SULTANI MÜBAREK
RAMAZAN AYINDA

SÜSBİR GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİ
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU

"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği
Geleneksel İftar Yemeği,
13 Haziran 2017’de Ankara’da
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
SÜSBİR iftar yemeğinde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Türkiye Tohumcular Birliği ve
Alt Birlikler ile
ülkemizin dört bir yanından gelen
SÜSBİR üyeleri ve sektör paydaşları
bir araya geldi.
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"

SÜS BİTKİSİ
YETİŞTİRİCİSİ
ULUSAL MESLEK
STANDARDI
YAYINLANDI
Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin
başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen
gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler
olduğunu gösteren asgari normdur.

"

22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de
‘Süs Bitkileri Yetiştiricisi Ulusal Meslek Standardı’
yayınlandı.
Yayınlanan bu standartta Süs Bitkisi Yetiştiricisi tanımı;
‘İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun olarak süs bitkilerini
yetiştirmek amacıyla iş programı ve ekim-dikim hazırlığı
yapan, harç hazırlayan, ekim-dikim, aşılama, bakım ve
hasat ile ilgili işlemleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.’ şeklinde yapılmıştır.
Ayrıca meslek standardında çalışma ortamı ve koşulları,
mesleğe ilişkin gereklilikler, kullanılan araç gereç ve ekipman

44

gibi meslekle ilgili bilinmesi gereken hemen her şey standart
kapsamına alınmıştır.
Süs Bitkileri Yetiştiricisi meslek olarak 'Az Tehlikeli' sınıfta
yer almaktadır (Seviye 3). Bu seviyede yer alan meslekler
zorunlu belgelendirme kapsamında değerlendirilmez. Fakat
Süs Bitkisi Yetiştiricisi Ulusal Meslek Standardı için Ulusal
Mesleki Yeterlilik hazırlanırsa, süs bitkileri sektöründe kaliteyi
arttırmak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla sektörde
çalışacak personel için sınav ve belgelendirme sistemi oluşturulabilir. Böylece kalifiye eleman ihtiyacının oldukça fazla
olduğu süs bitkileri sektöründe belgelendirilmiş personel
istihdamıyla hem üretimde kalite arttırılacak hem de yetişmiş
personel sıkıntısı büyük ölçüde giderilmiş olacaktır.

Meral Aslay
Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü-Erzincan
meral.aslay@tarim.gov.tr

ÜZNÜN

İÇEKLERİ

TERSLALELER

(Fritillaria L. spp.)

SEKTÖRÜN
İLGİSİNİ
BEKLİYOR

SÜSBIRHABER 45

A

nadolu’nun, sahip olduğu doğal zenginlikler içerisinde yer alan terslaleler (Fritillaria spp.) mahzun
duruşları, çiçeklerinin toprağa bakması ve farklı
medeniyetler tarafından hikayelere konu olmasından dolayı hüzün çiçekleri olarak süs bitkileri içerisinde yerlerini
almışlardır.

Terslaleler soğanlı bitkiler grubu içerisinde yer almaktadır. Cinsin soğanları geleneksel tıpta binlerce yıldan
beri kullanılmaktadır. Terslale türleri içerdikleri steroidal
bileşiklerden dolayı birçok hastalığın tedavisinde de geleneksel olarak değerlendirilmektedir (Li ve ark., 2013). Dış
mekân ve saksı bitkisi olarak kullanımının yanı sıra genellikle alternatif tıpta soğanlarından yararlanılmıştır (Aslay
ve ark., 2013).
Anadolu’daki biyolojik zenginliğin önemli bir
kısmını geofitler oluşturmaktadır. Üç gen kuşağının
kavşağında konumlanmış olan Anadolu topraklarının
geofitler açısından da son derece zengin olduğu
bilinmektedir.
Liliaceae familyası ülkemizde 5 cins, yaklaşık 92
kadar tür ihtiva etmektedir (Güner ve ark., 2012).
Geofitler içerisinde yer alan terslale (Fritillaria) Liliaceae
familyasına mensup en fazla taksona sahip cinstir.
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Ülkemizde terslale olarak adlandırılan Fritillaria,
tek çenekli çiçekli bitkilerin Liliaceae familyasından ve
dünyada yaklaşık 160 türü olan bir cinsidir. Türkiye
florasında bulunan 37 tür ve 5 alttür olmak üzere 42
takson bulunmakta olup bunlardan 21 tür endemiktir
(Tekşen, 2012; Advay ve ark., 2015). Bu sayılara her
geçen gün yenilerini de eklemek şaşırtıcı olmayacaktır.
Terslaleler soğanlı, 4-100 cm boyunda, küme
oluşturmayan, çiçekleri toprağa bakan çok yıllık
bitkilerdir. Bazı taksonları tek çiçeğe sahip iken bazıları
da çok sayıda çiçeğe sahiptir. Takson içerisinde en
göze çarpan farklılıklar yaprak şekli rengi ve sayısı,
çiçek rengi, erkek ve dişi organlarının özellikleridir. Bu
özelliklerdeki gözlemlere göre türleri birbirinden ayırt
etmek hiç de zor değildir. Yazları sıcak ve kurak kışları
soğuk ve nemli geçen iklimlerden hoşlanmaktadırlar
(Aslay ve ark., 2013).
Terslaleler çiçeklerinin rengi, parlaklığı, benekli yapıları ve farklı duruş özellikleriyle dikkat çekici bitkiler olmuşlardır. 19. yüzyıla kadar sadece birkaç türü bahçeleri süslerken 20. yüzyılda bahçelerde yetişen terslalelerin sayısı
gittikçe artmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra dikkat çekici bir şekilde terslalelerin soğanları ve tohumları doğadan
toplanarak bahçelerde yetiştirilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde 42 terslale taksonu bulunmasına rağmen
hem ülkemizde hem de yurt dışında ağlayan gelin (F.
imperialis L.) ve Adıyaman lalesi (F. persica L.) türü
bilinmekte ve süs bitkisi olarak park ve bahçeleri süslemektedir. F. imperialis ve F. persica türleri uzun boyları
farklı çiçek renkleri nedeniyle ilgi çekici türler olmuşlardır.
Ülkemizde bu iki tür için bile ciddi bir üretim günümüze
kadar yapılamamıştır. Oysa ki terslale cinsi içerisinde
Fritillaria imperialis ve F. persica dışında gösterişli süs
bitkisi olma potansiyeli yüksek ve aynı zamanda endemik
türlerimiz de mevcuttur.
Bugüne kadar ülkemizde terslale cinsinin sistematiği,
taksonomisi ve yayılışı ile F. imperialis ve F.persica türlerinde generatif ve farklı vejetatif yöntemlerle çoğaltılması
çalışmaları yapılmıştır. Kültüre alma ve ıslah çalışmalarına yaklaşılmamıştır.
Terslale cinsinde geniş kapsamlı ilk çalışma 2006-2009
yılları arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü koordinatörlüğünde TÜBİTAK destekli 106G022,
106G024, 106G025 nolu projeler kapsamında üç enstitü
(Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü) tarafından terslale (Fritillaria spp.) türlerini kültüre alma
çalışmaları yürütülmüştür. Bu projeler kapsamında terslale
cinsinde Türkiye florası taranarak doğada mevcut olan
türler toplanmış ve gen havuzları oluşturulmuştur. Toplanan
türlerle ilgili herbaryum örnekleri hazırlanmış ve tür teşhisleri
yapılmıştır. Örneklerin alındığı noktadan, türlerin yaşadığı
toprakların genel özelliklerini tespit etmek ve türlerin kültür
koşullarında yetiştirilmesinde kullanılabilecek toprakların

