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SUNUŞ 

Günümüzde yaşadığımız yoğun kentleşme insanların giderek daha çok doğadan kopmasına 
yol açmakta, geçmişte insan yaşamının ortasında bulunan yeşil çevre özlemi giderek artmaktadır. 
Süs bitkileri sektörü bu anlamda, özellikle kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların 
doğaya karşı olan özlemlerini giderme, insan psikolojisine sağladığı katkı dolayısıyla önemi sü-
rekli artan ticari bir sektör haline gelmiştir. Sektör, her geçen yıl artan kapasitesi ve ürettiği kat-
ma değer ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayan sektör-
lerden biri haline gelmiştir. 

Ülkemiz tohumculuk sektörünün alt sektörlerinden biri olan süs bitkileri sektörü, farklı kul-
lanım amaçlarıyla hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda (açık alanlarda) kullanılmak üzere 
üretim yapmaktadır. Süs bitkileri sektörü tohumculuk sektörünün diğer alanları ile kıyaslandı-
ğında birim alanda en yüksekkatma değeri sağlayan sektör olarak bilinmektedir. 

Ülkemizde süs bitkisi üretimi ticari olarak 1940’larda Yalova ve İstanbul civarında başla-
mıştır. Devletin 1980’den önce fidancılık ve tohum sektöründe oynağı rol, süs bitkileri sektörü 
için geçerli değildir. Sektör, özel girişimler ile önce Marmara Bölgesinde ve ardından 1970’lerde 
Ege Bölgesinde ve 1980’lerde Akdeniz Bölgesinde yayılarak gelişmiştir. Süs bitkileri sektörünün 
ticari geçmişi her ne kadar eski olsa da yasal bir zemine kavuşması görece yenidir. 30.04.2015 
tarihli “Süs Bitkileri Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik” ile süs 
bitkileri sektörü süs bitkisi ve çoğlatım materyallerinin üretim ve pazarlama kurallarına, üretici-
lerin yasal yükümlüklerine, üretim kontrol ve denetimine ilişkin yasal düzenlemelere sahip ol-
muştur. 

Ülkemizin sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar, pazara yakınlık, Avrupa ülkelerine göre 
düşük işçi ücretleri gibi avantajlar ile süs bitkileri üretimini her geçen sene artmaktadır. 2005 
yılında 26.4 bin da olan süs bitkisi üretim alanı, 2016’da 48.6bindekara yükselmiştir. Üretim mik-
tarları 2016’da biraz düşüş yaşasa da son üç senedir 1,5 milyar adet civarındadır. Süs bitkilerinde 
dış ticaret hacmi de ortalama 150 milyon dolardır. 

Ülkemizde 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile birlikte 7 adet Alt Birlik ve bunların oluş-
turduğu bir üst birlik olarak Türkiye Tohumcular Birliği kurulmuştur. 2017 yılı itibarıyla Alt Bir-
liklerin toplam üye sayısı 36.885’e ulaşmıştır. SÜSBİR, sahip olduğu 589 (Haziran 2017 itibariy-
le)üyesi ile süs bitkileri sektörü değer zincirinin en önemli halkası olan üreticilerinin haklarını 
savunmak ve sektörün rekabetçiliğini yükseltmek için 2008 yılından beri faaliyet göstermektedir. 

Sektördeki bu olumlu gelişmelere rağmen sektörün karşılaştığı sorunların giderilmesi ile 
ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılması halen kritik önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü arasında 25 Kasım 2015 
tarihinde imzalanan sözleşme ile Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi başlatıl-
mıştır. Proje’nin temel amacı tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar 
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ile farkındalık oluşturulması ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kulla-
nım alanlarının ve katma değerinin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ül-
kemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.  

Bu proje ile tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturarak temeli sağlam 
stratejiler oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, girişimciler, sanayiciler, 
destek sağlayan kurumlar, üniversite, birlikler gibi üretici örgütlerini içeren yapının Türkiye To-
humcular Birliği öncülüğünde organize bir şekilde örgütlenmesi ve rekabetçiliğinin artırması he-
deflenmektedir. 

Proje yedi adet temel iş paketinin TÜRKTOB çatısı altında bulunan her Alt Birlik için uygu-
lanmasını içermektedir. Bunlar, sektörün incelenmesi (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 çıkarak Teknik Komite ile SWOT ve Rekabetçilik Analizi son 
haline getirilmiş, Değer Zinciri çıkarılmıştır. Ardından Süs Bitkisi Sektörüne yönelik Mevcut Du-
rum Analizi Raporu hazırlanmıştır. Proje, Strateji Geliştirme Çalıştayları ile devam etmiştir. Bu 
çalıştaylarda SÜSBİR’in ve sektörün stratejik eylem planı üzerinde paydaşlarla birlikte çalışılmış-
tır. Ortaya çıkan eylem planları teknik komite toplantılarında son haline getirilmiştir.  

Bu rapor, ulusal ve uluslararası tohumculuk sektörünün, süs bitkisi sektörünün araştırılma-
sına yönelik inceleme ve analizleri, sektörün SWOT ve Rekabetçilik Analizi çıktılarını, SÜSBİR 
üyeleri ile gerçekleştirilen anketlerin analiz sonuçlarını ve yine üyeler ile yapılan yüz yüze gö-
rüşmelerin içerik analizini, SÜSBİR’in ve süs bitkisi sektörünün stratejik eylem planını ve perfor-
mans göstergelerini içermektedir. 



Süs Bitkileri Sektörü  
Ulusal Strateji Raporu 

 

                     3 

 

 

METODOLOJİ VE UYGULAMA 

İçerisinde yoğun bir faaliyet takvimi yer alan projenin yönetişim yapısı oluşturulurken ya-
rarlanıcı TÜRKTOB ve yürütücü TÜSSİDE arasında etkili koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması 
amacı ile proje yürütücüleri atanmıştır. İki taraf arasındaki iletişim proje yürütücüleri üzerinden 
sağlanmıştır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Proje Ekibi 
 
Buna ek olarak TÜRKTOB Proje Ekibi ve TÜSSİDE Proje ekibine teknik konularda destek 

sağlaması amacı ile akademisyenler, birlik temsilcileri ve paydaş kurumların temsilcilerinin katı-
lımı ile 29 kişilik teknik komite oluşturulmuştur.  

Metodoloji ve uygulama aşamaları Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil  2. Metodoloji ve Uygulama 
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Kaynak tarama çalışması (literatür araştırması) kapsamında öncelikle mevzuat incelenmiş-
tir. Bu süreçte Türkiye’de tohumculuk sektörüne yönelik kanunlar, yönetmelikler ve Türkiye’yi 
ilgilendiren uluslararası protokoller, sözleşmeler ve direktifler ele alınmıştır. Buna ek olarak stra-
teji geliştirme sürecine katkıda bulunması amacı ile yurt dışındaki ülkelerin sektörde izlediği poli-
tika ve stratejiler de incelenmeye çalışılmıştır. 

Kaynak tarama çalışmasında gerçekleştirilen diğer önemli çalışma ise Türkiye’de tohumcu-
luk sektörünün mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla kullanılan veri setlerinin hazırlanma-
sıdır. TÜRKTOB ve alt birlik yetkilileri ile sektörü tanımlamak içi kullanılacak tüm verilerin listesi 
hazırlanmış daha sonra bunların elde edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Kul-
lanılan verilerin güncel ve güvenilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir. 

Ayrıca tohumculuk sektörüne yönelik strateji ve politikaların belirlenmesi amacı ile tohum-
culuk sektörü ile ilişkili 10. Kalkınma Planı, 2013 - 2017 GTHB Stratejik Planı, Hükümet Programı, 
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, Sanayi Strateji Belgesi gibi pek çok üst politika belgesi 
incelenmiş ve ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Saha çalışmalarında sektörün rekabet gücünün ortaya konulması amacıyla her birlikten en 
az 7 üye olmak üzere toplam 66 firma/yetiştirici ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde 
üyelerin sektörün mevcut durumu, stratejisi ve rekabet yapısı, sektörün girdi ve talep koşulları, 
sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar ve bunların sektöre katkısı, ayrıca yasal altyapıyı oluşturan 
devlet ayağı ile ilgili görüşleri detaylı olarak alınmıştır. Yüz yüze görüşmelerde açık uçlu sorular-
dan oluşan yapılandırılmış bir görüşme formatı kullanılmıştır. Görüşmelerin önemli bir kısmı 
kayıt altına alınmış olup MAXQDA 12 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Birlik üyeleri ile yapılan 66 görüşmeye ek olarak sektörün paydaşları ile de görüşülmüştür. 
Bu kapsamda aşağıda belirtilen kurumlar ve kurumların ilgili birimlerinden 17 uz-
man/akademisyen ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.   

• GTHB, BÜGEM 
• GTHB, TAGEM 
• GTHB, Teftiş Kurulu Başkanlığı 
• GTHB, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
• GTHB, TİGEM Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğü 
• GTHB, TAGEM Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  
• GTHB, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
• GTHB, Ankara İl Müdürlüğü 
• Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
• PANKOBİRLİK 
Anket çalışmaları kapsamında ise Birlik ürün ve hizmetleri hakkında üyelerin görüş ve öne-

rilerini almak amacı ile toplam 271 üyeye ulaşılmıştır. Anket formu, firma profilini, firmanın mev-
cut durumunu ve gelecek hedeflerini, Birlik faaliyetleri hakkındaki memnuniyet seviyesini sorgu-
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layan seçenekli sorulardan oluşturulmuştur. Ayrıca Birlik ve sektörle ilgili beklentilerini sorgula-
yan açık uçlu sorulara yer verilmiştir.  

Bu proje kapsamında sürecin her aşamasına entegre edilmiş, sektördeki tüm oyuncuları 
stratejik plan hazırlanmasına dahil etmek amacı ile tasarlanmış Mevcut Durum Analizi Çalıştayları 
gerçekleştirilmiştir. TÜRKTOB Mevcut Durum Analizi Çalıştayı’nda hem sektörün olum-
lu/olumsuz alanları hem de tehdit ve fırsatları, paydaşları ile değerlendirilmiştir. Bundan sonra 
rekabetçilik analizi gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştayların çıktıları Teknik Komite toplantılarında değerlendirilmiş ve nihai hale getiril-
miştir. Gerek saha çalışmalarından gerekse çalıştaylardan elde edilen sonuçlar, Strateji Geliştirme 
çalışmalarına girdi oluşturmuştur. TÜRKTOB’un ve her bir alt birliğin paydaşlarıyla gerçekleştiri-
len çalışmalarda, sektörün mevcut durumundan yola çıkılarak ne tür eylemlerin gelecekte hayata 
geçirebileceği gruplar halinde tartışılmıştır. Oluşturulan Taslak Stratejik Eylem Planları hem Tek-
nik Komite hem de Strateji Geliştirme Çalıştaylarında katılımcılar tarafından tekrar gözden geçi-
rilmiş, performans göstergeleri ve zaman planı belirlenmiş ve son olarak sektörün vizyon ifadele-
ri oluşturulmuştur. 

Tüm çalıştaylarda herkesin katılım sağlamasına, her konunun detaylı tartışılmasına, çıktıla-
rın önceliklendirilmesine ve dokümantasyonuna imkân sağlayan “Ortak Akıl Platformu” Çalıştay 
yöntemi kullanılmıştır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin kronolojik sıralaması aşağıda verilmektedir. 
• Başlangıç Toplantısı 25 Kasım2015 
• Mevcut Durum (SWOT) ve Rekabetçilik Analizi Çalıştayları 
o BİSAB 21 Mart 2016 
o SÜSBİR 22 Mart 2016 

o TYAB 23 Mart 2016 
o FÜAB 25 Nisan2016 
o FİDEBİRLİK 26 Nisan2016 
o TSÜAB 3 Mayıs2016 
o TODAB 4 Mayıs2016 
o TÜRKTOB 17 Mayıs2016 
• Saha Çalışması 12 Nisan – 13 Haziran2016 
• Anket Çalışması 21 Mart – 5 Ağustos2016 
• Mevcut Durum Analizi Raporlarının Hazırlanması 23 Mayıs- Ekim2016 
• Strateji Geliştirme Çalıştayları (İhtiyaç Analizi) 
o BİSAB 11 Ekim 2016 
o TODAB 12 Ekim 2016 
o FÜAB 18 Ekim 2016 
o TSÜAB 19 Ekim 2016 
o FİDEBİRLİK 24 Ekim 2016 
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o TYAB 25 Ekim 2016 
o SÜSBİR 26 Ekim 2016 

o TÜRKTOB 27 Ekim 2016 
• Strateji Geliştirme Çalıştayları (Mantıksal Çerçeve) 
o TYAB 15 Kasım 2016 
o BİSAB 16 Kasım 2016 
o TSÜAB 22 Kasım 2016 
o FÜAB 23 Kasım 2016 
o FİDEBİRLİK 7 Aralık 2016 
o SÜSBİR 12 Aralık 2016 

o TÜRKTOB 13 Aralık 2016 
o TODAB 14 Aralık 2016 
• Koordinasyon/Teknik Komite Toplantıları 
o 29 Ocak 2016 
o 25 Şubat 2016 
o 22-23 Haziran 2016 
o 3-4 Kasım 2016 
o 10-11 Ocak 2017 
o 1-2 Şubat 2017 
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1. SEKTÖRÜN VE ALT BİRLİĞİN TANIMLANMASI 
 

1.1. SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ 

Süs bitkilerini, farklı yöntemler kullanarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üre-
tilen, çoğaltılan ve büyütülen bitki olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere süs 
bitkileri kapsamı ve üretim yelpazesi çok geniş bir sektördür. 

Süs bitkileri, klasik anlamda kısaca insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ola-
rak yetiştirilen bitkiler olarak tanımlanmışlardır. Bu tanımda bitkilerin goncası, yaprağı, dalı vb. 
organları veya doğrudan kendisinin estetik ve süs amaçlı kullanım için yetiştirilmesi esastır. An-
cak günümüzde bu tanım genişlemiş ve süs bitkileri, özellikle kentsel alanlarda insan ile doğa 
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve biyolojik konfor gibi doğrudan fiziksel ihtiyaçların karşıla-
masına yönelik uygulamaların da temel materyali haline gelmiştir. Süs bitkisi sektörü zamanla 
birçok çevresel sorunun insan ve yaşamı üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılmasında 
yararlanılan temel araçlardan biri olarak görülmeye başlanmıştır. 

Farklı kaynaklarda en yaygın biçimde yer alan sınıflandırma kullanım amaçlarına göre yapı-
landır ve ülkemizde bu sınıflandırma yaklaşımı benimsenerek süs bitkileri alt sektörü aşağıdaki 
biçimde sınıflandırılmıştır: 

1. Kesme Çiçekler: Bu sınıf kesme çiçek amaçlı yetiştiricilik ve yetiştirilen türleri içermek-
tedir. 

2. İç Mekân (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekânda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda yetiş-
tirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.  

3. Dış Mekân Süs Bitkileri: Dış mekânda peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere üreti-
lip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte, süs ağaç ve ağaççıkları, mevsimlik tek ve çok yıllık çiçek-
ler, yer örtücü olarak kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir.  

4. Doğal Çiçek Soğanları: Bu sınıf ülkemiz gerçeklerinden doğmuş, ihraç edilmek üzere 
doğadan toplanan ve/veya kültür koşullarında üretimi yapılan doğal soğanlı, yumrulu ve rizomlu 
bitki türlerini (geofitleri)kapsamaktadır. 