özelliklerini belirlemek amacıyla toprak numuneleri alınmış
ve laboratuvarlarda gerekli analizler yapılarak tür ve cins
bazında toprak istekleri hakkında bilgi edinilmiştir. Enstitülere getirilerek kolleksiyon bahçelerine dikilen örneklerin
bahçelerdeki performansları ve adaptasyon durumları
tespit edilmiştir. Bunun yanında gen havuzundaki bitkilerin
mevcut durumlarının bilinmesi, populasyonlar arasındaki
varyasyonun ortaya çıkarılması ve populasyonların süs
bitkileri özellikleri açısından tanımlanması (karakterizasyonu) amacıyla bitkilerde çiçekle ve bitkiyle ilgili ölçümler,
sayımlar ve tanımlamalar yapılmıştır. Türlerin adaptasyon
kabiliyetleri tespit edilmiştir (Aslay ve ark., 2009; Kaya ve
ark., 2009; Kesici ve ark., 2009; Rastgeldi ve ark., 2009).
Terslalelerde görülen hastalık ve zararlı etmenlerinin
belirlenmesi ve bu etmenlerle mücadele yöntemlerinin
ortaya konulması için bitkilerde görülen hastalık ve zararlı
etmenleri takip edilmiş, görülen hastalıklar ve zararlılar
kayda alınmış etmeni bilinmeyen hastalık ve zararlıların
etmenlerinin çeşitliliği konusunda çalışmalar yapılmıştır
(Alaserhat ve ark., 2016). Bitkilerin fitokimyasal içeriklerinin belirlenmesi, bu bitkilerin süs bitkisi olarak kullanımlarının yanısıra, tıbbi ve aromatik bitki olarak da kullanılabilirliklerinin belirlenmesi amacıyla fitokimyasal analizleri
yapılmıştır. Aynı zamanda terslale türlerinin DNA izolasyonu ve depolanması çalışmaları bu proje çerçevesinde
yapılmıştır (Sevim ve ark., 2011).
Yeni bir türün kültüre alınıp süs bitkisi olarak takdim
edilmesi uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bu sürecin içinde
üretim aşaması en fazla zaman alan ve en önemli konudur. Kültüre alınacak bir türün temel üretim metodunun
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ele alınması gerekmektedir. Yetiştirme tekniklerinin başında, çoğaltım teknikleri gelmektedir.
Projeye alınan türlerin çoğaltım metotlarını belirleyebilmek amacıyla vegetatif ve genaratif çoğaltım
metotları denenmiştir. Taksonların uygun yetiştirme
teknikleri tespit edilmiştir. Kültüre alma çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü bu çalışmada
da görülmüştür ki bazı taksonların süs bitkisi olma
potansiyelinin yüksek olduğu ve ıslah çalışmalarının
başlatılarak tamamen yerli süs bitkisi çeşitlerimizin de
geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır.
Terslale’de tohumdan çiçek açma boyuna ulaşacak bir birey elde etmek için türlere göre değişmekle
beraber 3-6 yıl gibi bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
Zaman ve sabır isteyen ıslah çalışmaları İngiltere, Amerika ve Çin’de yapılmakta olduğu bazı araştırıcılar ile
görüşmeler doğrultusunda bilinmekte fakat literatüre
geçmiş çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Terslale cinsinde ülkemizde ise ıslah çalışmaları son yıllarda
yapılmaya başlamıştır.

GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER
ASLAY
Fritillaria michailovskyi Fomin
•Adaptasyon kabiliyeti iyi,
•Hızlı çoğaltılabilir (Tohum ve yavru soğan),
•Vegetatif çoğaltıma uygun çok sayıda soğancık
oluşturmakta,
•Endemik türden selekte edilmiştir,
•Tohumdan 36 ayda çiçeklenme boyuna ulaşıyor,
•Yaprak sayısı çok fazla,
•Dış mekân süs bitkisi olarak kullanıma uygun,
•Kış mevsiminde arazi şartlarında saksıda soğanları
-300C’de zarar görmemekte,
•Saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

DOĞU GÜNEŞİ
Fritillaria aurea Schott
•Adaptasyon kabiliyeti iyi,
•Hızlı çoğaltılabilir (Tohum ve yavru soğan),
•Vegetatif çoğaltıma uygun,
•Endemik türden selekte edilmiştir,
•Tohumdan 48 ayda çiçeklenme boyuna ulaşıyor,
•Dış mekân süs bitkisi olarak kullanıma uygun,
•Saksı bitkisi olarak kullanılabilir.
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Ülkemizde ilk ıslah çalışmalarının temeli Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün koordinatörlüğünde Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve
Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması 110G007 nolu projenin alt dilimi olan “Türkiye Fritillaria L. (Terslale) Türlerinde
Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması”
projesi Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 2010-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmalarda seleksiyon ve melezleme ıslahı metotları kullanılmıştır. Melezleme ıslahında sonuca ulaşmak için uzun yıllar
gerektiğinden, çalışmalar devam etmektedir. Süs bitkisi
sektörü tarafından kazanılacak bir yaklaşımla da uzun yıllar
devam etmesi beklenmektedir.
Seleksiyon ıslahı yöntemiyle varyasyon gösteren taksonlardan süs bitkisi olma potansiyeline sahip popülasyon içerisinden farklı olanlar tespit edilerek teksel seleksiyon yöntemiyle seçilmiş ve özellikleri ortaya konulmuştur.
Bu çalışma sonucunda seleksiyon yöntemi kullanılarak
ülkemizin tamamen yerli menşeyli ilk terslale çeşitleri
geliştirilerek ıslahçı hakları koruma altına alınmıştır (Aslay,
2015).

VUSLAT
Fritillaria imperialis L.
•Adaptasyon kabiliyeti iyi,
•Hızlı çoğaltılabilir (Tohum ve yavru soğan),
•Vegetatif çoğaltıma uygun çok sayıda soğancık
oluşturmakta,
•Tepallerinin rengi koyu kırmızı,
•Dış mekân süs bitkisi olarak kullanıma uygun,
•Saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

MARAL
Fritillaria imperialis L.
•Melez bir çeşit,
•Açık turuncu tepallere sahip,
•Yaprak duruşu dik,
•Geç çiçeklenen bir çeşit,
•Dış mekân süs bitkisi olarak kullanıma uygun,
•Saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

Geliştirilen çeşitlerle ilgili Erzincan Bahçe Kültürleri
Araştırma Enstitüsünde anaçlık parseller oluşturulmuş olup
sektör talebi söz konusu olduğunda materyal satışı geçekleştirilebilecektir. Ancak halk tarafından yoğun ilgi gören
terslalelerde, önemli bir üretim potansiyeline sahip olan lale
gibi insanların istedikleri an ulaşabilecekleri ve temin edebilecekleri bir aşamaya henüz ulaşılamamıştır. Çeşitlerin
üretiminin yapılması ve halka arz edilmesi gerekmektedir.
Çeşitlerin üretilmesinde halka da önemli bir görev düşmektedir. Sınırlı alanlarda sektöre kazandırmak için atılım yapılabilecek bir çeşit dahi olsa geniş alanlara ihtiyaç duyulabilecektir. Hem arazilerin alternatif kullanımı hem de iş imkanı
sağlamasıyla gelecekte bir kardelen (Galanthus elwesii
Hook.f.) kadar rağbet görebilecektir (Ekim ve ark., 1991).
Erzincan Bahçe Kültürleri araştırma Enstitüsünde
Türkiye terslale koleksiyon bahçesi oluşturulmuş ve türler
koruma altına alınarak sergilenmektedir. Aynı zamanda
ıslah içerikli proje çalışmaları devam etmektedir.

Meslek edindirme kurslarında kadın çiftçilere terslale
yetiştirme teknikleri öğretilerek gelecekte terslale yetiştiriciliği yapabilecek vasıflı çiftçiler oluşturulmaktadır.
Aynı zamanda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile ortak
yürütülen “Doğal çiçek soğanlı bitkileri koruma” projesi kapsamında Fritillaria imperialis ve F. persica türlerine ait anaçlık
parseller oluşturulmuştur. Anaçlık parsellerde büyütülen
materyaller 2017 yılı itibariyle tespit edilecek sözleşmeli çiftçilere aktarılarak üretimleri sağlanacaktır.
Islah çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olduğu için
projenin 3’üncü aşaması TAGEM desteğiyle "Türkiye
Fritillaria L. (Terslale) Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni
Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması" çalışmaları devam
etmektedir. Amaç melezleme ıslahı yöntemiyle ebeveynlerinden farklı ve gösterişli çeşitler elde ederek sektörün
dikkatini çekmeye çalışmak ve gittikçe büyüyen süs bitkileri sektörüne yurt dışında rekabet edebileceği çeşitleri
sunabilmektir.
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BOTANİK BAHÇESİ

B

otanik bahçeleri; bilimsel temeli olması, dikkat çekici
bitkilendirme tasarımları, bitki korumayı esas alması ve çevre eğitimine de katkıda bulunması gibi farklı
yönleriyle özel bir bahçe kategorisi içinde yer alırlar. Bunun
yanında insanları ve bitkileri bir araya getirmede önemli bir
rol oynarlar. Botanik araştırmaları için canlı laboratuvarlardır
ve tehlike altındaki türlerin korunmasında önemli görev alırlar.
Bir botanik bahçesi, genelde bilim ve eğitim yapılan,
düzenli ve etkili bitki koleksiyonları içeren mekanlar olarak da
tanımlanabilir. Bu kavram, bilimsel araştırma merkezlerinden
büyük parklara kadar çok çeşitli boyutlar içerir. Yani her botanik bahçesinin değişik görevleri vardır. Bu aşamada bir bahçe
veya park kavramı ile Botanik Bahçesi kavramı birbirinden
ayrılır.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ise, 1995
yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından, kaybettiği eşi Nezahat
Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
Ali Nihat Bey, eşinin solunum sıkıntısı çekmiş olmasından
yola çıkarak, anısını, İstanbul halkına yeşil bir akciğer oluşturacak, güzel, eğitsel bir bahçede yaşatmak istemiştir. Daha
sonra hatıra parkı yerine ‘Botanik bahçesi’ oluşturma fikri
ortaya çıkınca, bu fikir üzerine gerekli değişiklikler yapılmaya
başlanmış, bahçe 2002 yılında ziyaretçilere açılmış ve 2003
yılında da botanik bahçesi kimliğine bürünmüştür.
Sadece dinlenme ihtiyacının giderildiği bir bahçenin ötesinde bir botanik bahçesine dönüşmesiyle beraber NGBB,
bakış açısını değiştirmiş ve kendine yeni görevler edinmiştir.
En büyük görevi, bitki dünyasını araştırmak, tanıtmak ve korumaktır. Bunun için bünyesinde dünyadaki ve Türkiye'deki
zengin bitki örtüsü hakkında bilimsel araştırmalar yapar, iyi
belgelenmiş koleksiyonlar oluşturur, endemik olan, ender
bulunan veya tehdit altındaki bitkileri korur ve bir bitki danışma merkezi ve enstitü niteliğindedir. NGBB, 3 ana birimden
meydana gelir. Bu birimler; bahçe, bilim ve eğitimdir. Her birim kendi bünyesinde belirlenen ortak amaçlar doğrultusunda faaliyetine devam eder. Ülküsü ise, bir gün Babil’in Asma
Bahçeleri kadar ünlü olabilmektir. Babil Kralı, Kraliçenin
memleket hasretini gidermek için, Mezopotamya’nın çölüne
Babil Kulesini ve Asma Bahçeleri'ni yaptırmıştır ve bu hikaye
NGBB’nin başlangıçta rahmetli Nezahat Gökyiğit Hanım’ın
hatırasına kuruluşuyla örtüşmektedir.
Bir bilim yuvası olarak NGBB’nin, şu an bünyesinde
veya gurbette koruma altına aldığı bitkilerden bazıları; Piyan
(Thermopsis turcica), Beypazarı geveni (Astragalus beypazaricus),
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Yıldırımlı geveni (Astragalus yildirimlii), Zingit (Pyrus serikensis),
Sultan pelemiri (Cephalaria tuteliana), Yanardöner (Centaurea
tchihatcheffii) ve Tülüşah (Rhaponticoides iconiensis) ve Aydın
gaşağıdır (Rhaponticoides mykalea). Bu bitkilerin bazılarının
tehlike kategorisinde olduğu, bazılarının ise yok olmaya yüz
tuttukları belirlenmiş, bunun üzerine bu bitkiler üzerinde koruma
projeleri oluşturulmuş, yenileme ve canlandırma programları
uygulanmıştır.
Bunun dışında bu süre zarfında bahçe, ANG Vakfı ve Flora
Araştırmaları Derneği'nin iş birliğiyle Türkçe hazırlanan “Resimli
Türkiye Florası” kitabının yayımlanmasına ilişkin projenin çalışmalarını bitirmiştir ve ilk cilt yayınlanmıştır. İkinci cildin ise önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenmektedir. Bu kapsamlı
projenin ilk aşaması olarak, Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı
Bitkiler) kitabı, NGBB Müdürü Adil Güner'in koordinasyonu ve
ülkemizdeki doksandan fazla bilim insanının katkısı ile hazırlanarak, bilim âlemi ve botanik dünyasına kazandırılmıştır.
Bir eğitim yuvası olarak NGBB, bünyesinde 7’den 70’e
herkese yönelik çeşitli atölyeler ve eğitim programları tasarlamıştır. Bitki Ressamlığı, Uygulamalı Bahçıvanlık Kursları,
Etnobotanik Atölyeleri ve Bahçıvan Çocuklar Projesi, Çocuk
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Yaz Kampı bunlardan bazılarıdır. Bunun dışında bahçede
gönüllü faaliyetler de yapılmaktadır.
Bir bahçe danışma merkezi olarak, Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi, İstanbul’un Anadolu yakasında, 15
Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden gelen otoyollarla, Anadolu otoyolunun birleştiği kavşakta kurulmuştur. Bu özelliği sebebiyle şu anda hala otoyol
ortasında kurulu ilk ve tek botanik bahçesi olma özelliğini
korumaktadır. Mevcut büyüklüğü yaklaşık olarak 50 ha’dır.
Alan, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ANG Vakfı arasında
imzalanan bir protokolle hizmete tahsis edilmiştir.
Kavşaktaki ana yollar ile bağlantı yolları arasında yer
aldığından adalar üzerine kurulmuştur ve sekiz adadan
oluşmaktadır. Adalar Merkez Ada, Mesire Adası, Ertuğrul
Adası, İstanbul Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu
Adası ve Trakya Adası olarak adlandırılmıştır. Bu adalar
içerisinde pikniğin serbest olduğu tek ada Mesire Adası'dır.
Her ada nerdeyse bir hikayeye sahiptir. Merkez Ada, içerisinde
bulundurduğu yönetim binaları, üretim limonluğu (aslında
serası, eski zamanlarda Osmanlı’da seralarda limonlar
üretildiği için bu isim verilmiş), herbaryum ve kütüphanesiyle
beraber bahçenin merkezi konumundadır. Ertuğrul Adası
ismini 1890 yılında Japonya’da batan Ertuğrul firkateyninden
almıştır, ayrıca alan içerisine ölen 527 şehidimiz adına 527
tane Japon Kiraz ağaçları Sakura (Cerasus ‘Yoko’) dikilmiştir,
her sene bir anma töreni gerçekleştirilmektedir. İstanbul
Adası, 2010 yılında açılmış, o sene İstanbul’un 'Avrupa Kültür
Başkentleri'nden biri seçilmesi nedeniyle de adaya İstanbul ön
adı verilmiştir. Ve adanın bitkilendirme ve sert peyzaj tasarımı
tamamen 18 yy. Osmanlı bahçeleri temasıyla yapılmıştır.
Arboretum Adası, bünyesinde çok fazla sayıda odunlu bitki
barındıran canlı bir müze gibidir, başlı başına bir odunlu bitkiler
koleksiyonu gibidir. Meşe Adası'nda ise, 18 tür ve 23 takson
ile adeta bir meşe cenneti olan ülkemizin çeşitli bölgelerinden
gelen meşe ağaçları koleksiyonu yer aldığından ada Meşe
adını almıştır. Anadolu Adası, bahçenin en büyük adasıdır.
Coğrafi özellikleri nedeniyle adeta Türkiye’nin Anadolu
Bölgesi'ni anımsattığından adaya Anadolu ismi verilmiştir.