Süs bitkilerinin, bitkisel üretim sektörü içinde ekonomik anlamda bir alt sektör olarak orta-
ya çıkması, üretim, pazarlama, istihdam gibi kavramların bu sektörün bir parçası olmaya başla-
ması IX. Yüzyılın sonu ve XX. Yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Kentleşme olgusu, bu süreçte en 
büyük etken olarak rol oynamış, günümüzde ülkelerdeki eğitim düzeyi, fert başına düşen gayrisafi 
milli hâsıla değeri ve benzeri kalkınmışlık ölçütleri ile süs bitkileri sektörünün gelişmişliği arasın-
da doğrusal bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında süs bitkileri 
sektörü, üretim alanı ve katma değeri açısından bir çok ülke için önemli ve vazgeçilmez bir alt 
sektör konumuna gelmiştir. Sektördeki yoğun uzmanlaşma, üretim, pazarlama ve tüketim konula-
rı endüstriyel ürünler gibi ele alınmaya başlanmıştır. Böylece üretimde standardizasyon, sürekli-
lik ve teknoloji kullanım düzeylerinde ulaşılan nokta bu sektörün “Süs Bitkileri Endüstrisi” adıyla 
anılmasına yol açmıştır. 
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Süs bitkileri sektörü, dünya genelinde kesme çiçekler, dış mekan bitkileri, saksılı (iç mekan) 
süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları gibi faaliyet alanları düzeyinde ele alınmakta olup her bir 
faaliyet alanında sektör iç pazar ve dış pazarını büyüterekçalışmalarını yürütmektedir.  

Günümüzde süs bitkileri sektöründe arazi varlığı, elverişli iklim, potansiyel pazarlara yakın-
lık, uzmanlık gibi avantajlara sahip ülkeler arasında ilk sırada Hollanda yer almaktadır. Trademap 
verilerine göre Hollanda sahip olduğu yaklaşık 450 bin dekar alanda, 9.1 milyar dolar değerinde 
ihracat yapmış, buna karşın 2.1 milyar dolar değerinde de ithalat gerçekleştirmiştir. Dünya 2015 
ihracat toplam rakamı 19,5 milyar dolar ve ithalat rakamı 17,6 milyar dolar civarındadır. Avrupa 
ülkeleri, dünyada süs bitkileri üretim alanlarının %12’sine sahiptir. Avrupa’da 615 bin dekar 
alanda kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri, 1 milyon dekar alanda dış mekân süs bitkileri ve 210 
bin dekar alanda da soğan üretimi yapılmaktadır. Hollanda, İtalya ve Almanya süs bitkileri üreti-
minde ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.  

 
1.2. SÜSBİR HAKKINDA 

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), 5553 Sayılı Kanuna göre oluşturulan kamu ku-
ruluşu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Ülke genelinde süs bitkileri sektöründe bulunan ve 
Bakanlık tarafından belgelendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler SÜSBİR’e üye olmak zorundadır. 

SÜSBİR’in, üyeleri arasında mesleki dayanışma ve iletişimi sağlamak, üyelerini bilgilendir-
mek amacıyla konferans, seminer vb. eğitim faaliyetlerinde bulunmak, konuları ile ilgili rapor 
yayın yapmak ve ilgili yerlere sunmak, sektörün sorunlarını dile getirmek gibi görev ve yetkileri 
bulunmaktadır. 

SÜSBİR’in üye sayısı Haziran 2017 itibariyle 589’dur. Üyelerin bölgesel dağılımı ise Tablo 
1’de verilmiştir. Buna göre SÜSBİR üyelerinin sırasıyla Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu 
Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Birlik üyelerden üye giriş aidatı, yıllık aidat ve üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve 
hizmet satışlarından binde 3 oranında kesilecek komisyon tutarını tahsil etmektedir. SÜSBİR 
Uluslararası Birlik olan ECOSA’ya üyedir. 

 

Tablo 1. SÜSBİR Üyelerinin Bölgesel Dağılımı 

 
 

Bölgesel Dağılım Üye Dağılımı (%) 

Marmara Bölgesi 46 

Ege Bölgesi 19 

İç Anadolu Bölgesi 16 

Akdeniz Bölgesi 12 

Karadeniz Bölgesi 4 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2 

Doğu Anadolu Bölgesi 1 
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SÜSBİR Teknik Komite ve İdari Proje Ekibi ile yapılan toplantıda SÜSBİR’in Hedef Kitle / 
Hizmet Analizi Tablosu çıkarılmıştır. Buna göre, SÜSBİR’in hedef kitlesi ve sunduğu hizmetler, 
maliyet, kullanım düzeyi, hedef kitleye uygunluk, etki, düzenli yapılıp yapılmaması, arttırmasına 
ya da geliştirilmesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı gibi parametreler bazında değerlendirilmiştir. 

Tablo 2’de değerlendirmede kullanılan 1=az, 2=orta, 3=çokanlamına gelmektedir. Örneğin, 
SÜSBİR’in üyelerine sunmuş olduğu “eğitim düzenleme” hizmetini ele aldığımızda maliyetinin 
düşük olduğunu (1) ve gerekli iş gücünün ise orta seviyede (2) olduğu belirtilmiştir. 

Eğitim düzenlenmesi örneğinden devam edecek olursak, tablonun diğer sütunlarına baktı-
ğımızda Eğitim Toplantılarının düzenlenmesi kullanım düzeyinin yani söz konusu hizmetin ger-
çekleştirilme sıklığının (2), hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda uygunluk seviyesinin (3) ve 
bununla beraber paydaşlar üzerindeki etkisinin (2) orta düzeyde olduğu ve ara sıra yapıldığı (1) 
anlaşılmaktadır. Eğitimlerin arttırılması ve geliştirilmesi gerekiyor mu, sorusuna ise “Evet”1 yanıtı 
verilmiştir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda Tablo 2incelendiğinde, SÜSBİR’in hedef kitlesi üyeler, kamu, 
üniversite ve medyadan oluşmaktadır. Birlik, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetle-
rin başında, yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımlarının sağlanması ya da sponsor olunması, üye ziyaret-
lerinin gerçekleştirilmesi ve birebir iletişim sağlanması, bölge toplantılarının gerçekleştirilmesi, 
eğitimlerin düzenlemesi ile süs bitkileri sektör standartlarının hazırlanmasıdır. 

Mevcut durumda üyelere yönelik olarak verilen hizmetlere bakıldığında; üyeler için firma-
larla yapılan indirimli akaryakıt, araç kiralama ve enerji temini antlaşmaları haricindeki diğer tüm 
hizmetler hedef kitleye uygun olup kullanım düzeyi fazla ve yüksek etki gücüne sahiptir. Bu ne-
denle mevcut durumdaki hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek uygulanmaya devam 
edilmesi gerekmektedir. Üyelere sunulan TAİEX, Zirai Karantina vb. eğitimlerin kullanım düzeyi 
ortalama seviyede olup düzenli olarak yapılmamaktadır. Bu sebeple bu ve buna benzer eğitimle-
rin nitelik ve nicelik bakımından artırılması gerekmektedir.  Birebir iletişim kapsamında üyelerle 
yapılan bölge toplantılarının da sunulan hizmetler bakımından hedef kitleye uygunluğu ve etki 
derecesi yüksek olup tam anlamıyla düzenli hale getirilmesi için nitelik ve nicelik bakımından 
artırılmasıgerekmektedir. 

Birliğin faaliyetleri içerisinde maliyet bakımından özellikle üye bilgi kataloğu, fuarlara katı-
lım/sponsor olma durumu, haber dergisinin çıkarılması ile medya başlığındaki yurtdışına yönelik 
olarak Türkiye’deki sektörün tanıtılması hususunda hem maddi hem de insan kaynağı bakımın-
dan kaynak ihtiyacının olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Birlik kanuni görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Çalışanların öncelikli görev 
alanı olması nedeni ile Birliğin diğer birliklere, kamuya ve yönetim kuruluna yönelik hizmetleri 
aksama olmadan yürütülmektedir. Hem kamu tarafında sektörün izlenebilirliği ve denetlenebilir-
liği için hem de üyelerin sektördeki faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla mev-
zuatın sektör ve üye yararına yeniden düzenlenmesi, güncellenmesi ve oluşturulması için çalış-
malara biraz daha vakit ayrılmalıdır. 
                                                
1  Evet= E; Hayır= H 
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2. DÜNYADA MEVCUT DURUM 
 
Dünyada 145 ülkede ticari olarak yaklaşık 223 bin hektar alanda süs bitkileri üretimi ger-

çekleştirildiği tahmin edilmektedir2. Ticari değer olarak Avrupa ülkeleri, üretim alanı olarak ise 
Asya-Pasifik ülkeleri öne çıkmaktadır. Trademap verilerine göre dünya 2015 ihracat toplam ra-
kamı 19,5 milyar dolar ve ithalat rakamı 17,6 milyar dolar civarındadır. Hollanda tek başına dün-
ya süs bitkisi ihracatının %47,2’sini gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise süs bitkileri ihracatı 
2015 yılında 71.9milyon dolar değerinde olmuş, 2016 yılında ise62.4milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2015 yılındaki 80milyon dolar değerindeki ithalat, 2016’da 86.7milyon dolara yüksel-
miştir3.Söz konusu sektörün büyüklüğü ve ülkelere sağladığı katma değer düşünüldüğünde dün-
yadaki mevcut uygulamaların daha detaylı incelenmesi gerekliliği doğmuştur. 

Dünyadaki mevcut durum başlığı altında, bu bölümde tohumculuk/süs bitkileri sektöründe 
izlenen uluslararası strateji/ politika ve yasal alt yapı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, tohumcu-
luk sektöründe yurtdışı uygulama örnekleri kapsamında Hollanda, Fransa ve İspanya ülkelerine 
odaklanılmışve bu ülkelerde var olan destekler, uygulanan politikalar, yasal ve teknolojik alt yapı 
ile kurumsal yapılanma hakkında genel bilgi sunulmuştur. Ayrıca, tohumculuk/süs bitkileri sektö-
rünün teknoloji ve inovatif çalışmalar ile yakından ilişkisi göz önünde bulundurulursa alanda ya-
pılan yenilikler ve gelişmeler hakkında da uluslararası literatür incelenmiştir. 

Son olarak tohumculuk/süs bitkilerisektörünün uluslararası pazar analiz gerçekleştirilmiş 
ve bu kapsamda sektörün büyüklüğüne ve ticaret hacmineodaklanılmıştır. 

 

2.1. ULUSLARARASI STRATEJİ, POLİTİKALAR VE YASAL ALTYAPI 

Hem ulusal hem de uluslararası boyutta kaliteli tohumluk üretimi, çeşit safiyetinin korun-
ması, bitki hastalıklarının yayımını önlemek amacıyla bitki sağlığı gibi kurallar, sektörün ticaretini 
kolaylaştırması sebebi ile uluslararası işbirliklere ön ayak olmuş, böylece ortak politikaların belir-
lenmesine vesile olmuştur. Söz konusu uluslararası belgelerden bazıları süs bitkileri sektörünün 
ticaretinin koşullarını da içermektedir (Tablo 3). Türkiye’nin de işbirliği yaptığı bu kuruluşlar, 
tohumluğun sınıf ve kademesinin belirlenmesi, yapılacak kontroller, standartlar ve tohumluk üre-
timini ve ticaretini kolaylaştıracak esasları belirleyen kuruluşlardır. Aşağıdaki kuruluşlara ve söz-
leşmelere yönelik yapılan incelemede dikkat çeken hususlardan biri, işbirliklerin genelde gelişmiş 
ülkelerin bir araya gelmesi ile oluşmuş olması, üst yönetimlerde genellikle bu ülkelerin (özellikle 
AB ülkeleri) temsil edilmesidir. Başka dikkat çeken bir unsur, sözleşmeler ve işbirliklerinde (AB 

                                                
2  TÜRKTOB Dergisi, Ağustos 2015 
3  12’li GTIP kodlara göre TUIK veri tabanından derlenmiş SÜSBİR verileri 
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Direktiflerinin OECD direktiflerini baz alarak oluşturması gibi) yakın işbirliği kurulmuş olmasıdır. 
Son olarak, yapılan uluslararası konferans/taraf toplantılarının aynı zamanda stratejilerin ve poli-
tikaların şekillendiği,  uluslararası politikalarınşekillenmesinde güçlü çalışmaların yapıldığı or-
tamlar olduğudur. Bu anlamda ülkemiz söz konusu alanlarda özellikle kamuoyunda da tartışmalı 
sözleşmelerde (Özellikle NAGOYA Sözleşmesinde olduğu gibi) ülkemizin tarım alanındaki avantaj-
larını düşünerek hareket etmeli, özellikle AB Direktiflerini ülkemizin rekabet üstünlüğünü dikka-
te alarak detaylı incelemeye tabi tutmalıdır. 

Tablo 3, SÜSBİR ile yapılan toplantılarda ele alınması istenen uluslararası mevzuat ve poli-
tika belgelerini göstermektedir. Buna göre, bu bölümde AB Direktifleri, UPOV, EPPO, IPPC ve 
NAGOYA yasal altyapısı üzerinde durulacaktır.4 

 

Tablo 3. Uluslararası Yasal Altyapı ve Politikalar 
 

Yasal Altyapı / Politikalar SÜSBİR TÜRKTOB 

ISTA Kuralları  x 

OECD Tohum Programı  x 

AB Tohum ve Çoğaltım Materyali Direktifleri x x 

UPOV 1991 Bitki Çeşitlerini Koruma Sözleşmesi x x 

EPPO Bitki Sağlığı ve Karantinası Mevzuatı x x 

IPPC Uluslararası Bitki Sağlığı Standartları (FAO) x x 

NAGOYA Protokolü5  x 

CITES Sözleşmesi x x 

 

Tabloda belirtilen kuruluşların dışında tohumculuk sektörü ve özellikle süs bitkileri sektö-
rünü ilgilendiren diğer uluslararası kuruluşlar şöyledir: 

• Avrupa Fidan, Fide, Bitki Çoğaltım Materyali Birliği - European Nurserystock 
Association (ENA), 

•  Uluslararası Bağ-Bahçe Üreticileri Birliği - The International Association of 
Horticultural Producers (AIPH/ IAHP), 

• International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and fruit 
Varieties - Uluslararası Süs Bitkileri ve Meyve Islahçıları Topluluğu (CIOPARA), 

• ECO Tohumcular Birliği - ECO Seed Association (ECOSA),  
•  The United Nations Economic Commission for Europe - Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomik Komisyonu (UNECE),  
                                                
4  İnceleme sırasında çevirilerde, Dr. Mehmet Uyanık tarafından kaleme alınan “Açıklamalı Tohumculuk 

Terimleri Sözlüğü” (2014) dikkate alınmıştır. 
5  Müzakere aşamasındadır. 
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• Community Plant Variety Office - Avrupa Birliği Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO), 
• European Association for Research on Plant Breeding - Avrupa Bitki Islahı Araştırmaları 

Birliği (EUCARPIA). 

Tarım alanında 24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Programdan günümüze kadar 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla ülkemizde kanunlar ve ilgili mevzuatlar oluş-
turulmuştur. Bunlardan en önemlisi AB’nin Bitki Sağlığı Mevzuatı başlığı altında değerlendirilebi-
lecek 2006’da yürürlüğe giren Tohumculuk Kanunu’dur. Bu Kanuna bağlı olarak ülkemizde 17 
yönetmelikçıkarılmıştır.  

AB’nin Bitki Üretim Materyaline6 (BÜM): ilişkin mevcut mevzuatı 12 Direktiften oluş-
makta ve 1960 yılında beri geliştirilmektedir. Gıda güvenliği, izlenebilirlik, yeni teknolojiler ve 
çevresel etmenlerin giderek daha fazla önem kazanmasıyla direktiflerde de değişikliğe gidilmiştir. 
Ancak mevzuatın parçalı ve dağınık olması, eksiklikler vb. sebep ve sorunların çözülmesi için AB 
Komisyonu 2013 yılında BÜM’eilişkin yeni bir mevzuat önerisinde bulunmuştur. Bu yayınlanan 
öneride 12 Direktifin tek bir Tüzük içerisinde bulunarak sadeleştirilmesi, taraflar arasında so-
rumluluğun paylaşılması ve AB’nin ilgili stratejileri ile uyumlaştırılması hedeflenmektedir7. 2016 
yılında uygulamaya geçilmesi beklenen bu yeni mevzuat AB tarafından şimdilik askıyaalınmıştır. 