Bunun yanında adanın kuzeybatısında kalan ada da aynı
Türkiye haritasındaki gibi ‘Trakya Adası’ ismini almıştır. Trakya
Adası'nın bünyesinde, 3. havalimanı inşaatı sırasında alandan
taşınan kumul ve bazı önemli bitkilerin de taşındığı bir kumul
alan ve bitkilerin burada koruma altına alındığı bir alan oluşturulmuştur. Adalar arasındaki bağlantılar, otoyol ortasında
olunmasından dolayı tünellerle veya köprülerle sağlanmaktadır. Aynı zamanda tüneller içerisinde bilgilendirme amaçlı
posterler, ‘İstanbul Çiçekleri’ ve ‘İstanbul’da Mutlu Olan
Ağaçlar’ sergileri mevcuttur.
Bunun dışında bahçenin sahip olduğu değerli koleksiyonlar; Soğanlı bitkiler Koleksiyonu, Tıbbi ve Yenilebilir
Bitkiler Koleksiyonu, Boya Bitkileri Koleksiyonu, Odunlu
Bitkiler Koleksiyonu, Meşe Koleksiyonu, İstanbul Bitkileri
Koleksiyonu, Su bitkileri Koleksiyonu ve Kuraklılığa ve
Tuzluluğa Dayanıklı Bitkiler Koleksiyonudur.
Yer alan bütün koleksiyon bitkilerinde ve bahçe genelindeki bütün ağaç ve çalılarda, bir botanik bahçesi gerekliliği
olan halkı bilinçlendirmek amaçlı, siyah bitki etiketleri mevcuttur. Etiket üzerinde bitkinin bilimsel adı, Türkçe adı, kökeni
ve bahçeye geldiğinde verilen giriş numarası yer almaktadır.

Bu arada bahçeye gelen her türlü bitki çeşidinin kökeni
bilinmekte, gelen her bitkiye bahçe tarafından oluşturulmuş
bir kayıt programı sayesinde bir giriş numarası verilmektedir. Ancak bu şekilde bir botanik bahçesi kimliğinin getirmiş
olduğu iyi belgelenmiş koleksiyonlara sahip olabiliriz.
Bahçenin genelinde görsel güzelliğini ve cazibeyi arttırabilmek çok yıllık ve tek yıllık bitkilerden oluşan alanlar tasarlanmaktadır. Bu tasarılar yıl içerisindeki birden fazla düzenlemeyle beraber devamlı değişime uğramaktadır. Burada
bahsedilmesi gereken bir önemli olay ise Türkiye’deki bitkisel
tasarım yaklaşımı için oldukça yeni bir fikir olan ‘Ardışık
Bitkilendirme’ tekniği ile yapılmaya çalışılan çok yıllık alanlardır. Bu stil, İngiltere’de bu işin tek ustası olan ve stilin uygulandığı Great Dixter’ın başbahçıvanı Barbaros Fergus Garrett
tarafından verilen eğitimlerle öğrenilmeye çalışılmaktadır. Bu
tasarıda kullanılan bitkiler genellikle çok yıllık, gerektiğinde
tek yıllık, kültür, uzun süre çiçekli kalan ve sadece çiçekleri ile
değil bir bütün olarak bütün özellikleri ile görsel değeri yüksek
olan bitkilerle yapılan bir tasarım şeklidir. Katmanlı bir şekilde alana uygulanır ve alanın 4 mevsimi yansıtan ve mevsim
boyunca görselliğini hiç düşürmeyen bir alan olması istenir.
Bahçe içerisinde Anadolu Adası'nda bu teknik kullanılarak doğal bitkilerle beraber bir tasarım oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bünyesinde bu kadar zengin unsur barındıran bahçe,
eğitim ve bilimin ışığında faaliyetlerine devam etmektedir. Gün
geçtikçe ziyaretçi sayısında artış olmakta ve doğa konusunda
bilinçli bir halk oluşturulmaya çalışılmaktadır. Otoyolun ortasında saklı kalan bu gizli cennete giriş ücretsizdir. Yaz ve kış
zamanlarında giriş ve son çıkış saatlerinde değişkenlik gösterir
ve resmi hesap üzerinden ziyaretçilere aktarılır.
Son olarak, ilk başta ‘Otoyola inat, Doğal Hayat’ söylemi ile serüvene başlayan bahçe, yoluna ‘Betona İnat, Doğal
Hayat’ diyerek devam etmek zorunda kalmıştır. Son uydu
fotoğraflarına baktığımızda bunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Ataşehir’de yapımı devam eden finans merkezi ve toplu
konut çalışmaları ile NGBB, tek yeşil alan olarak İstanbullulara
bir yeşil cennet ve oksijen kaynağı olmaya devam etmektedir
ve imkanları doğrultusunda etmeye de devam edecektir.
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Türkiye Tohumcular Birliği

"

TOHUMCULUK
TÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİ
SEKTÖRÜNE
ULUSAL BASINDAN
BÜYÜK İLGİ

Ulusal basın ve ajans
temsilcilerinin bütün
soruları detaylarıyla yanıt
buldu.

"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 16 Mayıs
2017’de İstanbul’da Tohumculuk Sektörü Ulusal
Strateji Geliştirme Projesi ve Tohumculuk sektörünün genel gündemi ile ilgili bir basın toplantısı
düzenledi.
Ulusal basın temsilcilerinin geniş bir katılımla, yoğun
ilgi gösterdiği TÜRKTOB basın toplantısında TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ilk olarak
Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nden söz etti.
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TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, özetle şu açıklamaları yaptı;
"Projenin temel amacı; tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak
ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin,
kullanım alanlarının ve katma değerinin arttırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve
uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Bu proje ile tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda
farkındalık oluşturarak temeli sağlam stratejiler oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, araştırmacılar, girişimciler, sanayiciler, dağıtıcılar, yetiştiriciler,
destek sağlayan kurumlar, üniversiteler, birlikler gibi üretici
örgütlerini içeren yapının Türkiye Tohumcular Birliği öncülüğünde organize bir şekilde örgütlenmesi ve rekabetçiliğinin
arttırılması hedeflenmektedir.
1.5 yıl boyunca TÜRKTOB’a bağlı olan 7 Alt Birliğimizle
birlikte çok yoğun çalışmalar, toplantılar yaptık. Az önce de
sonuç toplantımızı gerçekleştirdik. TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin
katkıları ile bilimsel temele dayanarak sektörümüzün
önce en net fotoğrafını çektik daha sonrada yol haritamızı
belirledik.

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi
sonucunda yeni yol haritamız şöyle özetlenebilir;
• Birliklerin ve üyelerin kurumsal kapasitelerinin
arttırılması,
• Kaliteli ve yeterli sertifikalı tohumluk üretiminin
sağlanması,
• Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesi,
• Markalaşmaya önem verilmesi,
• İhracat imkanlarının geliştirilmesi,
• Rekabetçiliğin arttırılması,
• Kayıt dışılığın önlenerek haksız rekabetin önlenmesi,
• Bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan
gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi."
TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, tohumculuk sektörü genel değerlendirme bölümünde de şöyle
konuştu;
"Bildiğiniz gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
son dönemde tohumculuk sektörü ile ilgili bir dizi önemli
kararlar aldı.
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2018 yılından itibaren tüm tohumlukların sertifikalı
olması ile Milli Tarım Projesi’nin en önemli ayaklarından
biri olan Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modeli’nde
belirlenen ürünleri 5 dekarın üzerindeki alanlarda üreten
çiftçilerin ancak sertifikalı tohum kullanmaları durumunda
destek alacak olmaları sektörümüz üzerine büyük sorumluluk ve görev yükledi. Tohumculuk sektörü olarak bu
kararları destekliyoruz.
Sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin tonu aşan üretim, 2013’te
743 bin tona, 2015'te 896 bin tona ulaştı. 2016 yılında
ise 957 bin 925 ton üretim yapıldı.
Son zamanlarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen yeni ve üstün nitelikli yerli çeşitler üretime alındı.
Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen fide, fidan
ve süs bitkileri üretimlerimiz de arttı.
Bugün Türkiye’de 4 milyar adet fide, 138.2 milyon adet
fidan, 1,5 milyar adet süs bitkisi üretilmektedir. Bu rakamlar
10 yıl öncesiyle kıyaslandığında fide üretiminde %300, fidan
üretiminde %50 artış demektir
Türkiye Tohumcular Birliği olarak, 2023 yılı için bir milyon tonluk sertifikalı tohum üretimini hedeflemiştik.
Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
verilen üretim ve kullanım destekleri, Birliğimizin ve Alt Birliklerimizin kurumsal yapısını tamamlamasıyla oluşan sektör
birlikteliği, özel sektörün AR-GE ve diğer yatırımları, sektörün bölgede ve dünyada uluslararası rekabet gücünün
artması, umduğumuzdan daha hızlı sonuçlar verdi. Hedefimize çabuk ulaştık.
Milli Tarım Projesi'nin ve yeni Ulusal Strateji Planı'mızın
uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi güncellemek zorundayız.
Yeni hedefimiz kısa vadede 1.5 milyon ton sertifikalı
tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmaktır. Fide,
fidan ve süs bitkileri üretimlerinde de aynı üretim artış oranlarını devam ettirmektir.
Tohumculukta en çok tartışılan konulardan biri de dış
ticarettir. Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile
kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumdadır.
Zaten miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır.
Değerde ise, 2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat
yapıyorduk, 2015 yılında bu rakam 115 milyon dolar oldu.
2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153.5 milyon
dolara çıktığını görüyoruz. Bu miktar 2004 yılına göre
%436, 2015 yılına göre %49,4 oranlarında artış anlamına
geliyor.
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Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri
ve fidan ihracatının da eklenmesiyle geçen yıl 202 milyon
dolar olan ihracat 262 milyon dolara çıkmıştır.
Tohum ithalatımız ise miktarda 2016 yılında bir önceki
yıla göre %13 düşmüş, değerde ise 202 milyon dolarla aynı
kalmıştır.
İhracatın, ithalatı karşılama oranı %89’a ulaşmıştır.
Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70’ten fazla ülkeye
tohum ihraç etmektedir.
Ticaret hacmi olarak dünyada 10. sırada olan ülkemizin
hedefi ilk 5’te yer almaktır. ‘’
TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, kamuoyundaki tartışmalı konularda da değerlendirmelerde
bulundu.
Yılmaz, "Bazı çevreler bilimsellikten ve gerçeklerden
uzak bir şekilde yerel tohumların kullanımının yasak olduğunu ya da yasaklanacağını ve ülkemizde yerel tohumların kullanımının giderek azalacağını iddia ediyor.
Aynı çevreler, tohumculuk politikalarını ve Türkiye Tohumcular Birliği'ne, Alt Birlikler vasıtasıyla bağlı olan tohumculuk şirketlerini de bu gerçek dışı durumun nedenlerinden
biri olarak göstermeye çalışıyor.
Yerel tohumların kullanımı hiçbir zaman yasaklanmamıştır. Çiftçimiz kendi ürününden elde ettiği tohumları
kullanabilir, mübadele edebilir.
Türkiye Tohumcular Birliği olarak "Tohumun İzinde"
isimli sosyal sorumluluk projemiz ile içinde yerel tohumlarda olmak üzere tüm yerel çeşitlerin korunması, toplanması ve değerlendirilmesi için gelen projelere maddi destek
sağlıyoruz.
Başta çocuklarımız olmak üzere toplumumuzun tüm
kesimlerine tohumun önemini ve gelecekteki rolünü anlatan
çalışmalar yapıyoruz. Projemiz ile aynı zamanda biyokaçakçılık ile mücadele ediyoruz.
Ayrıca bir yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yerel çeşitlerin üretimlerinin devamının sağlanması amacıyla tarımsal özelliklerinin tanımlanması ve genetik kaynak olarak kaydedilmesi çalışmaları devam ederken
diğer yandan tohumlarımız Ankara ve İzmir’deki gen bankalarımızda korunmaktadır.
Özetle yerel çeşitlerimiz risk altında değildir.
Ülkemizde GDO’lu tohum üretimi yoktur, ithalatı da
yasaktır, bu konu “Biyogüvenlik Yasası” kapsamında
çok sıkı denetim altındadır.

Ne yazık ki hibrit (melez) tohumlarla üretilen ürünlerin
sağlığa zararlı olduğu, kısırlık yaptığı zaman zaman gündeme geliyor.
Hibrit tohumların sağlığa zararlı olduğunu net bir şekilde
ispatlayan bilimsel bir kanıt yoktur. Çünkü hibrit tohum üretimi doğal bir yöntemdir. Hibrit tohum teknolojisinin GDO
ve GDO teknolojileri ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Şu salonda bulunan, bir ana bir babadan olan hepimiz, birer hibrit canlıyız. Sektörümüzün bütün yaptığı
şudur; saflaştırılmış ve uzak akraba ana ve baba hatları
kontrollü bir ortamda tozlaşması sağlanarak, her iki tarafın olumlu özelliklerini ön plana çıkartarak yeni, verimli
ve üstün çeşitler meydana getirmek. Doğada kendiliğinden gerçekleşen süreçleri, biz kontrollü ortamlarda
gerçekleştiriyoruz.
Şimdi ben bu iddiaları gündeme getirenlere sizlerin
önünde sormak istiyorum;
▶ Küresel gıda savaşlarını en baştan kayıp mı edelim?
Bitkisel üretimde kendi kendimize yeterli olma hedeflerimizden vaz mı geçelim?
▶ Hibrit tohumlarla elde ettiğimiz verim ve kalite artışlarını bir kenara bırakırsak, şimdi kendimize yeterli olduğumuz
pek çok ürünü ithal etmek zorunda kalacağımız gerçeği ortadadır. Bu savı dile getirenler, bilmeden bu sonuca hizmet
ettiklerinin farkındalar mı?
Değerli Basın mensupları, sorularımın yanıtları aslında cümlelerin içindedir.
Mısırı örnek verecek olursak; 2016 yılında mısır rekoltesi 6.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Atadan veya
köy çeşitlerini kullandığımızda verim düşeceğinden
rekolte yaklaşık 2-2.5 milyon olacaktır. Aradaki fark yurt
dışından özellikle ABD, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden
ithal edilecektir. Bu ülkelerde üretimin tamamına yakınının GDO’lu mısır tohumluğundan yapıldığı hususunu da
bilmenizi istiyorum.
Bizim istediğimiz tohumla, tohumculukla ilgili bir konu
gündeme geldiğinde, fitoterapistler, diyetisyenler, kalp-damar uzmanları kadar bizim görüşlerimizin de basında yer
bulmasıdır.
Ülkemizde ana uzmanlık alanı tohumculuk, bitki ıslahı,
hibrit çeşitlerin geliştirilmesi olan uluslararası çapta çok sayıda bilim insanı var. Bilimsel gerçeklerin konuşulması, kamuoyunun doğru yönlendirilmesi için bu kıymetli akademisyenlerimizin ve uzmanlarımızın görüşlerinden de yararlanılmalıdır."
Basın toplantısının son bölümünde TÜRKTOB Yönetim
Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Alt Birlik Yönetim Kurulu Başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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SÜSBİR BAŞKANI AHMET DÜNDAR;
’DE
ANNELER GÜNÜ ÖZEL YAYININA KATILDI

S

üs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Dündar 14 Mayıs Anneler
Günü öncesi TRT Haber’de yayınlanan Günaydın
Haftasonu programına Yalova’dan canlı yayınla katıldı.

Program sunucusu Nilgün Balkaç ve Muhabir Halit
Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Ahmet Dündar’ın Anneler
Günü özel mesajları ve süs bitkisi fiyatlarını değerlendirdiği açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle;

• Anneler Günü, süs bitkileri sektörü için sezonun finali
niteliğindedir.
• Anneler Gününde saksılı süs bitkileri ön plandadır.

• Annelerimiz çiçeklerle konuşur.
Annelerimize saksılı süs bitkilerinden hediye edersek,
onlara aynı zamanda bir dost hediye etmiş oluruz.
Hediyemizin kalıcı olmasını istiyorsak
saksılı süs bitkilerini tercih edelim.

• Yalova, Türkiye’de süs bitkileri sektörünün çıkış noktasıdır.
Yalova’da mevsimlik saksılı süs bitkileri yetiştiriciliği 40 yıl
önceye dayanır. İzmir, Adana ve Antalya illerimiz Yalova’yı
takip etmiştir.