Bitkisel üretim ve çoğaltım materyallerine ilişkin ülkemizdeki yönetmelikler yukarıda söz 
edilen 12 direktifin incelenmesi ve ülkemizin gerçekleri dikkate alarak hazırlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. AB Tohum ve Üretim Materyalleri Direktiflerinin8 karşılığına denk gelen ülkemiz mev-
zuatı bilgileri aşağıdaki tabloda (Tablo 4) yer almaktadır.9 

 

                                                
6  Tohumlar, genç bitkiler ve yumru kökler vb. 
7  Uzman Gözüyle Dergisi, Ağustos 2013, syf.1 
8  http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/review_eu_rules/index_en.htm 
9  AB Direktifleri konusunda bilgi veren GTHB Tohumculuk Daire Başkanlığı’ndan Hasan Çelen’e ve 

TSÜAB Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet Arıkan’a teşekkür ederiz. 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/review_eu_rules/index_en.htm
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Tablo 4. AB Üretim ve Çoğaltım Materyali Direktifleri ile Ulusal Mevzuatın  

Karşılaştırılması 

AB Üretim ve Çoğaltım Materyali Direktifleri Ulusal Yönetmelikler 

66/401/EEC; Yem bitkilerinin pazarlanmasına dair 
14 Haziran 1966 tarihli KonseyDirektifi 

Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohum-
luğu Yönetmeliği (05/06/2015 Resmi Gazete ta-
rihli) 

66/402/EEC; Tahıl tohumlarının pazarlanmasına 
dair 14 Haziran 1966 tarihli KonseyDirektifi 

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yö-
netmeliği (17/01/2008 Resmi GazeteTarihli) 

2002/53/EC; Tarımsal Bitki Türlerine Ait Genel 
Kataloğa dair 13 Haziran 2002 tarihli Konsey Di-
rektifi 

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeli-
ği (13/01/2008 Resmi Gazete Tarihli) 

2002/54/EC; Pancar Tohumu Pazarlamasına dair 
13 Haziran 2002 tarihli Konsey Direktifi 

Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması 
Yönetmeliği (18/01/2008 Resmi GazeteTarihli) 

2002/55/EC; Sebze Tohumu Pazarlamasına dair 13 
Haziran 2002 tarihli Konsey Direktifi 

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yö-
netmeliği (18/01/2008 Resmi Gazete Tarihli) 

2002/56/EC; Patates Tohumu Pazarlamasına dair 
13 Haziran 2002 tarihli Konsey Direktifi 

Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması 
Yönetmeliği (10/04/2011Resmi GazeteTarihli) 

2002/57/EC; Yağlı ve Lifli Bitkilerin Pazarlamasına 
dair 13 Haziran 2002 tarihli Konsey Direktifi 

Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Serti-
fikasyonu Ve Pazarlaması Yönetmeliği (17/01/ 
2008 Resmi Gazete Tarihli) 

2008/72/EC; Asma Çoğaltım Materyalinin Pazar-
lamasına Dair 68/193/EEC 9 Nisan 1968 tarihli 
Konsey Direktifi 

Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu 
ile Pazarlaması Yönetmeliği (03/07/2009 Resmi 
Gazete Tarihli) 

1998/56/EC; Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalinin 
Pazarlamasına Dair 20 Temmuz 1998 tarihli Kon-
sey Direktifi 

Süs Bitkileri ve ÇoğaltımMateryallerinin Üretimi 
ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik (30/04/2015 
Resmi Gazete Tarihli) 

1992/33/EEC; Sebze Tohumu Dışındaki Materyal-
lerinin Pazarlanmasına dair 28 Nisan 1992 tarihli 
Konsey Direktifi 

Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği 
(17/01/2008 Resmi Gazete Tarihli) 

2008/90/EC; Meyve Bitkileri Çoğaltım Materyali ve 
Meyve Üretimini Sağlayan Meyve Bitkilerinin Pa-
zarlanmasına dair 28 Nisan 1992 tarihli konsey Di-
rektifi (92/34/EEC) 

Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu 
İle Pazarlaması Yönetmeliği (03/07/2009 Resmi 
Gazete Tarihli) 
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Uluslararası düzeyde yeni bitki çeşitlerinin korunmasına yönelik en önemli düzenleme, ıs-
lahçı haklarının kendine özgü bir sistem olarak korunmasını öngören Uluslararası Yeni Bitki 

Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) Sözleşmesi’dir. Yeni bitki çeşitlerine yönelik ilk anlaşma 
1961’de imzalanmış ve ardından 1977, 1978 ve 1991’de üç defa değişiklik yapılmıştır. Sözleşme-
nin ana amacı yeni bitki çeşitlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve ıslahçı haklarını korumak-
tır.Aynı zamanda bir Birlik olan ve merkezi İsviçre’de bulunan UPOV’a (International Union For 
The Protection of New Varieties of Plants) üye olma koşulu, UPOV sözleşmesi koşullarına bağlı 
kalarak ülkenin ya da hükümetler arası kuruluşların ıslahçı hakları mevzuatına sahip olmasıdır. 

Türkiye, 2004 yılında çıkarılan 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerinin Islahçı Hakkı Kanunu ile 
UPOV’a üye olmak üzere başvurmuştur. Üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından 17  Mart 
2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5601 sayılı kanunla UPOV sözleşmesi TBMM tarafından 
kabul edilmiştir. 28 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12433 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla Türkiye’nin UPOV sözleşmesine katılması kararı kabul edilmiş, 18 Kasım 2007 
itibariyle 65. üye olarak Türkiye, UPOV’a dâhil olmuştur. En son açıklanan 11 Nisan 2016 listesine 
göre UPOV’a üye ülke ve hükümetler arası kuruluş sayısı 74’tür10. Şekil3’te yeşil renkte boyanan 
ülkeler üyeleri, kahverengi renkteki 15 ülke ve 1 hükümetler arası organizasyon UPOV sistemine 
üyelik sürecini başlatan ülkeleri, turuncu renkte gösterilen 23 ülke ve 1 hükümetler arası organi-
zasyon ise UPOV’la iletişimde olan UPOV sözleşmesine dayanan yasaların geliştirilmesine yardım 
eden ülkeleri göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Farklı UPOV Üyeliklerini Gösteren Harita 

                                                
10  http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf 

http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf
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UPOV’un 1991 revizyonu, kendi kullanımları için mahsulden tohumluk ayıran çiftçilerin sa-
hip olduğu haklara karşı bitki ıslahçı haklarını biraz daha fazla dengelemektedir. 1978 ve 1991 
UPOV mevzuatı arasındaki temel fark, 1991 UPOV versiyonunun ıslahçıların sadece tohumluğa 
değil, aynı zamanda ürüne ilişkin haklarını da genişletmesidir. 

UPOV Sözleşmesinin ana amacı bitki ıslahçılarının uluslararası alanda kendi çeşitleri üze-
rinde sahip oldukları fikri ve sınai mülkiyet haklarıdır. UPOV’a üyelik, bitki ıslahçılarına diğer üye 
ülkelerde kendi çeşitlerini koruma imkânı sağlarken, üreticilere de koruma altına alınmış yabancı 
çeşitlere daha kolay erişim fırsatı vermektedir. 1991 UPOV sözleşmesi çeşidin yeni, farklı, 
yeknasak ve durulmuş olduğu koşullarda ve uygun bir isme sahip olması durumunda ıslahçı hak-
kının verildiğini belirtir. Islahçı hakları UPOV’a göre, özel olarak ya da ticari olmayan sebeplerle, 
deneysel amaçlı ve diğer çeşitleri ıslah etmek amacıyla uzatılamaz (Article 15)11. Aynı maddenin 
ikinci kısmı isteğe bağlı bir istisnayı belirtmektedir. Buna göre, makul sınırlar çerçevesinde ıslah-
çının çıkarını da göz önünde bulundurarak, çiftçinin tohumluğu üretim amacıyla kullanılmasına 
izin verilir ve ıslahçı hakkı sınırlandırılabilir. UPOV 1991 bu anlamda, hem gelişmiş hem de geliş-
mekte olan ülkelerde küresel bir standart haline gelmektedir.  

2005 yılında yayınlanan “UPOV’un Bitki Çeşitlerini Korumanın Üzerine Etkisi Raporu”nda 
yeni bitki çeşitlerini koruma sisteminin ülkelere ve hükümetler arası kuruluşlara ne tür avantajlar 
sağladığı belirtilmektedir12. Buna göre; 

1. Islah çalışmalarınıarttırır 

2. Geliştirilmiş çeşitlere daha çok ulaşım imkanı sağlar 

3. Yeni çeşitlerin sayısındaartış 

4. Islah alanında çalışanların farklılaşması (örneğin özel firma ıslahçıları, araştırmacılar 
vb.) 

5. Yabancı yeni çeşitlerin sayısındakiartış 

6. Yabancı pazarlarda yeni endüstrinin rekabetçiliğinin gelişimini desteklemek 

7. Yabancı bitki çeşitlerine ulaşımı sağlamak ve ulusal ıslah programlarını geliştirmektir. 

 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), Avrupa ve Akdeniz 
Bitki Koruma Örgütü, bitki sağlığı konusunda Avrupa işbirliğini sağlamakla görevli bir hükümet-
ler arası örgüttür. 15 Avrupa ülkesinin katılımı ile 1951’de kurulmuştur ve son verilere göre tüm 
Avrupa ülkelerinin ve Akdeniz kıyısında bulunan ülkelerin çoğunu kapsayacak şekilde 51 üyesi 
bulunmaktadır. Dünyada bulunan 9 Bölgesel Bitki Koruma Örgütü’nden (RPPO) biridir. Türkiye 
1958 yılında EPPO’ya katılmış, Bitki Karantinası yönetmeliği ise 2011’de yürürlüğe girmiştir. 

                                                
11  http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_437.pdf 
12  http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/353_upov_report.pdf 

http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_437.pdf
http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/353_upov_report.pdf
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EPPO’nun amacı bitkileri korumak, tehlikeli zararlıların girişini ve yayılmasını engelleyecek 
uluslararası stratejiler geliştirmek, güvenli ve etkili kontrol yöntemlerini teşvik etmektir. Bölgesel 
Bitki Koruma Örgütü olarak EPPO, FAO ve IPPC sekretaryası tarafından bitki sağlığı konusunda 
düzenlenen küresel tartışmalarda fikir beyan etmektedir. Daha da önemlisi, EPPO bitki zararları, 
bitki sağlığı yönetmeliği ve bitki koruma ürünleri üzerine pek çok standart ve yayın gerçekleştir-
miştir13. 

EPPO’nun teknik alandaki çalışmaları iki koldan yürümektedir. Birincisi çoğunlukla bitki 
karantinaları ile bitki zararlılarının ülkeler arası dolaşımını engellemek ve ikincisi ülkeler içeri-
sinde bitki koruma ürünleri arasında uyumlaştırma sağlamaya yönelik çalışmalardır. Her bir ça-
lışma alanına ilişkin olarak EPPO bölgesi üyelerinden birinde yılda bir kez toplantı yapılır ve tek-
nik konularda uzmanlar ve yetkililer bir araya gelir. Bu çalışmalar sonucunda EPPO, üye ülkeleri-
ne, bu durumda GTHB’ye de önerilerde bulunur. EPPO bu anlamda tohumculuk sektöründe kural 
koyucu değil ancak tavsiye niteliğindeki görüşleri ile önemli bir işlev görmekte ve kural koyucula-
rı etkilemektedir. 

EPPO’nun teknik çalışmalarının sonucunda oluşan tavsiyeler, IPPC için bölgesel standartlar 
olarak kabul görür. Söz konusu standartların uluslararası kabul görme süreci oldukça karmaşık 
olup, son hali EPPO Bülteni’nde yayınlanır. İki ana başlıkta standartları bulunmaktadır14. 

Tablo 5, bültende yayınlamış son standartların kodlarını ve başlıklarını içermektedir. 
 
 
 
 

                                                
13  https://www.eppo.int/ 
14  http://archives.eppo.int/index.htm 

https://www.eppo.int/
http://archives.eppo.int/index.htm


Süs Bitkileri Sektörü  
Ulusal Strateji Raporu 

 

 19 

Tablo 5. EPPO Standartları 

EPPO STANDARTLARI 
 

. EPPO Bitki Koruma Ürünlerindeki Standartlar 

a) PP1 - Bitki koruma ürünlerinin etkinliğini değerlendirme: Genel ve spesifik standartlar yer almakta-
dır. Genel standartlara ulaşım ücretsizdir. Böcek/haşarat öldürücü, kene ilaçları, mantar ilaçları, ot ilaçla-
rı, bitki büyüme düzenleyicilerinin etkinliğinin nasıl değerlendirileceğine dair standartlardır. Örneğin, 
PP1/256 numaralı standart bitki koruma ürünü kullanılan tarla bitkilerinin bitişiğindeki ürünlere olan 
olumsuz etkisini analiz etmek için kullanılan metotları tanımlamaktadır. (Bu bölümde 290 standart var-
dır) 
b) PP2 - İyi bitki koruma Uygulamaları: Belirli bitkileri zaralılardan, yabani otlar ve patojenlerden koru-
mak için belirlenen optimum uygulama standartlarınıiçerir. 
c) PP3 - Bitki Koruma Ürünlerinde Çevresel Risk Değerlendirme: Bitki koruma ürünlerinin kullanılması 
dolayısıyla çevreye verilen olası zararın değerlendirme standartlarını içermektedir. 

 

. EPPO Bitki Sağlığına İlişkin Önlem Standartları 

a) PM 1 - Genel Bitki Sağlığı Tedbrileri: Bitki Sağlığı Tedbirleri sertifikasının kullanılmasında EPPO tavsi-
yelerini ile Karantina zararlıları olarak düzenlenmesi önerilen EPPO A1 ve A2 zararlılar listesi ve stan-
dartlarını içeren pek çok standardı kapsar. 
b) PM 2 - Spesifik-zararlılarda bitki sağlığı önemleri: Bu bölümdeki standartlar geri çekilmiştir, web site-
sindeki standartlar geçerli değildir. 
c) PM 3 - Bitki Sağlığı Prosedürleri: Denetimler, testler ya da ticari dolaşımda olan mallara yönelik işlem-
ler ile karantina zararlılarının araştırılmasında takip edilecek metotlara yönelik standartları tanımlar. 
d) PM 4 - Dikim için Sağlıklı Bitki Üretimi: Sağlık durumu resmi bir sertifika ile onaylanmış (süs bitkisi, 
meyve bitkileri ve patates) vejatatif olarak çoğaltılan bitki materyalinin üretimi için izlenmesi gereken 
standartları tanımlar. 
e) PM 5 - Zararlı Risk Analizi: Karantina zararlıları ya da düzenlemeye konu karantina altında olmayan 
zararlılar olarak potansiyel statüye sahip zararlılarda yapılan riskin analizinde detaylı rehberlik sağlayan 
standartlardır. 
f) PM 6 - Biyolojik Kontrolün Güvenli Kullanımı: Biyolojik kontrol etmenlerinin kullanım ve girişinin çe-
şitli özellikleriyle ilintili risklerin değerlendirilmesi/ azaltılması ve aynı zamanda etkinlik açısından fay-
daları ile kıyaslanması için yol gösteren standartlardır. 
g) PM 7 - Teşhis Protokolleri: Düzenlemeye tabi zararlılar için uluslararası olarak kabul görmüş stan-
dartları sağlar 
h) PM 8 - Ürün-spesifik bitki sağlığı tedbirleri: Ticari dolaşımda olan belli ürünlere yönelik karantina za-
rarlılarının girişini ve yayılmasını önlemek için bitki sağlığı tedbirleri konusunda tavsiyeler içeren stan-
dartlardır. 
i) PM 9 - Ulusal Düzenleyici Kontrol Sistemleri: Zararlıları içermek ve ortadan kaldırmak amacıyla resmi 
kontroller için prosedürleri belirleyen standartlar 
j) PM 10 - Bitki Sağlığı Tedavileri: Ürünlerin (commodities) ve bitkilerin tedavileri için düzenlemeye tabi 
zararlılara yönelik kısıtlama ya da ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemleri açıklayan standartlardır. 
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International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu 
(IPPC), Bitki Sağlığı Tedbirleri Komisyonu (CPM) tarafından, 182 sözleşme yapan taraf 
(contracting parties) aracılığıyla yönetilmektedir. CPM, FAO’nun (Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü) İtalya’daki Merkezi’nde her yıl Mart ve Nisan aylarında, IPPC’nin hedeflerini uygula-
mada yardımcı olmak için işbirliğini teşvik etmek amacıyla toplanır. IPPC, bitki sağlığı tedbirleriy-
le ilgili uluslararası standartlar koyan, bitki karantinası konusunda teknik destek ve politikalar 
oluşturan FAO’nun global programının bir parçasıdır. IPPC, bitki sağlığı tedbirleri konusunda 
uluslararası uyumu sağlamaya yönelik olarak standartları belirlemekte ve böylece ticareti kolay-
laştırmaktadır. Söz konusu standartları, rehber bilgileri ve tavsiyeleri tüm FAO üyelerine ve ilgili 
kesimlere iletmektedir. 