• Son yıllarda yerli üretimimiz artıyor.
Yerli üretim bitkiler kullanalım.

• Süs bitkileri sektöründe fiyatlar açısından üreticiden son
tüketiciye kadar geçen süreçte spekülatif artışlar kesinlikle
olmaz. Masraflı ve emek yoğun bir sektör olmamıza rağmen
kazanç oranımız çok düşük seviyededir.
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SÜSBİR BAŞKAN YRD. SAVAŞ AKCAN;
’DE
SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

S

oldu.

üs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, 4 Ağustos 2017’de Bloomberg HT Ana Haber’in konuğu

Üretim, dış ticaret dengesi ve KDV indirimi başta
olmak üzere sektörün diğer taleplerini gündeme getiren
Savaş Akcan, Hande Bertan’ın soruları doğrultusunda
özetle şöyle konuştu;

• Süs bitkileri ifadesi başta lüks bir kavram gibi algılanıyor.
Oysa ki; süs bitkileri, aslında doğal ormanlar dışında insanların
deforme ettiği alanların tekrar rehabilite edilmesi için kullanılan
bitkilerdir. Kentlerdeki parklar, yollardaki ağaçlandırmalar,
eşinize, dostunuza götürdüğünüz çiçekler… Yani kent yaşamı
içinde gördüğümüz, hayatımıza renk ve anlam katan estetik
bitkilerdir.
• Süs bitkileri sektörünün hepsini bir bütün halinde
değerlendirdiğimizde 50 bin dekar üzerinde bir üretim
alanımız var.
• Bir milyar dolarlık üretim hacmine sahibiz. Ancak sektördeki
tüm paydaşları düşündüğümüzde yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük
oluşturuyoruz.
• Türkiye’de ithalat ve ihracatı dengeli olan sayılı sektörlerden biriyiz. 2016 yılında 85 milyon
dolar ihracat, 87 milyon dolar ithalatımız oldu. Bu yılın sonunda 100 milyon dolarlık ihracat
bekliyoruz.
• Yükte ağır, pahada hafif ve canlı ürünler ihraç ettiğimiz için nakliye bizim için çok önemli.
Ayrıca süs bitkisi üretimi için uygun iklim yapısı ve tecrübe yakın coğrafyamızı düşündüğümüzde
Türkiye’de var. Bu nedenle Türki cumhuriyetler, körfez ülkeleri, komşularımız ihracat yaptığımız
bölgeler olarak ortaya çıkıyor.
• Genç ama hızlı büyüyen bir sektörüz. Ürün çeşitliliğimizi sürekli arttırıyoruz.
• Son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının süs bitkilerine ilgi göstermeye başlamasıyla
destekleme politikalarında daha etkin yer almak için çalışmalarımızı arttırdık.
• KDV indirimi talebimiz var. %18 olan KDV oranımız ve tüm bitkisel ürünleri
değerlendirdiğimizde yüksektir. Konuyu ilgili bakanlıklarımızın gündemine taşıdık.
• Süs bitkileri sektörü, ilişkide olduğu dolaylı yan iş kollarını da düşündüğümüzde 500 bin kişiye
yıl boyunca istihdam sağlıyor.
• Süs bitkileri sektörünün en büyük müşterisi %70-75 oranlarında kamu kurumlarıdır, yerel
yönetimlerdir. Bu nedenle kamu kurumları nasıl bir bitkilendirme planı uygulayacaklarını daha
önceden bizlerle paylaşırsa daha ucuz, kaliteli ve kontrollü bir üretim politikası ile ihtiyaçlarını
yerli üreticimizden karşılarız.
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’DE GÜNDEM
SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

S

üs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, 13 Nisan
2017 tarihinde Bereket Tv’de yayınlanan Gündemin
Bereketi programına katıldı.

Canlı yayında Umut Özdil’in sorularını yanıtlayan Savaş
Akcan’ın süs bitkileri sektörünü A'dan Z'ye değerlendirdiği,
üretici ve tüketiciye önemli mesajlar verdiği programdan
öne çıkan başlıklar şöyle;

• İnsanlar doğayı tahrip edip olumsuz sonuçlarını görünce,
yeşilin, ağacın, bitkinin değerini anladılar.
Bu hassasiyet bizim sektörümüz için umut vericidir.
Büyük şehirlerde alan kalmayınca, artık duvarlara dikey bahçeler
yapmaya başladık.
• Kentleşme ile birlikte bizim sektörümüzün önemi arttı.
• Daha yetişkin, büyük ve estetik bitkiler bizim sektörümüz ile
beraber kamuoyunun kullanımına sunuldu.
• Bizler ne kadar çok sermaye koysak, yatırım yapsak, üretim
alanlarını büyütsek dahi değiştirmeyeceğimiz bir şey var;
zaman.
Bir fidan dikildikten sonra süs bitkisi olması için uzun yıllara ihtiyaç vardır.
Genç bir sektör olduğumuz için çok uzun ve çapı çok büyük ürünleri henüz yetiştiremiyoruz.
Belediyelerin büyük bitki ihtiyacını karşılamamız için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Bu süreçte yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları biraz daha küçük boyutlu bitkiler
kullansalar, yerli üretici ve milli ekonomiye çok büyük katkıda bulunmuş olurlar.
• Genç fidanlar daha çabuk büyür.
Belediyeler genç fidan alsalar 2-3 sene içinde büyük fidanların boyutuna gelecektir.
• Süs bitkileri sektörü, kredi hibe desteği değil, uzun vadeli kredi ve KDV indirimi istiyor.
• Dekar başına 500 TL destek alırsak kayıt dışılık sorunu çözülür, sektörün önü açılır.
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BASINDA SÜSBİR

KİTAP TANITIM
64

Yazar: Prof. Dr. Ünal Akkemik

Prof. Dr. Akkemik'in araştırmacısına ve meraklısına güvenilir bir
kaynak oluşturan 1152 sayfalık kitabı İstanbul'un bitki çeşitliliğini
gözler önüne seriyor.
Kapak Fotoğrafı :

Türk zambağı (Lilyum martagon)
Türk zambağı İstanbul'un nemli ormanlarında yetişen ve yapılaşmadan en
fazla etkilenen türlerden biri. Nadir bulunan bitki tehkile altında...

bitki tanımaya yardımcı olacak niteliktedir.
ÇEKÜL; yaklaşık 5 yıllık bir emekle hazırlanan bu kitabı yayımlayarak betonlaşan İstanbul’un doğasına bir nefes
olma anlamında önemli bir katkıya imza atmıştır.
Yazar Hakkında…
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı öğretim üyesi olan yazar, Prof. Dr. Ünal
Akkemik; Orman Botaniği alanına giren odun anatomisi, yıllık halka analizleri, paleobotanik ve sistematik botanik
İstanbul; ılıman havası,
doğası,
zengin orman
Yazar Hakkında
konularında
çalışmalarını
yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla
100’den fazla uluslararası yayını olan Prof. Akkemik
kitap,
kitapta
ve editörlük
10 kitabaÜniversitesi
imza atmış ve Orman
son olarak İstanbul Doğal Bitkileri adlı
İstanbul
varlığı, denizlerle çevrili
olması
vebölüm
stratejik
önemiolmak üzere toplam
bu eseri 11. kitap olarak yayımlamıştır. Kitapları;

Fakültesi Orman Botaniği Ananedeniyle tarih boyunca büyük medeniyetlere ev
•
Dendrokronoloji,
2004
(Yazar)
bilim Dalı öğretim üyesi olan
sahipliği ve binlerce yıl başkentlik yapmıştır. Bu
• göç
Theederken
Old Ships’ burada
of the New Gate, 2008yazar,
(Bölüm Prof.
yazarı) Dr. Ünal Akkemik;
tarihi kent aynı zamanda;
• İklim değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar, 2009 (Editör)
Orman
Botaniği
alanına giren
yaşama ortamı bulan bitkilere
de ev sahibi
olmuş• Türkiye’nin
Doğal
Gymnospermleri, 2011
(Editör-Bölüm
Yazarı)
odun
anatomisi,
yıllık halka
tur. Bu nedenledir ki, doğasında
2500
civarında
• Wood Anatomy of Eastern Mediterranean Species, 2012 (Yazar)
•
İstanbul
Ormanlarının
Sorunları
ve
Çözüm
Önerileri,
2014
(Editör)
analizleri, paleobotanik ve sisdoğal bitki taksonu yaşamaktadır.
• Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, 2014 (Editör, Bölüm Yazarı)
tematik botanik konularında ça• Hayalden Gerçeğe Bir İstanbul Öyküsü Marmaray, 2014 (Bölüm Yazarı)
lışmalarını yürütmektedir. YapSon yıllarda hızlı kentleşme,
mega
projeler
• Ağaçların Dilinden, 2014 (Yazar)
•
Woods
of
Yenikapı
Shipwrecks,
2015
(Yazar)
tığı
çalışmalarla 100’den fazla
ve aşırı nüfus artışı İstanbul’un doğal yapısını
• İstanbul’un Doğal Bitkileri, 2017 (Yazar)
uluslararası yayını olan Prof.
altüst etmeye ve doğal bitki taksonlarının yaşam
Akkemik
kitap,dakitapta
bölüm bulunmaktadır. İ. Ü. Orman
alanlarını giderek daralmaya
başlamıştır.
Bugünve sivil toplum
Prof. Akkemik,
çeşitli bilimsel
kuruluşlarında
aktif görevlerde
Fakültesi’nde
Yönetim
Kurulu
Üyeliği,
Ormancılık
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü,
Orman
Mühendisliği
ve
editörlük
olmak
üzere
toplam
10 kitaba
imzaBölüm
atmış ve
kayıtlarda görülen 2.500 civarındaki bitki takBaşkanlığı görevlerinde bulunmuş, halen Fakülte Kurulu Üyeliği Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı
son
olarak
İstanbul
Doğal
Bitkileri
adlı
bu
eseri
11.
kitap
sonunun ne kadarınıngörevlerini
yok olduğu,
ne kadarının
sürdürmektedir.
Ayrıca Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanlığı ve ÇEKÜL Yüksek
Danışmabilinmemektedir.
Kurulu Üyeliğini de yürütmektedir. olarak yayımlamıştır. Kitapları;
halen yaşamını sürdürdüğü
Kitap için iletişim: Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı /ÇEKÜL

• Dendrokronoloji, 2004 (Yazar)
Kitap bu bağlamda;Ekrem
hızlaTur
betonlaşarak
genişSok. No 8 Beyoğlu
34435 İstanbul. Tel: 0212 249 64 64 – 0212 251 54 44. Faks: 0212 251 54 45
cekul@cekulvakfi.org.tr
leyen İstanbul’un doğasındaki
982 bitki türünü
• The Old Ships’ of the New Gate, 2008 (Bölüm yazarı)
içermektedir. Kitapta; bu türlerin tanınmasını
• İklim değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormansağlayacak yakın çekim fotoğraflar ve her tür
lar, 2009 (Editör)
için açıklayıcı tanım verilmiştir. Ayrıca çiçek
renklerine göre gruplandırılan bitkiler teşhisin
• Türkiye’nin Doğal Gymnospermleri, 2011 (Editör-Bödaha da kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır.
lüm Yazarı)
Bu kitapla birlikte; İstanbul’un ormanları,
kumulları, açık alanları, sulak alanlar, parklar,
kaldırım üst ve kenarları gibi farklı yaşam ortamlarına gittiğinizde kendiliğinden gelmiş otsu
bitkilerin büyük bir kısmını tanımanız olanaklı
olacaktır. Kitap sadece İstanbul değil, Türkiye’nin
kuzey kesimleri ve Marmara çevresinde de bitki
tanımaya yardımcı olacak niteliktedir.
ÇEKÜL; yaklaşık 5 yıllık bir emekle hazırlanan
bu kitabı yayımlayarak betonlaşan İstanbul’un
doğasına bir nefes olma anlamında önemli bir
katkıya imza atmıştır.
Kitap için iletişim:
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı ÇEKÜL
Ekrem Tur Sok. No 8 Beyoğlu 34435 İstanbul
Tel: 0212 249 64 64 – 0212 251 54 44
Faks: 0212 251 54 45
cekul@cekulvakfi.org.tr

• Wood Anatomy of EasternMediterranean Species,
2012 (Yazar)
• İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri,2014 (Editör)
• Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, 2014 (Editör, Bölüm Yazarı)
• Hayalden Gerçeğe Bir İstanbul Öyküsü Marmaray,
2014 (Bölüm Yazarı)
• Ağaçların Dilinden, 2014 (Yazar)
• Woods of Yenikapı Shipwrecks, 2015 (Yazar)
• İstanbul’un Doğal Bitkileri, 2017 (Yazar)
Prof. Akkemik, çeşitli bilimsel ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevlerde bulunmaktadır. İÜ Orman
Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Orman Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, halen Fakülte Kurulu
Üyeliği Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini
sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanlığı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu
Üyeliğini de yürütmektedir.
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apon
ikası Cycas Revoluta
BEN BİR SİKASIM

2

00 milyon yıldan çok daha uzun bir süredir
“dünyada” bulunmaktayım. Sizin için çok
uzun sayılan bu süre içinde, bir yaşam boyu
gösterdiğiniz değişiklikten daha fazla değişmedim.
Atalarınızın benden 200 milyon yıl sonra dünyaya
geldiklerini gördüm.
Dinazorların ortaya çıkışlarını ve ölümlerini gördüm.
Jurasik devir (dinozorlar devri) benim en güzel
milyon yıllarımdı. Dünya sıcaktı, kutuplardan
ekvatora kadar her yerde çok hızlı büyüdüm ve
yayıldım. Bundan sonraki cretaceus devirde eski
saltanatım kalmadı. Anjiosperm denilen çiçekli
bitkiler dünyaya geldiler ve tohumlarını saçarak
her yeri işgal ettiler.
Beni diğer çiçekler ve ağaçlar ile bir tutmayınız,
bitkiler âleminde yalnız ben ve yaşıtım Gingko Ağacı,
sizin gibi hareket eden spermlere sahibiz. Alpler, And
dağları ve Himalaya’lar küçük tümsekcikken ben 170
milyon yaşındaydım, bu tümsekciklerin kocaman
dağ olduğunu gördüm ve yaşadım.
Bütün bu yaşadıklarımdan sonra, artık dünyanın
sıcak yerlerinde istirahat ediyorum. Dünyanın
çeşitli yerlerinde benim fosillerimi araştıran ve
bulan insanlar, bir yandan da her tarafı istila
ederek neslimi kurutmaya çalışıyorlar. Şimdi de
sözde anlaşmalarla beni koruma altına almışlar.
Daha yakında, dünya savaşı sırasında açlık çeken
Japonlar benim tohumlarımdan elde ettikleri unla
açlıktan ölmekten kurtulmuşlardı.
Benim ne kadar antika olduğum, ne kuvvetli
direncim olduğu, bana “yaşayan fosil” sıfatını
yakıştıran siz insanların algılama yeteneğinin
dışındadır. Yorgunum ama mutluyum, ben bir
SİKAS’ım.

Yaşlı Sikas Palermo Botanik Bahçesi
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Ü

lkemizde Sikas olarak tanınan Japon Sikası (Cycas
revoluta); Cycadaceae ailesi’nin Cycas cinsine ait
bir türdür.

sapının iki yanında, 45 derece açı ile dizilmiştir (bipinnat).
Yaprak uçları aşağı hafif sarkıktır bu nedenle tür adına,
Latince sarkık anlamına gelen revoluta denilmiştir.

Sikas’lar 250 milyon yıldır dünyada bulunan bitkilerdir.
Fosillerine dünyanın birçok yerinde rastlanmasına karşın,
bugün yalnız sıcak iklim bölgelerinde bulunmaktadırlar.
Bilinen 11 sikas cinsi, 185 türü kapsamaktadır. Bu bitkiler
gymnospermae (kapalı tohumlular) takımına dâhildir. Bilinen 8 gymnospermae takımından, bugün yalnız 5 i yaşamaktadır. Sikaslar yaşayan gymnopermae’lerin en yaşlı
ve ilkelidir. Sikas türleri uzun yaşam süresi olan, çok yıllık
bitkilerdir. Bunlara fosil bitki denilmesinin nedeni, milyonlarca yıl önceden kalan fosilleri ile şimdiki görünümlerinin
hemen hemen aynı olmasındandır.