CPM çalışma alanı kapsamında15: 

• Dünyada bitki korumanın ne durumda olduğuna bakar 
• Yeni alanlara bitki zararlılarının yayılmasını kontrol etmeye yönelik atılacak adımları 

belirler - uluslararası standartları geliştirir ve uyarlar - uyuşmazlıkların çözümü için 
usul ve esasları belirler 

• Bölgesel Bitki Koruma Örgütlerinin tanınması için kurallar koyar (EPPO gibi) 
• Uluslararası örgütlerle işbirliği sağlar, standartların gelişimi programının uygulanması-

nı, bilgi paylaşımını ve kapasite geliştirme çalışmalarını yapar 

IPPC Sekreterliği, FAO tarafından 1992 yılında, IPPC’nın her geçen gün artan önemini tanı-
nır kılmak amacıyla kurulmuştur.16 IPPC’nin Türkiye ayağını, GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğü temsiletmektedir.17 FAO, doğrudan tohumculuk sektörü ile ilgili işler yapmamasına rağmen 
uluslararası ticari dolaşımda gerekli temel belgelerden biri olan Bitki Sağlığı Sertifikasını zorunlu 
hale getiren kuruluştur. 1951’de imzalanan “Uluslararası Bitki Sağlığı Anlaşması”na Türkiye’de 
taraftır. Bu anlaşma ile ilk defa, taraf ülkeler birbirlerinden satın aldıkları bitkilerde (tohum dahil) 
satıcı ülkenin düzenlediği Bitki Sağlığı Sertifikasına güvenip ürünün kendi ülkesine girişine izin 
verilmiştir. Standartlar ayağında, IPPC Sekreterliği çalışma programı iki koldan yürür, birincisi 
uluslararası standartların belirlenmesi ve ikincisi ilgili kabul edilen uluslararası standartların ve 
IPPC’nin uygulanmasıdır. IPPC, Dünya Ticaret Örgütünün Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (SPS) 
tarafından tanınan tek uluslararası bitki sağlığı standartları belirleyen kuruluştur. IPPC Uluslara-
rası Bitki Sağlığı Standartları (ISPMs-International Standarts forPhytosanitaryMeasures) 
16.08.2016 tarihinde revize edilmiştir. Toplam liste 37 ISPM’den oluşmakta olup her bir standart 
ayrıca teknik olarak detaylandırılmaktadır18. 

                                                
15  https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/ 
16  https://www.ippc.int/en/about/secretariat/ 
17  https://www.ippc.int/en/countries/turkey/ 
18  https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/en/about/secretariat/
https://www.ippc.int/en/countries/turkey/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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Tablo 6. Bitki Sağlığı Standartları Listesi 
 

Kodu Standart Adı 

ISPM 1 
Bitkilerin Koruması için Bitki Sağlığı Prensipleri ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin Uluslararası 
Ticarette Uygulanması 

ISPM 2 Zararlı Risk Analizi için Çerçeve 

ISPM 3 
İhracat, sevkiyat, ithalat, biyolojik kontrol etmeni ve diğer faydalı organizmaların salınması 
için çerçeve 

ISPM 4 Zararlıdan ari alanların kurulması için gereklilikler 
ISPM 5 Bitki Sağlığı terimleri sözlüğü 
ISPM 6 Keşif/Taramaya19 Yönelik Çerçeve 
ISPM 7 Bitki Sağlığı Sertifika Sistemi 
ISPM 8 Bir alanda zararlı durumunun belirlenmesi 
ISPM 9 Zararlı yok etme programları için Çerçeve 
ISPM 10 Zararlıdan ari üretim yerinin kurulması için şartlar ve zararlıdan ari üretim yerleri  
ISPM 11 Karantina zararlıları için zararlı Risk analizi 
ISPM 12 Bitki Sağlığı Sertifikaları 
ISPM 13 Riayetsizlik Bildirimi20 ve Acil Eylem için Yönerge  
ISPM 14 Zararlı risk yönetimi için sistem yaklaşımı çerçevesinde entegre yöntemlerin kullanımı 
ISPM 15 Uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemesi düzenlemesi 
ISPM 16 Karantina gerektirmeyen düzenlemeye tabi zararlı   
ISPM 17 Zararlıların raporlanması 
ISPM 18 Bitki sağlığı tedbiri olarak ışınım uygulamak için yönerge 
ISPM 19 Düzenlemeye tabi zararlı listeleri için yönerge 
ISPM 20 Bitki sağlığı ithalat düzenleme sistemi için yönerge 
ISPM 21 Karantina gerektirmeyen düzenlemeye tabi zararlılar için zararlı risk analizi 
ISPM 22 Düşük zararlı yaygınlığına sahip alanların kurulması için şartlar 
ISPM 23 Denetim için Yönerge 
ISPM 24 Belirlenmesi ve Tanımlanması için Bitki sağlığı tedbirleri denkliği 
ISPM 25 Transit gönderiler21 
ISPM 26 Meyve sinekleri için Zararlıdan ari bölgelerin kurulması  
ISPM 27 Düzenlemeye tabi zararlılar için tanılama protokolleri 
ISPM 28 Düzenlemeye tabi zararlılar için bitki sağlığı işlemleri 
ISPM 29 Zararlıdan ari alanların ve düşük zararlı yaygınlığına sahip alanların tanınması 
ISPM 30 Meyve sinekleri için düşük zararlı yaygınlığına sahip alanların kurulması 
ISPM 31 Gönderilerden numune alma metodolojileri 
ISPM 32 Ürünlerin (commodities) zararlı riskine göre kategorize edilmesi 
ISPM 33 Uluslararası ticaret için zararlıdan ari patates, mikro çoğaltma materyali ve mini yumrular 
ISPM 34 Bitkiler için giriş-sonrası karantina istasyonların tasarlanması ve yürütülmesi 
ISPM 35 Meyve sinekleri zararlı risk yönetiminde sistem yaklaşımı 
ISPM 36 Dikimi yapılacak bitkiler için entegre önlemler 
ISPM 37 Meyve sineğinde meyve konukçu statüsünün belirlenmesi  

                                                
19  Belirli bir alan veya bölgedeki bitki hastalık etmeni ve zararlıların mevcudiyetini yakından izlemeyi 

mümkün kılan resmi bir veri toplama ve kayıt çalışması 
20  Riayetsizlik Bildirimi: İthalatçı ülke tarafından, ihracatçı ülkenin ulusal bitki koruma örgütüne gönderi-

len ve tohumluk gönderilerinin ve/veya onlara eşlik eden bitki sağlığı sertifikalarının, bitki ithal permi-
sinde belirtilmiş olan şartlara uymadığını ya da gönderinin kendisinde karantina zararlısının tespit 
edildiğini ifade eden bildirim. 

21  Bir ülkeden herhangi bir ithalat işlemi görmeksizin geçmesine izin verilmekle birlikte, bitki sağlığı ted-
birleri uygulamasını da gerektirebilen bir gönderi 
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Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), yaban bitki ve 
hayvan ticaretinin çoğalması ile türlerin yok olması ya da sayılarının azalması sonucu gündeme 
gelmiştir. 3 Mart 1973 yılında imzaya açılmış ve 1 Temmuz 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Ül-
kemiz CITES Sözleşmesine, 22 Aralık 1996’da taraf olmuştur. Sözleşmeye güncel verilere göre 
küresel ölçekte 182 ülketaraftır.22 

Sözleşmenin ana amacı nesilleri tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin ulus-
lararası ticaretini belli kurallar dâhilinde gerçekleştirilmesidir. Uluslararası bir işbirliği olan söz-
leşme ile dünyanın ortak malı olan biyolojik varlıkların sürdürülebilir kullanımının sağlanması 
hedeflenmiştir. Sözleşmenin Ek’ler listesindeki 35.000’den fazla bitki ve hayvan türünün uluslara-
rası ticaretini düzenler. Sözleşme ile taraf devletlerin yakın işbirliği yapması, her üye devletin 
kendi sınırları içerisinde etkin bir kontrol mekanizması kurması ve ilgili kurumların koordineli 
çalışması önemli kazanmaktadır.23 

CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların ko-
layca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatı-
nı, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere da-
yanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgele-
rin verilmesini öngören küresel bir düzenlemedir. 

1973’te Washington’da imzalanan sözleşmenin ana metni aynı kalmakla beraber, Üç (3) ek 
listesinde yer alan türlerdeki değişiklikler 3 yılda bir yapılan Taraflar Konferansı toplantısı ile 
üzerinden gidilir. Hayvanlarla ilgili ve Bitkilerle İlgili Teknik Komiteler ise yılda bir kez toplanır. 

CITES Uygulama Yönetmeliği’ne göre CITES belgelerinde yer alan türler için izin ve belgele-
rin düzenlenmesi konusunda yönetim mercileri ülkemizde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak belirlenmiştir. GTHB; karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, 
denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler de dâhil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz me-
melileri, tüm canlı bitkilere yönelik düzenlemeleri yapar. Yönetim mercilerine izin ve belgelerin 
düzenlenmesi ve sözleşmede belirtilen tavsiyeleri yapacak bilimsel mercii ise TÜBİTAK’tır.24 

Ülkemizdeki konuyla ilgili mevzuat; “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tür-
lerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” (27/12/2001 
tarih ve 24623 sayılı R.G.) ve “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan veBitki Türlerinin Ulusla-
rarası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”tir. 

 

2.2. YURTDIŞI UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde süs bitkileri sektörü alanında uluslararası çalışmalar yürüten, sektöre yönelik 
farkındalığı arttıran ve sektöre belli standartları kazandırmaya çalışan Uluslararası Bağ, Bahçe 
Üreticileri Birlliği’ne (AIPH) ve Avrupa Fidan, Fide, Bitki Çoğaltım Materyali Birliği  (ENA) 

                                                
22  https://cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php 
23  http://www.mfa.gov.tr/nesli-tehlike-altindaki-turlerin-ticaretine-iliskin-sozlesme-_cites_.tr.mfa 
24  http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/CITES/CITES%20Nedir.pdf 

http://www.mfa.gov.tr/nesli-tehlike-altindaki-turlerin-ticaretine-iliskin-sozlesme-_cites_.tr.mfa
http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/CITES/CITES%20Nedir.pdf
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incelenmiştir. Ayrıca, tohumculuk sektörünün her bir alanında uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları 
yürüten, ülkelerinin dış ticaret hacmini her geçen gün arttıran, dünyada tohumculuk sektöründe 
dominant pozisyona sahip olan Hollanda, Fransa ve İtalya’nın izlediği strateji ve politikalara yer 
verilmeye çalışılmıştır.  

 

2.2.1. ULUSLARARASI BAĞ, BAHÇE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ (AIPH) 

2.2.1.1. Genel Bilgi 

Uluslararası Bağ, Bahçe Üreticileri Birliği’nin (The International Association of Horticultural 
Prodecers - AIPH) kurulması ikinci dünya savaşının ardından 1948’de Batı Avrupa’nın ulusal çiftçi 
birliklerinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmiştir. Birlik, günümüzde uluslararası bir topluluk 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

AIPH’nin amacı, çiçek veya çiçekli bitki üreticilerini mesleki kuruluşlar vasıtasıyla uluslara-
rası düzeyde temsil etmektir. Bu kapsamda Birliğin gerçekleştirdiği faaliyetler; 

• Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek 
• Dergi ve diğer medya yayınlarını düzenlemek 
• Ulusal ve uluslararası örgütler, ajanslar ile işbirliğine girmek 
• Bilimsel araştırma ve geliştirme ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak 
• Yönetim Kurulu ve diğer üyeler tarafından verilen kararlara uygun hareket etmek 
• Sergi ve fuarlar düzenlemek ve bununla ilgili tanıtımlar yapmak 
• Genel yönetim, vergi, mali ve hukuki konular, piyasa araştırması ve ürün analizleri, pa-

zarlama gibi konuları da içeren alanlarda çiçek/ çiçekli bitki üreticileri ve ilgili işletme-
lere yardımcı olmak 

AIPH, kentsel alandaki bitkilerin değerini ortaya koymak ve dünyanın sürdürülebilirliğinde 
oynadıkları önemli rolü geliştirmek üzere bireylerin çevresiyle olan yakınlığını yeniden keşfetme-
lerine yardımcı olmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacını taşımaktadır. 

Birlik, küresel düzeyde sektörel bilginin ana merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Kuru-
mun istatistik yıllığı, sektörün eğilimleri ve gelişmelerini ortaya çıkaran bir bilgi kaynağı olup 
sektördeki paydaşlara yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Üyeler arasındaki etkileşimin ve bilgi 
paylaşımının artmasına yönelik olarak hem fiziksel hem de dijital ortamda oturumlar düzenlen-
mekte ve bağ-bahçeciliğin geliştirilen yeni fikirler ve teknikler ile birlikte gelişmesini teşvik et-
mektedir. 

Birliğin yetiştiricilere olan yaklaşımına bakıldığında süs bitkileri üretiminde sürdürülebilir 
ve gelişmiş uygulamaların teşvik edilmesi her zaman desteklenmekte, sektöre öncü yeni yakla-
şımları uygulayan yetiştiriciler ödüllendirilmektedir. Birlik tarafından doğanın inşa edilmiş çev-
reye başarılı bir şekilde entegre edilebilmesi için “Yeşil Şehir” girişimi ile birlikte insanların ve 
diğer kurumların gelişebileceği canlı şehir hayatları kurmada bitkilerin temel rolü teşvik edilmek-
tedir. 
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Bununla birlikte, AIPH dünyanın önde gelen bağ-bahçe fuarlarından sorumludur. Yüksek 
standartları destekleyerek, süs bitkilerinin daha fazla değerlendirilmesine yönelik sergiler düzen-
lemekte, yetiştiricilerin ve ziyaretçilerin nezdinde farkındalık oluşturmaktadır. Kısaca, çiçek, bitki 
ve peyzaj hizmetlerini küresel düzeyde gündeme getirmek için kurumun hedefleri sırasıyla; 

• Dünya çapında süs ağaçları, çiçekler ve bitkiler için artan talebin teşvik edilmesi 
• Sektörün çıkarlarını korumak ve teşvik etmek 
• Sektörel bilgi ve bilimsel alışverişinin uluslararası merkezi olmak 
• Süs bitkileri üretiminde en iyi uygulamalara öncülük etmektir. 

 

2.2.1.2. Birliğin Yapısı 

Genel Kurul 

AIPH ile ilgili yapısal kararlar tüm üyelerin davet edildiği Genel Kurul’da alınmaktadır. AIPH 
Başkan ve Başkan Yardımcısının yanı sıra Komite Başkanlıkları, bölgesel temsilcilik seçimleri ve 
adaylıklar Genel Kurul’da gerçekleşmekte olup yılda iki kere Genel Kurul Toplantısı yapılmakta-
dır. 

Yönetim Kurulu, başkan, iki başkan yardımcısı, komite başkanları ve aşağıdaki üye bölge 
temsilcileri tarafından oluşmaktadır: 

1) Birleşik Krallık (temsilci), Danimarka, Finlandiya 
2) Hollanda (temsilci), Belçika, Almanya 
3) Macaristan (temsilci), Çek Cumhuriyeti, İsviçre 
4) Kanada (temsilci), ABD, Brezilya 
5) Türkiye (temsilci) 
6) Çin (temsilci), Avustralya, Tayvan, Endonezya, Japonya (temsilci), Kore 

İcra Komitesi, AIPH’nin günlük yönetiminden sorumlu Başkan, Genel Sekreter ve Başkan 
Yardımcılarından oluşmaktadır. 