Erkek ve dişi bitkiler kozalak oluştururlar. Erkek kozalaklar 20-40 cm uzunluğunda 5-6 cm genişliğinde, silindirik,
uçları oval şekildedir. Dişi kozalaklar 10-20 cm çapında,
yuvarlaktır. Üzerleri, yoğun olarak kahverengi, tüylü sporofil denilen oluşumlarla kaplıdır. Her sporofilde 4-8 ovül
bulunur ve döllenmeden sonra, bunlar tohumlara dönüşürler. Tohumlar 2-4 cm uzunluğunda, 1-2 cm genişliğinde,
oval şekildedir, üzerleri kırmızı sarkoste ile kaplıdır. Kırmızı
renkli tohum kılıfı zehirlidir. Tohumlarının üzeri tüylü olan
tek sikas türüdür.

Sikaslar, anjiospermler (açık tohumlular) den farklı
olarak, kapalı tohumlu olup, bitkiler tek cinslidir. Erkek
veya dişi olurlar. Dişiler kozalak yaptıktan sonra tohum
oluştururlar. Kozalakların döllenmesi için erkek ve dişi
bitkilerin aynı zamanda kozalak yapması ve polenlerin
taşınması için bir taşıyıcı böceğin olması gereklidir. Sikaslar; bitkiler âleminde, hayvanlar gibi hareketli spermi
olan iki bitkiden biridir.

Japon Sikası, uzaktan küçük bir palmiyeye benzerse de, parlak yeşil, zarif yaprakları ve büyüklüğüne göre
kalın gövdesi ile hemen dikkati çeker. Büyüme hızı diğer
ağaçsı ve çalı formlu bitkilere göre, çok daha yavaştır.
Tek gövdeli bir bitkidir, ancak yaşlı bitkiler verdiği kardeşleriyle birlikte, dallanmış gibi görülebilirler. Genelde
yılda bir defa, uygun ortamda iyi beslenme ile 3 defaya kadar yaprak verir. Genç bitkilerde bir defada çıkan
yaprak sayısı azdır, kalın gövde yapmış bitkiler ise 60-80
yaprak birden verebilirler. Yapraklar çıkmaya başladıktan sonra çok hızlı uzarlar, bir hafta içinde bitki, iki katı
yaprağa ve büyüklüğe ulaşır. Zarif görünümü, yavaş büyümesi ve dayanıklılığı nedenleri ile en pahalı süs bitkileri
arasındadır.

Japon Sikası’nın ana vatanı Japonyanın; Ryukyu,
Matsuyama ve Kyushi adalarıdır. Orta boy sikaslardandır,
gövde boyu 3 metre, gövde kalınlığı 30-40 cm e kadar
erişebilir. Gövde alt yanlarından, bazen de gövde üzerinden kardeşler verir. Parlak yeşil yaprakları üzerinde, ufak
kahverengi tüyler bulunur. Çok sayıda yaprakçıklar, yaprak

Fotoğraf 1. Cycas revoluta Palmiye Merkezi
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Fotoğraf 2. Dişi kozalak

Fotoğraf 3. Erkek kozalak
Ortam için çok seçici değildir, ancak drenajı iyi olan,
saksı veya bahçeye dikilmelidir. Güneşe dayanmakla birlikte, hafif gölge ortamda yapraklar daha koyu yeşil, biraz
daha uzun olur ve daha güzel görünürler. Bununla birlikte
yetersiz ışık alan ortam, bu bitki için uygun değildir, anormal uzun yapraklar verir ve bitki görünümü bozulur. Alkali
ortamlarda, bitkide mangan eksikliği ortaya çıkmaktadır.
Mangan eksikliği; yeni yaprakların sarı - kahverengine dönerek ölmesi ile kendini gösterir, bu durumda bitkiye ek
mangan verilmesi gerekir. Yaprak bitleri, özellikle kabuklu
bitlerin sevdiği bir bitkidir, bu bakımdan dikkatli olunmalı,
gerektiğinde etkin bir insektisit kullanılmalıdır.
-10˚C soğuğa dayanabildiği için, ülkemiz sahil kuşağında dış mekân bitkisi, karasal iklim bölgelerimizde ise
saksı bitkisi olarak kullanılmaktadır. Saksıda yetiştirildiği
takdirde, sıcak aylarda dış ortamda tutulması uygun olur.
Beslenmesi, birçok bitkide olduğu gibi, dengeli ve iz elementleri de içeren bir gübre ile yapılmalıdır. Dış mekânda,
hayvansal gübre kullanılabilir.

Fotoğraf. 4. Yeni yaprak çıkışı
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Japon Sikası’nın üretimi
Tohum veya kardeşlerin ayrılması ile yapılır. Kardeşlerin
ayrılması, ana gövdeye zarar vermeden keskin bir bıçakla yapılmalı, ayrılan yavru mantarlı bir solüsyona batırıldıktan sonra
geçirgen bir karışıma dikilmeli ve sıcak, ışıklı bir ortamda tutulmalıdır. Bu yöntemle kolayca, büyük bitkiler elde edilmektedir.

Fotoğraf 5. Olgunlaşmış tohumlar
Tohum ile üretimde dikkat edilecek unsurlar: Sikas tohumları döllenmese de gelişme gösterirler ve dişi kozalaklarda meyveler oluşur. Tohumların döllenmiş olup olmadıklarını anlamak için yüzme testi uygulanır. Bu testte, su dolu
bir kova veya leğen içine atılan tohumlardan, su üstünde
kalanları, içleri boş olduğundan atılırlar. Kalan tohumlar,
captan gibi bir antifungal ajan ile muamele edildikten sonra, serin bir ortamda saklanır. Japon Sikası tohumlarının
içindeki embriyonun gelişmesi için, 9 ay süren, olgunlaşma
devresi gereksinimi vardır. Tohum hemen dikilse bile çimlenme göstermez, bu nedenle serin ortamda saklanan tohumlar, 9 ay sonra dikilmelidir. Fotoğrafta görüldüğü gibi,
tohumlar iyi bir çimlenme ortamına, yarısı dışarıda kalacak

şekilde dikilirler. İçinde embriyo gelişmiş olan tohumlar,
22-30˚C de, 1-3 ayda çimlenirler. Birçok yazar tarafından
belirtilen, Gibberellic acid (Berelex) ile muamele edilen tohumların daha çabuk çimlendiği savına katılmıyorum, bizim çalışmamızda herhangi bir olumlu sonuç çıkmamıştır.
Ancak, toplu dikilen tohumlarda çimlenme daha çabuk
olmaktadır. Çimlenen tohumlar, tercihan derin bir saksıya
aktarılır. Bitkinin kazık kökü ne kadar derine giderse büyüme o kadar hızlı olmaktadır. Çimlenen tohumlar genelde
tek bir yaprak verirler, ikinci yapraklarının çıkması için 6-12
ay gibi bir zaman geçer. Tohumdan yetiştirilen sikasların
bahçe ortamına dikilmesi için en az 4-5 yaşında olmaları
uygundur.

Fotoğraf 6. Sikas tohumlarının dikimi ve çimlenme
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Fotoğraf 7. 6 aylık Sikaslar
Peyzajda Kullanımı
Japon Sikası çarpıcı, zarif ve güzel görünümü ile hemen dikkati çeken bir bitkidir.
Japon Sikası ülkemiz sahil kuşağında dış mekân bitkisi, karasal iklim bölgelerimizde ise saksı bitkisi olarak
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 8. Erişkin Sikas
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Kullanıldığı mekânda farkındalık yarattığı gibi, zenginliğin de sembolü olarak algılanır.
Büyük sikaslar vurgu bitkisi olarak, göbeklerde, tarh
ve bahçelerin ortasında, kaya bahçelerinde kullanılır.
Grup halinde kullanılabildiği gibi, tek sıra; yürüme yolu
kenarlarında ve parter sınırlayıcı olarak kullanılmaktadır.
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