 

Komiteler 

Bütün üyeler bir komitede yer alma hakkına sahiptir. Daimi komiteler şu şekildedir: 

a) Yeşil Şehir (Green City) 

Kurum, yeşil şehirler için uluslararası bir standart geliştirmenin yanı sıra yeşil şehrin en iyi 
uygulaması için çalışmaktadır. Dünya etkinlikleri, araştırma, pazarlama ve paylaşılan kaynaklar 
sayesinde insanları, kuruluşları ve devlet idareleri nezdinde lobi faaliyetleri yürütmektedir. 

Süs bitkisi yetiştiricilerine sağlanan faydalar ile birlikte, bitkilerin şehirlerin refahına olan 
katkısındaki değerlerde artış yaşanmakta ve bunun sonucunda ağaçlar, bitkiler, çalılar ve çiçekler 
için talep artışı yaşanmaktadır. Komitenin toplantıları sırasında üyeler, kendi ülkelerindeki Yeşil 
Şehir programlarındaki gelişmeleri paylaşarak uluslararası bilgi paylaşımı için merkez oluştur-
maktadırlar.  
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b) Pazarlama ve Sergiler 

AIPH, sektörde önde gelen bağ-bahçecilik fuarlarını onaylamakla sorumludur. Pazarlama ve 
Sergi Komitesi vasıtasıyla süs bitkilerinin daha fazla değerlendirilmesi için oluşturulmuş onaylı 
sergilerden yetiştiricilerin ve ziyaretçilerin yararlanması sağlanmaktadır.  

Uluslararası bahçecilik fuar süreçlerinin onaylanması ve takip edilmesi Komite’nin rolünün 
önemli bir parçasıdır. Sergiler Bureau International des Expositions (BIE) uyarınca yönetilir ve 
kategorilere ayrılır: 

• A1- Dünya Bahçecilik Fuarı (büyük çaplı uluslararası uzun süreli (3-6 aylık) fuar ve BIE 
onaylı) 

• B- Uluslararası Bahçecilik Fuarı, (uzun süreli geniş çaplı uluslararası fuar (3-6 aylık) ) 
• C- Uluslararası Bahçecilik Fuarı, (kısa süreli fuar (5-20 gün) 
• D- Uluslararası Bahçecilik Ticaret Fuarı, (kurumlararası fuar) 

c) Yenilik Koruması (Novelty Protection) 

Yenilik Koruması Komitesi aracılığıyla, üreticilerin çalışmalarının sonuçlarını elde edebil-
meleri için adil ve sağlam bitki yetiştiriciliği haklarının savunulması ve yeniliğin teşvik edilmesi, 
kalitenin ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Islahçı haklarının (PBR) önemi; Yenilik Koruması Komitesinin faaliyetleri aracılığıyla yetiş-
tiriciler ve çiftçiler için uygun olacak yeni çeşitlerin üretilmesi ve desteklenmesinde yatmaktadır. 
Yeni çeşitlerin bulunması sadece toplum için değil, aynı zamanda yetiştiriciler ve çiftçiler için de 
önemli bir husustur. 

Yetiştiriciler ve Islahçılar arasındaki ilişki bakımından kurumun rolü, üreticiler ve yetiştiri-
ciler için koruma altındaki bitki çeşitlerinin ticaretinde kötüye kullanımın önüne geçilebilmesi 
için lisanslı anlaşmalar için kontrol listesi hazırlamaktır. Bu kontrol listesi, üreticilerin ve yetişti-
ricilerin sözleşmede kullanılan farklı tanımlamaları ve yönetmelikleri açıklayarak konumlarını 
anlamalarına yardımcı olmaktadır.  

Yetiştiricilerin fikri mülkiyet haklarının sahibi olarak konumlarını kötüye kullanmamalarını 
sağlamak için kurum çalışmalarını sürdürmektedir. Üreticiler ve çiftçiler için yetiştiriciden iste-
nen/yeterli miktarda, makul ve eşit miktarda materyal tedarik edilmesi çok önemlidir.  

Yetiştiriciler için eşit hakların sağlanması amacıyla AB’deki Bitki Çeşitleri Ofisi Topluluğu 
(CBVO) ve CIOPORA’da dâhil olmak üzere alandaki diğer birliklerle ilişkiler yürütülmektedir. 
UPOV1991 sözleşmesi uyarınca yetiştiricilerin haklarını korumak ve sektördeki yeniliği azaltacak 
mevzuata yönelik lobicilik faaliyetleri kurum tarafından yürütülmektedir.  

d)  Çevre ve Bitki Sağlığı 

Çevre ve Bitki Sağlığı Komitesi aracılığıyla süs bitkileri üretiminde sürdürülebilir, etik ve 
ileri uygulamalar teşvik edilmektedir. Çevresel girişimlerin yanı sıra üyelerin bilgi ve fikirlerinin 
de paylaşılacağı bir platform sunulmaktadır.  
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Üye ülkeler kendi ülkelerindeki çevre sorunları, politikalar ve girişimler hakkında düzenli 
olarak rapor vermektedir. Komite tüm üyeler için gerekli düzenleme faaliyetlerini gündemine 
almaktadır. Komitenin odaklandığı güncel konular şu şekildedir: 

• Süs bitkileri işletmeleri içerisinde en iyi çevresel ve sosyal uygulamaları desteklemek 
için sertifika programları düzenlemek, sürdürebilirliğin desteklenmesi aşamasında re-
kabet gücüne ve karlılığa zarar verecek standartlardan kaçınmak,  

• Zararlı, hastalıklı ve yabani otların yayılmasını en aza indirgemek için uluslararası ser-
best ticaretin önüne geçmeden sağlık sözleşmelerini planlamak, 

• Süs bitkisi üreten ülkeler için ticaretin olumsuz düzenlemeler tarafından etkilenmeden 
süs bitkisi üretim ve ticaretinin yapılması oldukça önemlidir. Birçok ekilebilir süs bitkisi, 
ticareti yasaklanan bitki çeşitleri listesi olan CITES’te yer almaktadır. Süs bitkisi üreten 
üyeler ve ülkelerin menfaati için bu listenin belirlenen standartlar çerçevesinde azaltıl-
ması yönünde lobi faaliyetleri gerçekleştirilmek, 

• Diğer konular: genetik mühendisliği, pestisitler, biyoçeşitlilik, medya, su, atık ve ambalaj 

Kurum dâhilinde yukarıda belirtilen komiteler ile birlikte “İstatistik ile Bilim ve Eğitim” baş-
lıklarında çalışmalar yürüten iki ayrı grup da yer almaktadır. 

AIPH’nin Stratejik Planına bakıldığında; 

Süs bitkileri, ağaçlar ve çiçekler için talebin artırılması amacına yönelik olarak; 

• 2018-2020 yıllarında üç kıtada en az dört Uluslararası Bahçecilik Fuarı’nın onaylanması, 
tanıtılması, denetlenmesi ve izlenmesi, böylece 24 ay boyunca 25 milyondan fazla ziya-
retçi 1000 hektar üzerindeki fuar alanını gezebilmesi sağlanacaktır. Böylece fuarlar şe-
hirlerdeki daha fazla yeşil alan ihtiyacına odaklanabilecek ve bahçecilik talebinin teşvik 
edilmesinin önü açılacaktır. 

• Yeşil Şehir Programı’nın yararlarını iletmek ve uluslararası işbirliğini kolaylaştırmak 
için merkezi bir uluslararası organ olarak kendini konumlandırmak, 

• Şehirlerdeki karar alıcıları şehirlerin daha fazla yeşillenmesi konusunda ikna edecek üç 
Uluslararası Yeşil Şehir Konferansı düzenlemek  

Sektörün çıkarlarının teşvik edilmesi ve korunması amacına yönelik olarak; 

• Üretimde bitki sağlığının geliştirilmesi ve ülkeler arasında bitki sağlığını tehlikeye ata-
cak unsurların asgariye indirilmesi, 

• Üreticilerin bitki materyaline tam ve serbestçe erişme kabiliyetini kısıtlayabilecek ya-
sama önlemlerine karşı üreticilerin çıkarlarını temsil etmek 

Farklı ülkelerdeki yetiştiricilerin birbirlerinden öğrenmelerini ve küresel pazarda büyümeyi 

sağlayacak bilgilerin paylaşımına yönelik olarak; 

• İyi istatistiki veriler kullanarak, farklı ülkelerdeki zorluk ve fırsatlar hakkında net bir ön-
görüyle stratejik büyümeyi hedefleyen küresel süs bahçeciliği endüstrisi için uluslararası 
bir vizyon tanımlamak, 
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• Çiçek İhalesi Piyasaları için bilgi paylaşımı, verimlilik arttışını ve üreticilerin yararına sa-
tışların yapılmasını sağlayan yeni bir grup oluşturmak, 

• Sektörü güçlendirmeye yönelik uluslararası konferanslar düzenlemek 
Süs bitkileri üretiminde iyi uygulamaların teşvik edilmesine yönelik olarak; 

• Yıllık Uluslararası Yılın Yetiştiricileri Ödülleri’nin düzenlenmesi ve kazananlar tarafın-
dan ortaya konulmuş en iyi uygulamaların dünya çapında tanıtımının yapılması stratejik 
planlarında yer almaktadır. 

 

2.2.2. AVRUPA FİDAN, FİDE, BİTKİ ÇOĞALTIM MATERYALİ BİRLİĞİ (ENA) 

2.2.2.1. Genel Bilgi 

Avrupa Fidan, Fide, Bitki Çoğaltım Materyali Birliği (The European Nurserystock 
Association, ENA), tüm Avrupa’daki fidan, fide ve bitki çoğaltım materyali yetiştiricilerini temsil 
etmektedir. Bitkilerin çoğaltıldığı, yetiştirildiği ve ticaretinin yapıldığı alanlarda bulunan fidanlık-
lar25 bölgesel veya ulusal fidanlık örgütlerinin doğrudan üyesi olmakla beraber üst seviyede de 
ENA’ya üyedir. 

Fidan, fide ve bitki çoğaltım materyali yetiştiricilerini temsil eden Avrupa’daki organizas-
yonlar, uluslararası düzeyde daha yakın ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği oluşturmak adına 
ENA’yı kurmuşlardır. ENA’nın kurulmasında, ilgili sektöre yönelik olarak daha bilinçli ve profes-
yonel yaklaşımın hâkim olduğu bir çatı örgütü ile birlikte hem bölge hem de uluslararası alanda 
işbirliklerinin geliştirilmesi fikri hâkimdir. 

ENA’nın yirmi beş yıllık tarihine bakıldığında kuruluşundan itibaren, mevcuttaki 20 üye ül-
keden katılan fidanlık örgütlerinin sayısı giderek artmaktadır.  

ENA, günümüzde 100.000 hektar’dan fazla alanda 17.000’in üzerindekiyetiştirme alanla-
rında fidanlıkları temsil etmekte, bu yerlerde 100.000’den fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. 
Avrupa Birliği bünyesinde ENA üyeleri, bitki sektöründeki iş hacminin yaklaşık %80’ini oluştur-
maktadır.  

ENA’nın amaçlarına bakıldığında; 
• Profesyonel üye kuruluşları aracılığıyla, uluslararası düzeyde yetiştiricilerin ve tüccarla-

rın ortak çıkarları doğrultusunda temsil edilmesi, 
• Üyeler arasındaki bilgi alışverişinin sağlanması, 
• Mesleki eğitimin teşvik edilmesi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destek-

lenmesi, uluslararası belgeleme, tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, 
•  Diğer bir temel amaç ise uluslararası seviyede özellikle Avrupa Birliği kurumlarında fi-

danlıkların çıkarlarının temsil edilmesi ve aktif bir şekilde savunulmasıdır.  

1990’ların başında, Avrupa fidan piyasasının genişlemesi ve Avrupa Birliği içinde ülke sınır-
larının ortadan kalkması ile birlikte, Almanya ve Hollanda’daki fidan materyali temsilcileri sektör 
içinde daha yakın ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğine ihtiyaç duymuştur. Bu dönemde, fidan 
materyali endüstrisinin sağlık ve refahının sürdürülmesi ve geliştirilmesi üzerine odaklanılmıştır. 

                                                
25  Süs bitkileri gibi son kullanım amaçlı olarak değerlendirmek “satmak” gayesiyle genç bitkilerin belirli 

bir gelişim safhasına erişinceye kadar büyütüldüğü bir yer, mekân. (Nurseries) 



Tohumculuk Sektörü Ulusal    
Strateji Geliştirme Projesi   
 

 28 

Bu çerçevede, AB nezdinden bir tartışma platformuna ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaşmaya 
varılmış ve ENA kurulmuştur. Almanya ve Hollanda fidancılık örgütlerinden olan kurucu üyelere 
Fransa, Belçika ve Birleşik Krallık’tan üyeler de katılmıştır. 2013’ün başlarında, ENA’nın tüzüğü 
yenilenmiş ve Belçika merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak belirlenmiştir. 

Günümüzde yirmi ülke ENA’ya üyedir. Bunlar; Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Birleşik Krallık’tır. 

ENA, AB seviyesinde siyasal meseleler üzerine çalışmakta, fakat aynı zamanda AB üyesi ol-
mayanların çıkarları için teknik meselelerle de ilgilenmektedir.  ENA, fidancılık sektörü ile ilgili 
birçok teknik konuyu ele almıştır ve sektörle alakalı AB düzenlemelerini izlemektedir. 

Son zamanlarda ENA’nın gündemini kapsayan konulara bakıldığında;  

• Fidancılık materyalleri için AB Kalite Standartları 

• Bitki isimlerinin listelenmesi 

• SAN-code (Speaking Article Number) 

• Ambalajlama Yönergesi 

• Bitki hastalıkları 

• Çevre Koşulları 

• VAT 

• Avrupa Tek Ödeme Programı 

• Bitki Koruma Ürünleri 

• Piyasa Araştırma Raporları 

• Eğitim 

• AB Ortak Bitki Sağlığı Rejimi’ni Modernleştirme 

başlıkları yer almaktadır. 

 

2.2.2.2. ENA’nın Yapısı 

ENA’nın resmi organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul üyeleri, ilgili ülkelerin üye birliklerinden 
seçilmektedir. Üyelik süreleri kısıtlı değildir. Genel Kurul yılda en az iki kez bir araya gelir, biri kış 
aylarında, IPM ticaret fuarı Essen’de ve bir diğeri yaz aylarında, üye ülkelerden bir tanesinde ger-
çekleşir. 

ENA’nın organizasyon yapısına bakıldığında; Başkan, Başkan Yardımcısı,  Mali İşler Sorum-
lusu ve Genel Sekreterlik yer almaktadır. Genel Kurul’un görevlerinin yerine getirilmesi ve 
ENA’nın günlük işleriyle Genel Sekreterlik ilgilenmektedir.  
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ENA, hedeflerine ulaşmak ve Avrupa fidancılık çıkarlarına daha iyi hizmet vermek için farklı 
çalışma gruplarına sahiptir: 

• Avrupa Birliği Mevzuatı çalışma grubu 

• Tanıtım çalışma grubu 

• Uluslararası bitki isimleri çalışma grubu 

• Sürdürülebilirlik çalışma grubu, 

Bu çalışma grupları, ENA’nın çeşitli konularda ilgili uzmanlıklarını devreye sokmasını sağ-
lamaktadır. 

ENA’nın yürütmüş olduğu projelere bakıldığında; “Kalite Standartları ve Uluslararası Bitki 
İsimleri” ile “Avrupa Birliği Kalite Standartlarında Tekdüzeliğe Doğru” olmak üzere mevcutta 2 
projesi bulunmaktadır. ENA, Avrupa’da fidan pazarının geliştirilmesi için topluluk içinde ticaretin 
kolaylaştırılması ihtiyacına yönelik kurulmuştur. İlk toplantılar boyunca, birlik evrensel olarak 
bilinen Avrupa standartlarını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bunun arkasındaki 
fikir, standart, adil, dürüst, ortalama kalite için ortak bir dil tanımlamaktır. Buradan hareketle 
bireysel işletmelerin bu temeli kullanarak sektörde daha sıkı standartlar oluşturması ve uygula-
maya koyması amaçlanmıştır. Geliştirilen standartların ülkeler için uyumlu hale getirilmesi sektör 
için çok önemli olmakla birlikte zamanında yapılan işbirlikleri ile bu kritik husus aşılmıştır. Bu 
uyumlu hale getirme görevi, birçok Avrupalı uzmanın ve Avrupalı fidancıların kişisel girişimleri 
sayesinde hayata geçirilmiştir. Bu standartlar 1990’da, 1996’nın başlarında ve 2009’da uygulan-
mış bir sentez çalışmasıdır.  

Son on yıldır ENA, Avrupa fidan materyali sektöründe kabul edilen ve uygulanan tek tip ka-
lite standartlarına sahip olunması için sorumluluk almaktadır. ENA’nın kalite standartları kabul 
edilen minimum bitki standartlarıdır. Bunlar, sürekli olarak gelişmekte ve bu nedenle gerektiğin-
de gözden geçirilerek yeniden yazılmaktadır.  

 

2.2.3. HOLLANDA 

2.2.3.1. GenelBilgi 

Hollanda bahçecilik, çiçekçilik sektöründe dünya genelinde lider konumda olup pazardaki 
dinamikleri belirleme açısından öncülük etmektedir. Bununla birlikte sebze tohumculuğunda da 
gerek üretim gerekse de üretim materyalleri bakımında önde gelen ülkelerden biri konumunda-
dır. Hollanda’daki tarım faaliyetleri Ekonomik İşler Bakanlığı’nın (Ministerie van Economische 
Zaken, MEZ) sorumluluğundadır. Geçmiş yıllarda Tarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adıyla ku-
rulmuş olan Bakanlık zaman içerisinde değişikliklere uğramış olup günümüzde Ekonomik İşler 
Bakanlığı adı ile politika geliştirmektedir ve ekonomi, ticaret, enerji, tarım, balıkçılık, turizm ve 
madencilik alanlarından sorumludur (Akyüz, 2015).26 

                                                
26  Akyüz, L. (2015). Fransa Ve Hollanda’nın Tarımsal Kamu Teşkilat Yapıları Ve Türkiye İle Karşılaştırıl-

ması. AB Uzmanlık Tezi, GTHB 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanlik%20Tez%20may%C4%B1s%202015/Leyla%20Akyuz.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanlik%20Tez%20may%C4%B1s%202015/Leyla%20Akyuz.pdf
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Süs bitkileri alanında dünyadaki ihracatın neredeyse yarısını Hollanda tek başına gerçekleş-
tirmektedir. Süs bitkilerinde faaliyet alanına göre en çok ihracat kesme çiçekler grubunda yaşan-
maktadır. Ancak sektördeki üretim maliyetlerinin yüksekliği süs bitkileri, özellikle kesme çiçek 
üretiminin Kolombiya, Etiyopya gibi gelişmekte olan ülkelere kaymasına yol açmıştır. Özellikle 
Hollanda’nın bu ülkelerdeki yatırımları ile söz konusu ülkeler de büyük ihracatçılar arasına gir-
miştir. Diğer yandan Hollanda, süs bitkileri alanında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren, geliştirdiği 
yeni çeşitlerle sektördeki trendleri belirleyen bir ülke konumuna yerleşmiştir. Ayrıca, lojistik açı-
dan Almanya gibi ülkelere yakınlığı ile Hollanda konumunu sağlamlaştırmıştır. Hollanda’da süs 
bitkilerinde en önemli dağıtım aracı bir nevi toptancı pazarları olan mezatlardır. Uluslararası tica-
retteki kesme çiçeklerin % 60’ından fazlası ve bitkilerin % 40’ı Hollanda’daki mezatlar aracılığıyla 
satılmaktadır. Dolayısıyla mezatlar Avrupa pazarına açılmada önemli bir kanaldır.  

Hollanda’da hem süs bitkisi çoğaltım materyalleri hem de tohumların üretim yapısı çok çe-
şitli olup sebze tohumunda uzmanlaşmış birkaç büyük tohum ıslah ve ticaret şirketi pazardaki 
büyük payı oluşturmaktadır. Şirketler üretimi kendileri yapabildiği gibi Hollanda’daki ya da yurt 
dışındaki çiftçilerle sözleşmeler aracılığıyla yaptırmaktadır. Bununla birlikte patates tohumlukları 
ve çiçek soğanları üretiminde ise bireysel aile çiftlikleri büyük bir rol üstlenmekte olup bu alan-
daki uzman dernekler ile ortak pazarlama çıkarları doğrultusunda iş birlikleri gerçekleştirmekte-
dir. Hollanda tohumculuk sektörünün yapısını, içeriğini ve faaliyetler bazında işleyişi anlamak için 
bazı kuruluşlara ve bunların organizasyonuna odaklanmakgerekmektedir. Bu kuruluşların fonk-
siyonu incelenirken de öncelikle bitki çeşitliliği geliştirme zincirini açıklamak gerekmektedir 
(Kamphuis, 2005).27 

Çeşit geliştirme zinciri mevcut genetik kaynaklar ile başlamakta olup gelecek vaat eden ge-
netik kaynaklar ile ıslahçı yeni bir çeşit geliştirmeyi direkt tohum genetik materyalini kullanarak 
ya da mevcut çeşitlerin içine dâhil ederek yapmaktadır. Resmi olarak yeni çeşidin ulusal ve ulus-
lararası olarak kaydedilmesi ile Bitki Islahçı Hakkı izninin verilebilmesi için geliştirilen yeni çeşit-
leri test sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süreç sırasıyla, başvurunun yapılması, başvuru-
nun kontrol edilmesi teknik değerlendirme için gerekli ölçülerin numunelerin alınması ile başla-
maktadır. Daha sonrasında ise teknik inceleme aşaması gelmektedir. Bu aşamada aday çeşit için 
FYD (Farklılık, Yeknesaklık, Durulmuşluk) testi gerçekleştirilmektedir. Bu test; belirli bir çeşidin 
tüm morfolojik ve fizyolojik karakteristiklerinin kayıt, koruma, kimliklendirme ve sertifikasyona 
esas olmak üzere kaydedilmesi ve belgelendirilmesinden oluşmaktadır. Son aşama öncesinde ise 
yeni çeşit için özgün bir isimlendirme (Variety Denomination, VD) yapılması gerekmektedir. Tek-
nik inceleme sonuçları başarılı ve tüm gereksinimler karşılanmışsa bitki çeşidi hakları 25 yıllık bir 
süre için verilmektedir (Kamphuis, 2005). 

Hollanda’daki yetiştiriciler Hollandalı Tohum Yetiştiricileri ve Tüccarları Derneği (Plantum 
NL) tarafından temsil edilmektedir. Bitki ıslahçı haklarının verilmesi için Hollanda’daki merkezi 

                                                
27  Kamphuis, B. M. (2005). The seed sector in the Netherlands; An overview of production, trade and 

related institutions (No. 29098). Agricultural Economics Research Institute. 
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otorite “Bitki Islahçı Hakları Kurulu”dur (Raad voor het Kwekersrecht).  Avrupa’daki yetiştiriciler 
aynı zamanda bitki çeşitliliği korunması için AB Bitki Islahçı Hakları Ajansı Topluluk Bitki Çeşitle-
ri Ofisi’ne de (CPVO) başvurabilmektedir. FYD testi için Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi’ne 
(CGN) ve Hollanda Bahçe Bitkileri Denetim Servisi’ne (Naktuinbouw) yetki verilmiştir. Hollan-
da’nın tohum ve çoğaltım materyalleri konusundaki denetim hizmetleri uzmanlığı 1900’lü yılların 
ilk çeyreğinden beri süre gelen uzun vadeli deneyime dayanmaktadır. Zamanla çeşitli denetim 
hizmetleri yeniden düzenlenmiş olup temelde 3 farklı kar amacı gütmeyen bağımsız servis etra-
fında birleşmiştir. Bunlar; Hollanda Tarımsal Tohum ve Tohumluk Patates Genel Denetim Servi-
si(NAK), Hollanda Bahçe Bitkileri Denetim Servisi (Naktuinbouw) ve Çiçek Soğanı Denetleme Ser-
visi’dir (BKD) (Acar, 2008).28 

 

2.2.3.2. Bitki Çeşitliliği Koruma ve KaliteKontrolü 

1. Bitki Islahçı HaklarıKurulu 

Kurul, Hollanda’daki ıslahçı haklarının verilmesi hususunda yetkili organdır. Bu hakların 
verilmesi için gereken şartlar ile korumanın kapsamı Hollanda Tohumluklar ve Dikim Materyalle-
ri Yasası’na (Zaaizaad- en Plantgoedwet 1967) göre ayarlanmıştır. İlgili yasa UPOV anlaşmasında-
ki ilkelere dayanmaktadır. Kurulun organizasyon yapısı Merkez, Tarım, Bahçecilik ve Başvuru 
olmak üzere 4 farklı birimi bünyesinde barındırmaktadır. Kurula yapılan başvuru kabul edildik-
ten sonra ıslahçının ilgili tohum ya da dikim materyalini test aşaması için sunması gerekmektedir. 
Teknik inceleme Hollanda’daki özel enstitüler tarafından FYD testi kriterlerine göre yapılmakta-
dır. Ülkede test yapan yetkili merciler Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN) ile Hollanda 
Bahçe Bitkileri Denetim Servisi’dir (Naktuinbouw). 

 
2. Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN): 

Hollanda Genetik Kaynakları Merkezi 1985 yılında bağımsız bir enstitü olarak kurulmuştur. 
Çeşitli birleşme ve ayrılmalardan sonra günümüzde Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Mer-
kezi’nin bir parçası olarak faaliyetlerini yürütmektedir. CGN bir dizi yasal görevden sorumlu olup 
bunlar, Hollanda genetik kaynakları programının uygulanması ve bitki çeşitlerinin araştırılması 
olmak üzere temelde iki ayrı başlık altında toplanmaktadır. 

 

a) CGN Bitki Genetik Kaynakları(CGN-PGR): 

Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN) tarım ve ormancılık için önemli türlerin kimliği 
ile biyoçeşitliliği araştırma görevlerinden sorumlu kuruluştur. Kuruluşun görevlerinden biri, bitki 
ve çiftlik hayvan türlerine yönelik olarak genetik kaynakların korunması ve kullanımını kapsayan 
hükümet programının koordinasyonunu sağlamaktır. Kuruluş politika desteği de sağlamakta olup 
uluslararası işbirliklerin sağlanmasında etkin rol üstlenmektedir. 
                                                
28  Acar, Ş. (2008). Avrupa Birliği ve Türkiye’de tohumculuk sektörünün yapılanması. AB Uzmanlık Tezi, 

GTHB. 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/uzmanl%C4%B1k%20Tezleri/senolacar.pdf
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b) Bitki Çeşitleri Araştırma (CGN): 

Bitki çeşitlerinin araştırılması konusunda Hollanda’daki lider kuruluş olan organizasyon 
Hollanda Tohum ve Bitki Malzemeleri Yasası’na (ZPW – 1967) göre bir takım yasal görevleri yeri-
ne getirmektedir. Bunlar; 

• Tarla bitkilerinin tarımsal değerlerin ölçülmesindeki araştırmaların koordinasyonu 
• Bitki çeşitliliği listelerinin derlenmesi 
• Ekilebilir ve süs bitkileri için resmi kayıt ve ıslahçı haklarının araştırılması 
• AB, CPVO ve UPOV gibi uluslararası organizasyonlardaki komisyonlara katılımın sağ-

lanması 
• Bitki çeşitliliğini araştırma ve ıslahçı hakları uluslararası eğitim programlarının organi-

zasyonunun yapılması 
 

Tarımsal Değerlerin Ölçülmesi (VCU): 

CGN, tarla bitkilerinin tarımsal değerlerinin ölçülmesi test sürecini koordine etmektedir. 
Testlere yönelik olarak yapılan deneyler, mevzuatta yer alan protokollere göre yapılmaktadır. 
Deneyler, ön değerlendirmenin ardından 2-3 yıllık süre zarfında gerçekleştirilen tam değerlen-
dirmelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda CGN sonuçların güvenirliliğinden sorumludur. Ek ola-
rak, Hollanda’daki çeşit listesindeki tüm çeşitler için tarımsal değerlerin ölçülmesine yönelik bil-
ginin toplanması ve çeşit bilgi sistemlerinin verimli kullanılması için metotların geliştirilmesi de 
kuruluşun görevleri arasındadır. 

 

3. Hollanda Bahçe Bitkileri Denetim Servisi (Stichting Nederlandse Algemene 

Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw, Naktuinbouw) 

Hollanda Bahçe Bitkileri Denetim Servisi, bahçecilik tohum ve bitkileri alanında resmi dene-
timleri gerçekleştiren kuruluş olup florikültürel, arbokültürel ve sebze bitkileri çoğaltım mater-
yallerine ilişkin AB direktifleri ve ulusal mevzuatın uygulanmasının gözetimini yapmaktadır. Ku-
ruluş, tarımsal, florikültürel, arbokültürel ve sebze bitkilerini özgünlük, düzgünlük ve stabilite 
(FYD Testi) bakımından kayıt amacıyla ve/veya bitki ıslahçı haklarının verilmesi bakımından de-
ğerlendirmektedir (Naktuinbouw, 2015).29 Naktuinbow bu alanda uluslararası eğitimler de sun-
maktadır. Talep üzerine kalite denetimleri de gerçekleştiren kuruluşun bu çerçevede “kalite+” 
denilen sistemleri de bulunmakta olup söz konusu sistemler, mevcut denetimleri tamamlayıcı 
nitelikte ya da direktiflerde öngörülenlerden daha katı gereklilikler getirmektedir. Bu sistemler: - 
Naktuinbouw Elite (piramit sistemde üretilen test edilmiş çoğaltım materyalleri için), - 
Naktuinbouw Seçme Bitki (ekstra kaliteli çoğaltım materyalleri için), - Naktuinbouw Akredite 
Laboratuvarları (NAL) (özel tohum laboratuvarları için bir akreditasyon sistemi), - Naktuinbouw 
Akredite Servis Laboratuvarları (ASLN) (servis laboratuvarları için bir akreditasyon sistemi) sis-

                                                
29  “About Naktuinbouw,” http://www.naktuinbouw.nl/en/service/aboutnaktuinbouw 

http://www.naktuinbouw.nl/en/service/aboutnaktuinbouw
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temleridir. Hollanda’da ayrıca özel tohum laboratuvarlarının akreditasyonunu NAL sağlamaktadır 
(Naktuinbouw Akredite Laboratuvarlar). NAL’larınakreditasyonu da Naktuinbouw tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sistemin amacı, devlet laboratuvarları ya da diğer üçüncü tarafların mü-
dahalesine ihtiyaç olmadan kabul edilebilecek düzeyde test sonuçları üretebilen laboratuvarlar 
oluşturmaktır (Naktuinbouw, 2015).30 

Kesme çiçek ve süs bitkileri alanında dünya genelinde merkez konumda olan Hollanda’da 
ilgili sektördeki işletmeler ile Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği kültürü gelişmiştir. Sektördeki 
tohumlama, seracılık, paketleme, tasarım teknikleri, tarım gereçleri, makine ve teçhizat gelişmiş-
liği ileri seviyede olup kullanılan teknoloji bakımından ülkedeki sektör, dünya geneline öncülük 
etmektedir. Başta Amsterdam yakınındaki uluslararası bitki ve çiçek mezatı Aalsmeer olmak üze-
re, bazı önemli uluslararası ticari tarımsal mezatlar Hollanda’da bulunmaktadır. 

 

4. Çiçek Soğanı Denetleme Servisi (Bloembollenkeuringsdienst, BKD) 

BKD 'BloembollenKeuringsDienst' Hollanda dilinde Çiçek Soğanları Muayene ve Kontrol 
Hizmetleri Kuruluşu anlamına gelir. BKD Naktuinbow ve NAK’ın statüsüne sahip olup benzer gö-
revleri çiçek soğanları için ifa etmektedir. 

 

5. Hollanda Bitki Koruma Servisi (PD - Plantenziektenkundige Dienst inDutch) 

PD, Tarım Bakanlığı’na bağlı bir yürütme servisi olup uluslararası normlara göre bitki sağlı-
ğının korunması ve geliştirilmesi hususunda faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda karanti-
na zararlıları ile bitki ve bitkisel ürünlerin hastalıkların oluşmasının önüne geçilmesi, yayılması-
nın engellenmesi, bitki sağlığına yardımcı olacak organizmaların yönetilmesi ve kontrol 
edilmesinidesteklemek gibi görevlerde bulunmaktadır. Bitki zararlılarının girişinin kısıtlanması 
ve önlenmesinin sonucu olarak mücadelede kullanılan böcek ilaçlarının kullanımı ve bunlara olan 
bağımlılık azaltılmaktadır. Sonuç olarak Hollanda Bitki Koruma Servisi (PD) aşağıdaki hususlarda 
tohumculuk sektörüne doğrudan katkı sağlamaktadır. 

• Uluslararası çevrede sürdürülebilir bahçecilik ve tarımsal sanayinin var olması 
• Ticaretteki gereksiz engellerin önüne geçilmesi 
• Hollanda’daki ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması  

 

6. Bitki Çeşitleri Kurulu (Raad voor Plantenrassen) 

Bitki ıslahçı haklarının verilmesi, tarım, ormancılık ve sebze çeşitlerinin Ulusal Bitki Çeşitle-
ri Kütüğünde kaydının tutulması, adlandırılması ve çeşit sahibi kuruluşların belirlenmesi 
ilegörevli olup Hollanda’da bu faaliyetleri yürüten tek kuruluştur. Kuruluşa çalışmalarında, 
Naktuinbouw’un Bitki Çeşitliliği Ofisi destek olmaktadır (Raad Voor Plantenrassen, 2016). 

                                                
30  NAL-Naktuinbouw Accredited Laboratories, ”http://www.naktuinbouw.nl/en/topic/nal-naktuinbouw 

accreditedlaboratories, 

http://www.naktuinbouw.nl/en/topic/nal-naktuinbouw%20accreditedlaboratories,
http://www.naktuinbouw.nl/en/topic/nal-naktuinbouw%20accreditedlaboratories,
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7. Kalite Kontrol Bürosu (Stichting Kwaliteitscontrolebureau, KCB) 

KCB’nin temel görevi, ithalat ve ihracata girdi oluşturan taze meyve ve sebzeler, kesilmiş çi-
çekler ve saksı bitkileri ile süs bitkileri gibi türlerin kalite denetimlerini gerçekleştirmektir. Bu-
nunla birlikte KCB iç pazar yönelik olarak Hollanda içerisinde ticarete girdi oluşturan mevye ve 
sebzelerin de kalite kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu aşamada sadece toptan pazarda izlemeyi 
yürütmektedir. KCB ayrıca, Hollanda içerisinde ticareti yapılan taze meyve ve sebzelerin kalitesini 
de (perakende aşaması hariç) izlemektedir. (KCB, 2014).Hollanda’da soğanlı çiçeklerle ilgili kont-
rol ve denetim hizmeti BKD tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra organik ürünlerle ilgili 
kontrol, denetim ve sertifikasyon hizmetleri SKAL tarafından verilirken nihai ürün bazında kalite 
kontrol bürosu olarak da KCB yetkilendirilmiştir. 

 

2.2.3.3. Hollanda’da Tarımsal Örgütler 

1. Kooperatifler 

Tarım sektöründeki kooperatiflere bakıldığında tohum ve tohumluk patatesler, hayvanlar 
için suni tohumlama, sera ürünleri, gübreler ve mantar çiftlikleri için kompost girdilerin tedariki 
amacıyla birçok türde faaliyet gösteren yapı bulunmaktadır. Bunlarla birlikte çiftçilerin arazile-
rindeki doğanın korunmasına yönelik desteklerde bulunan, lobi faaliyetleri gerçekleştiren ya da 
işçi hizmetleri sunan istihdam kooperatifleri gibi kooperatifler de bulunmaktadır. Rabobank, Hol-
landa’daki tek kredi kooperatifidir. Sigorta alanında ise Interpolis (Achmea Agro) ve Univé lider 
konumdadır. 

Girdi sağlama, ürün işleme ve/veya pazarlamaya yönelik kooperatiflerin yanı sıra üye çiftçi-
lerin arazilerindeki doğanın korunmasına yönelik destekler sağlayan çevre kooperatifleri, çiftçile-
re mevsimlik işçi hizmetleri sunan istihdam kooperatifleri gibi kooperatifler de bulunmaktadır. 
Bunların yanı sıra, Hollanda’da yetiştiricilerin sahip olduğu mezat kooperatifler bulunmaktadır. 
Kooperatif üyeleri ürünlerini bu mezatlarda satmak zorundadır. En büyük alıcılar da ihracatçılar 
olup aldıkları ürünleri parakende zincirlerine, çiçek dükkânlarına satmaktadır. Mezat sisteminin 
alıcılar açısından en önemli avantajı binlerce çeşide aynı anda ulaşılabilinmesidir. Söz konusu 
mezatlardan en ünlüsü Floraholland mezatıdır, bitki ve çiçek satışında lider konumdadır. Özellikle 
süs bitkilerine yönelik olarak (kesme çiçekler, saksı bitkileri vb.) satış ve pazarlama ağında piya-
saya hâkim olan kooperatifler karşımıza çıkmaktadır. Hollanda’da yerel çiçeklerin yaklaşık olarak 
%95’i kooperatif mezatlarda satılmaktadır (Bijman et al., 2012: 20). Hollanda’daki çiftçilerin he-
men hemen hepsi en az bir kooperatife üye olup, kooperatiflerin toplam üye sayısı ile ilgili net bir 
veri bulunmamaktadır. Mevcut bu yapılara baktığımızda sadece ulusal düzeyde nitelik değil 
aynızamanda uluslararası seviyede işbirlikleri içerisinde olan ve satışlar gerçekleştiren organi-
zasyonlar göze çarpmaktadır (Bijman et al., 2012: 16 & 20).31 

                                                
31  Support for Farmers' Cooperatives, Country Report the Netherlands, Wageningen, Wageningen UR, 

http://edepot.wur.nl/244818, 

http://edepot.wur.nl/244818
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2. Birlikler 

Kooperatiflerle birlikte Hollanda’da var olan diğer etkin organlar Birliklerdir.  Süs bitkileri, 
sebze ve meyve gibi türlerin odağında faaliyet göstermektedirler. Hollanda’daki önemli birlikler-
den bazıları; “Hollanda Çiçek Mezatları Birliği (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, 
VBN), “Bahçe Bitkileri Seracılığı Müteahhit ve Montajcıları Birliği” (Algemene Vereniging van 
Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw, AVAG), Çiçek ve Bitki Toptancılar Kurulu Birliği 
(HBAG Bloemen en Planten) ve Hollanda Tarımsal Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği’dir 
(Branchegroep van Nederlandse fabrikanten van machines en equipment voor de agrarische 
sector, NATI). 

Yukarıdaki birlikler ile birlikte “Plantum NL” birliği de etkin faaliyetlerde bulunan ve örgüt-
lenmesi kuvvetli olan bir birliktir. Bitki üreme materyalleri alanında çalışmalarını yürütmekte 
olan birlik üyeleri; ıslah, yayılma, üretim ve tohumları, çiçek soğanlarının, yumru köklerin ve genç 
bitkilerin ticaretlerini gerçekleştirmektedirler.  Plantum NL yaklaşık olarak350 adet şirketin 
temsiliyetini yapmakta olup, Şekil 4’de görüldüğü üzere fikri mülkiyet hakları, uluslararası ticaret 
ve bitki sağlığı sorunları, organik tarım, biyolojik çeşitlilik ve çevre, Ar-Ge, mevzuat ve yasal konu-
lar gibi alanlarda üyeleri adına üyelerin çıkarlarını korumaktadır. 

Birlik sektör adına kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen müzakerelerde lobi faali-
yetleri yürütmekte ve tartışma ortağı olmaktadır. Bunu hem ulusal seviyede hem de uluslararası 
düzeyde yürütmektedir. Bazı girişimlerin de öncülüğünü yapan Birlik, üyeler ve sektördeki tüm 
paydaşlar için bilgi kaynağı konumundadır. 

 

 
 
Şekil 4. Plantum NL Faaliyet Alanlar 
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2.2.4. FRANSA 

2.2.4.1. Genel Bilgi 

Fransa’da asma, fidan ve çoğaltıcı kuruluşlardan oluşan sektör, meslekler arası görev bölü-
mü ve işbirliğini sağlayacak bir şekilde organize olmuştur. Tohumculuk sektöründe de gözlemle-
nen bu yaklaşımda tüm birimlerin odak noktasını GNIS (Ulusal Meslekler Arası Tohumluk ve Fide 
Kuruluşu) oluşturmaktadır. Ancak asmalar, meyve fidanları, orman bitki türleri ve süs bitkileri 
GNIS’in yetki alanının dışında kalmaktadır. Dolayısıyla Fransa’da asma ve meyve fidanı alanına 
bakan kamu kurumu ve kar amacı olmayan kuruluşlar devreye girmektedir. 

Fransa Tarım Bakanlığı ile birlikte hareket eden ve Bakanlık adına tarım, orman, su ürünleri 
alanında çalışan FRANCEAGRİMER’in web sayfasında yayınladığı en güncel broşüre göre (2013), 
2013 yılında Tarım ve Balıkçılık Sektörlerine 840 milyon Euro tahsis edilmiştir32. Söz konusu 
finansal kaynakların %56’sını AB fonları, %14 işletme maliyetleri ve %26’sını ise ulusal fonlar 
oluşturmaktadır. 2016 yılında GTHB’nin bütçe ödeneği ise 16,5 milyon TL’den biraz fazladır. 
Fransa’daki desteklere baktığımızda ise yarısından fazlasının kendi içinde şarapçılık (%68) ve 
meyve/sebze sektörüne (%28) aktarıldığı dikkat çekmektedir. %17’lik destek33 ise çiftçilere ve 
deneme desteğine aktarılmaktadır. Bakanlık ayrıca, farklı finansal araçlara da sahiptir, örneğin 
tahıl üreticilerine 2 milyon Euro destek sağlamıştır. 

Fransız Tarım Bakanlığı, 2009 yılında tarım ve hayvancılık politikalarını tekrar gözden geçi-
rerek 5 tarımsal sektör ofisi oluşturmuştur. Bunlar; ONIGC (Tarla bitkileri), ONIEP (Et veSüt), 
VINIFLOHOR (şarap, meyve ve sebze, bahçecilik)34, OFIMER (Balıkçılık, Su Ürünleri), 
ONIPPMAN’dır (aromatik, tıbbi bitkiler). Tütün, arıcılık ve mantar “Diğer Sektörler” başlığı altında 
değerlendirilmiştir. Hepsinin tepe kurumu ise FRANCEAGREMER’dir. 

Fransa, tohum sektörüne kıyasla süs bitkileri sektöründe lider ülke konumunda değildir. 
İhracatçı ülkeler sıralamasından ziyade ithalatçı konumdadır ve Hollanda en büyük alıcısıdır. 
Fransa’da alanda önemlibazı kurumlar aşağıda verilmiştir. 

 

2.2.4.2. Office National Interprofessionnel Des fruits, des Légumes, des Vins et de l’ 

Horticulture; Office of fruits, vegetables, wine and horticulture) Meyveler, Sebzeler, Şarap 

ve Bağ Bahçecilik Ofisi (VINIFLHOR/ ONIVINS): 

ONIVINS35 (Office National Interprofessional des Vins), Fransa’da bağcılığın ve şarap yapı-
mının hükümlerinin izlenmesinden sorumlu bir kuruluş olarak kurulmuştur. Bir devlet kurumu 
olan ONIVINS, şarap üretiminde ve şarap pazarında ulusal tüm mesleki grupları temsil etmek 

                                                
32  http://www.franceagrimer.fr/content/download/37573/345349/file/plaquetteFranceAgri 

Mer_anglais_A423032015.pdf 
33  Ulusal fonla yapılmaktadır. 
34  Süs bitkileri de bu ofisin çalışma alanına girmektedir. 
35  http://www.wein-plus.eu/en/ONIVINS_3.0.10937.html 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/37573/345349/file/plaquetteFranceAgri%20Mer_anglais_A4230
http://www.franceagrimer.fr/content/download/37573/345349/file/plaquetteFranceAgri%20Mer_anglais_A4230
http://www.wein-plus.eu/en/ONIVINS_3.0.10937.html
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amacını taşımıştır. Ayrıca, pazardaki gelişmeleri analiz edip, AB ve Fransız hükümetinin şarap 
sektörünü destekleme çalışmalarını takip etmiştir. 

Aralık 2005’te ONIVINS ile ONIFLHOR birleşmiş ve adı VINIFLHOR olmuştur. Böylece, mey-
ve, sebze, bağcılık ve bahçe bitkileri alanında çalışmalarını Bakanlık nezdinde yürütmeye başlan-
mıştır. Ancak Fransa Tarım Bakanlığı’nın tüm tarımsal politikalarını gözden geçirdiği 2008 ve 
2009 yıllarının ardından 2009’da “FRANCEAGRIMER” kurulmuş ve bu çatı kuruluş altında 11 ça-
lışma alanı belirlenmiştir36: Tarla bitkileri (tahıllar, yağlı tohumlar), Şeker, Süt, Et (beyaz et, Kır-
mızı et), Meyve ve Sebze, Şarap ve Elma Üretimi, Bahçecilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 
Parfüm, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Diğer Sektörler (Arıcılık, Mantar, Türün). VINIFLHOR böylece 
2009 yılında kapanmış ve çalışmalarını FRANCEAGRIMER çatısı altında şubeleşerek 
devamettirmiştir37. 

 

2.2.4.3. L'Institut national de la recherche agronomique/ French National Institute 

For AgricultureResearch, Fransız Ulusal Tarım Araştırma Enstitüsü (INRA): 

INRA, Avrupa’nın en iyi tarımsal araştırma enstitüsü ve dünyada ise tarım bilimleri 
alanında ikinci sırada olarak kendini konumlandırmaktadır38. 70. yılını kutlayan Araştırma 
Merkezi odaklandıkları çalışma alanlarını rekabetçilik, bölgesel arazi kullanımı, sağlık, 
sürdürülebilir gelişim ve biyoekonomi olarak belirlemiştir. Uzmanlık alanlarını ise gıda, 
beslenme, tarım ve çevre oluşturmaktadır. 

 

2.2.4.4. Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes/ Meyve ve Sebze 

Meslekler Arası Teknik Merkezi (CTIFL): 

1952 yılında kurulan, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Diğer Fransız kurumları ile birlik-
te39 bölgesel deney istasyonunu koordine etmektedir. Meyve çoğaltım materyalinin sertifikasyo-
nundan ve sertifikalı meyve çoğaltım materyali için bitki sağlığı pasaportu dağıtımından sorum-
ludur39. 

 

2.2.4.5. The Study and Control Group for Varieties and Seeds/ Çeşit ve Tohum Tetkik 

ve KontrolKuruluşu (GEVES): 

Kataloğa dâhil edilecek çeşitlerin bilinmesi gerekli olan teknik ve agronomik özellikleri ile 
stabilite ve homojenite durumları GEVES tarafından tespit edilmektedir. GEVES, Tarım Bakanlığı 
temsilcileri, Tarımsal Araştırmalar Ulusal Enstitüsü (INRA) ve GNIS temsilcilerinden oluşur. Fran-
sa’da yeni bir çeşidin tohumluk üretimine geçilebilmesi için bu çeşidin mutlaka çeşit listesinde 
                                                
36  http://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture 
37  http://www.histoire-offices.com/root/DGAll/racine/fr/navigation-gauche/franceagrimer-01-04-2009 
38  http://institut.inra.fr/en 
39  Yüksel, Burçak, 2007, Avrupa Birliğinde Asma ve Meyve Sertifikasyon Sistemi, syf. 69 

http://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture
http://www.histoire-offices.com/root/DGAll/racine/fr/navigation-gauche/franceagrimer-01-04-2009
http://institut.inra.fr/en
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kaydedilmiş olması gerekir. Bakanlık bu çeşitlerle ilgili olarak CTPS’den (Bitki Islahı Daimi Komi-
tesi) yapılan tavsiyelere riayet etmekte ve GEVES tarafından yapılmış olan TDÖ ve FYD deneme ve 
testlerinin sonuç veya bulgularını dikkate almaktadır. 

 

2.2.4.6. Fransız Bitki Islahçıları Birliği (SICASOV): 

SICASOV, yetki devri konusu ile doğrudan bağlı olmamakla birlikte, Islahçıların fikri ve sınai 
haklarının korunması için kooperatif şeklinde kurulmuştur. 1947 yılından bu yana faaliyet göste-
ren birlik, lisans ve alt lisans sözleşmelerini bizzat hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra lisansların 
kullanımını kontrol ve lisans bedellerinin toplanarak hak sahiplerine ödenmesi de SICASOV tara-
fından gerçekleştirilmektedir. Toplam 280 ıslahçıyı temsil eden SICASOV, 2014 yılı itibariyle 
11700 lisans sözleşmesi imzalamıştır. Kooperatif oldukları için kar amaçları olmayan birlik, lisans 
bedellerinin %3’ünü masrafları için almaktadır. Bu şekilde toplanan gelirlerin o yıl içinde har-
canmayan kısımları, tekrar hak sahiplerineödenmektedir. 

 

2.2.5. İSPANYA 

2.2.5.1. Genel Bilgi 

İspanya federatif olmasa bile 17 ayrı otonom bölgeden ve iki otonom şehirden oluşan bir 
ülkedir. Yönetim sistemi olarak bir merkezi hükümet (Estate) ve her ayrı otonom bölgenin ayrı 
hükümet yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle bir merkezi Tarım Bakanlığı ve her bölgenin ayrı Ta-
rım Bakanlığı yer almaktadır. Ülke AB üyesi olduğu için belirli esneklikler dışında AB mükteseba-
tına tam olarak uymaktadır. Tohumculuk sektöründe deAB Üretim ve Çoğaltım Materyali Direktif-
leri (12 Direktif)ve Ulusal Tohumculuk Yasasıdoğrultusunda bir yapılanma dikkat çekmektedir. 
Bu noktada Türkiye’de uygulanan sistemin bire bir aynısı olan bir düzenleme söz konusudur. Do-
layısıyla İspanya’daki söz konusu düzenleme süs bitkisi sektörü için de fidan, fide ve tohum sektö-
rü için de ayrı ayrı olarak yasal zemine oturtulmuştur. 

Önemli süs bitkisi üreticilerinden biri olan İspanya günümüzde yüksel üretim maliyetleri 
sebebi ile üretimi bırakma noktasına gelmiştir. Sektör daha çok gelişmekte olan ülkelere kaymış 
durumdadır.  

İspanya’da AB mevzuatı, iç pazardaki türleriçin kapsayıcı nitelikte olmakla birlikte, çeşitle-
rin kayıt altına alınmasında ve çok sayıda tohum ve bitki çoğaltım materyalinin pazarlamadan 
önce sertifikalandırılmasında veya kontrol edilmesinde esas alınmaktadır. 

Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörülerine göre 2050 yılı ile birlikte dün-
ya nüfusundaki 2 milyarlık büyüme, gıda üretimde %70’lik bir artışın sağlanması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. İspanya mevcut tarımsal politikalarında bu gerekliliğe göre hareket etmek-
tedir. Ülke genelindeki son 20 yıldaki verimlilik artışının neredeyse büyük bir çoğunluğu yeni 
çeşitlerin ve geliştirilmiş bitkilerin pazara sürülmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
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İspanya’daki tohumculuk sektörüne bakıldığında tohum endüstrisinden elden edilen top-
lam gelirin yaklaşık %10’u Ar-Ge yatırımlarına ayrılmaktadır. Ülke için stratejik öneme sahip olan 
bahçecilik (horticultural) gibi bazı sektörlerde bu oran %20’lere çıkabilmektedir. Kışlık tahıllar 
için bu oranının %24’lere çıktığı gözlemlenmektedir. Ulusal Bitki Yetiştiricileri Birliği’nin verileri-
ne göre yeni bir bitki çeşidinin geliştirilmesi ve pazara sürülmesi 1-1,5 milyon € gibi bir maliyet 
oluşturmakta ve 10-12 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Hem sermaye hem de zaman ge-
rektiren bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için İspanya, izledikleri politikalar doğrul-
tusunda Ar-Ge yatırımlarına ayrılan payı her geçen yılartırmaktadır (APROSE, 2017). 

Söz konusu olumlu gelişmelerle beraber sertifikalı tohum kullanım oranlarının İspanya’da 
düşük olduğu söylenebilir. Örneğin, Ulusal Bitki Yetiştiricileri Birliği tahıl grubunda geçen sezon 
sertifikalı tohum kullanım oranının %20 olduğunu bildirmiştir. Üyelerini yakından ilgilendirdiği 
için Birliğin en öncelikli konusu sertifikalı tohum kullanımını arttırmak için girişimlerde bulun-
maktır. Birlik aynı zamanda son zamanlarda İspanya tohumculuk sektörünün yasa dışı sebze aşı-
lama sorunu, NAGOYA Protokolü ve CBD, tohumluk ihracatının gerekliliklerinin sağlanması 
(Phytosanitary certificate- bitki sağlığı sertifikası), bitki sağlığı yasal düzenlemesi ve organik ta-
rım yasal düzenlemeleri üzerinde çalıştıklarını belirtmiştir.40 

 

2.2.5.2. Tohumculuk Sektöründe Yasal Yapılanma 

İspanya’daki tohumculuk sektörünün AB düzenlemeleri eksenindeki yasal çerçevesine ba-
kıldığında; 

• Tohumların ve üretim materyallerinin pazarlanması: Tohum ve bitki çoğaltım materya-
linin pazarlanmasına (SPPM) ilişkin 12 temel Direktiften oluşan AB mevzuatı dikkate 
alınmaktadır: 

- 66/401 / EEC Sayılı Direktif - Yem Bitkilerinin Pazarlanması 
- 66/402 / EEC Sayılı Direktif - TahılTohumlarının Pazarlanması 
- 2002/53 / EC Sayılı Direktif - Tarımsal Bitki Türlerine Ait Genel Katalog 
- 2002/54 / EC Sayılı Direktif - Pancar Tohumunun Pazarlanması 
- 2002/55 / EC Sayılı Direktif - Sebze Tohumunun Pazarlaması 
- 2002/56 / EC Sayılı Direktif - PatatesTohumluğununPazarlanması 
- 2002/57 / EC Sayılı Direktif - Yağlı ve Lifli Bitkilerin Pazarlaması 
- 2008/72 / EC Sayılı Direktif - Asma Çoğaltım MateryalininPazarlanması 
- 1998/56 / EC Sayılı Direktif - Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalinin Pazarlanması 
- 92/33 / EEC Sayılı Direktif - Sebze TohumuDışındaki Materyallerin Pazarlanması 
- 2008/90 / EC Sayılı Direktif - Meyve Bitkileri Çoğaltım Materyali ve Meyve Üretimini 

Sağlayan Meyve Bitkilerinin Pazarlaması 

                                                
40  Bu bölümün yazılmasında ANOVE’den alınan bilgiler yol gösterici olmuştur. Bu doğrultuda ilgili bağlan-

tıyı sağlayan ve yazışmaları yapan Dr. Müfit Engiz’e teşekkür ederiz. 
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- 1999/105 / EC sayılı direktif - Orman Çoğaltım Materyalinin Pazarlanması 
• Koruma çeşitleri ile ilgili direktifler 

İspanya’daki tohumculuk sektörünün ve süs bitkisi sektörünün ulusal düzeyde yasal yapı-
lanmasına bakıldığında; 

•  İspanyol Ulusal Tohumculuk Yasası (Ley 30/2006 de Semillas y Plantas de Vivero y 
Recursos Fitogenéticos) 

•  Bitki Çeşitlerinin Tescili Hakkında İspanya Yönetmeliği (R.D.170 / 2011. Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales) 

•  Tohumculuk ve Fidan Üretimine Dair Genel Yönetmelik (Reglamento General sobre 
Producción de Semillas y Plantas de Vivero) 

•  Süs Bitkileri Çoğaltım Materyalinin Kontrolü, Üretimi ve Ticarileştirilmesine Yönelik 
Teknik Yönetmelik 

Sektördeki kayıt, sertifikasyon ve pazarlama süreci diğer AB ülkelerinde olduğu gibi işle-
mekte olup detaylar aşağıda paylaşılmıştır. 

Kayıt: Kayıttan önce, çeşit kimliğinin; Farklılık, Yeknesaklık, Durulmuşluk (FYD) testleri ve 
tarımsal ürünler için Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri olarak bilinen testler yapılmaktadır. 
FYD testleri; belirli bir çeşidin tüm morfolojik ve fizyolojik karakteristiklerinin kayıt, koruma, 
kimliklendirme (identification) ve sertifikasyona esas olmak üzere kaydedilmesi ve belgelendi-
rilmesinden oluşmaktadır. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri olarak bilinen testler ise tarla 
ürünleri grubundaki yeni çeşitlerin tarımsal performanslarının mevcut çeşitlere göre gelişim dü-
zeylerinin değerlendirilebilmesi için yapılmaktadır. 

Sertifikasyon: Sertifikasyon ve kontrol süreci ile birlikte, tohumların ve üretim materyalle-
rinin pazarlamadan önce kimliği, sağlığı ve kalitesi garanti edilmektedir. Tohum, görevliler tara-
fından kontrol edilir ve pazarlamadan önce tüm gerekli şartları yerine getirmek zorundadır. 

Pazarlama: Tohum ve üretim materyali farklı pazarlama kategorilerinde pazarlanmaktadır. 
Bu süreçte, izlenebilirlik nedeniyle ambalajlama, sızdırmazlık, etiketleme ve dokümantasyona 
yönelik özel şartlar uygulanmaktadır. Pazarlamaya hazır hale gelen tohumluklar mahsule bağlı 
olarak ya distribütörler aracılığıyla piyasaya sürülür ya da direkt çiftçilere ulaştırılır. 

Süs Bitkilerine yönelik teknik yönetmeliğin 5. Maddesi süs bitkileri üretim materyallerinde 
kalite gereksinimlerini şu şekilde sıralamıştır: 

1. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 ve 4.üncü maddelerinin hükümleri çerçevesinde 
süs bitkisi üretim materyali aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: 

A) En azından harici olarak, esas itibarıyla kaliteyi etkileyen, malzemenin kullanım değerini 
düşüren belirti veya semptomlar ile herhangi bir zararlı organizmadan muaf tutulacaklardır.  

Özellikle, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin ekinde belirtilen cins ve türler için geçerli-
dir. 
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B) Kalitelerini etkileyen kusurlardan/hatalardan arınmış olacaklardır. 

C) Çoğaltım materyali olarak kullanımlarının değeri ile ilgili olarak gerekli olan kapasiteye 
ve boyutlara sahip olacaklardır. 

D) Tohumluklarda, uygun germinatif enerjiye sahip olacaklardır. 

E) Bu Kararnamenin 9. Maddesi'ndeki çeşitli çeşitlere atfen pazarlanırsa tatmin edici çeşit 
saflığını ve kimliğini göstermelidir 

F) Ait olduğu cins veya türlerin veya bitki grubunun kimliğine ve saflığına sahip olmalıdır. 

 

2.2.5.3. Tohumculuk Sektörünün Yapılanması 

İspanyol Bitki Çeşitleri Ofisi (Spanish Plant Variety Office) (OEVV) 

OEVV, çeşitlerin elde edilmesi, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi ile çeşitlerin kayıt al-
tına alınmasına (Ticari ve Korumalı) ilişkin her şeyin öncelikle düzenlenmesini ve tüm bu sürecin 
işlemesini sağlayacak tek bir yasama organı olarak çalışmaktadır. Kurum; mülkiyet haklarının ve 
ticaret izinlerinin tanınması ile yetiştiricilerin, üreticilerin, çiftçilerin ve tüketicilerin haklarının 
çatışmaması ve uyumlu hale getirilmesinde rol oynar. Bununla birlikte fide ve fidanların (nursery 
seed and plants) üretimi ve ticarileştirilmesi ile ilgili sürecin kontrol edilmesinde de yetkilidir. Bu 
şekilde tohumculuk sektörü için tohumların “elde edilmesi-kayıt altına alınması-ticaretinin ya-
pılması-korunma ve tekrar elde edilmesi” döngüsünün tüm aşamalarını kapsayan bütünleşik bir 
sistem işletilmektedir.  

Diğer tüm AB ülkelerindeki gibi İspanya’daki çeşit kayıt sistemi de bir dizi deneme süreçle-
rinden (karakterizasyonu, üretimi, hastalık direnci, nihai ürünün kalite standardının belirlenme-
si) sonra elde edilen, farklı iklim ve toprak koşullarına adapte edilmiş, daha verimli ve daha iyi 
uyum sağlamış tohumlukların ve fidanlık bitki çeşitlerinin tanıtılmasını, çiftçilerin kullanımına 
uygun hale getirilmesini içermektedir. İspanya’da bitki yetiştiricilerinin haklarının korunması 
özellikle tarımsal sektör özelinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Böylece, bitki çeşitleri haklarının 
ödüllendirilmesi, araştırmaların teşvik edilmesi ve çiftçilerin yeni ve daha verimli çeşitlere erişe-
bilmeleri sağlanmaktadır. Sektör genelinde değer zincirinde yer alan tüm tarafların da sağladığı 
katma değerin artmasına neden olmaktadır. 

Tarımda kullanılan tohum ve fidanlık bitkilerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan tek bir 
pazarın varlığı göz önüne alındığında, İspanya’daki tohumculuk sektörü için belirlenen yönetme-
likler ve kanunlar sektörde faaliyet gösteren kesimlerin görüşleriyle uyumlu bir şekilde kurul-
muştur. Yasaların çiftçilere sunduğu güvence mekanizması aynı zamanda herhangi bir girişim 
veya ticari faaliyet için sağlıksız ürünü satın alan tüketicileri de korumaktadır41. 

                                                
41  http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/default.aspx 
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Ulusal Bitki Islahçıları Birliği (ANOVE- Asociación Nacional de Obtentores Vegetales) 

Ulusal Bitki Islahçıları Birliği, tarımsal üretimin farklı sektörlerini temsil etmek, yetkili ida-
reler ve organizasyonlar ile işbirliği yapmak ve İspanyol tarım sektörünün karşılaştığı sorunların 
çözümüne katkıda bulunmak için kurulmuştur. Birlik; 48’i özel şirket, 2’si kamu araştırma merke-
zi olmak üzere toplam 50 kuruluşun bir araya geldiği bir örgütlenmeye sahiptir. Şekil 5 ve Şekil 6, 
ANOVE’nin yapılanması ve birimleri hakkında bilgi vermektedir. Birliğin üyelerinin yıllık ciro 
toplamları 1 milyar €’yu aşmakta olup tohum endüstrisinin bu miktar içerisindeki payı yaklaşık 
olarak 575 milyon €’dur. İşçi başına üretim oranı 230.000 € / yıldır.  

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. ANOVE Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. ANOVE’nin Yapılanması 

 

Birliğin ortakları, ana bitkilerde kullanılan çeşitlerin %95'inden fazlasını piyasaya sürmekle 
yükümlüdürler. (Sebzelerin %100’ü, tatlı meyvelerin %90’ı). Ekstansif bitkiler açısından ise bu 
oranlar sırasıyla, pancarda %100, mısırda %100, tahılda %95, ayçiçeğinde %90, pamukta ise 
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%80’dir. Birliğe ortak şirketler özellikle yeni çeşitlerin geliştirilmesinde, tarımsal kalkınmaya 
yönelik araştırmacıya sahip olmak ve teknoloji kullanımında tarım sektöründe kilit rol oynamak-
tadır. Gıda sektöründe tohuma ve dolayısıyla üretime odaklanmış olan bu şirketler, değer zinciri-
nin en güçlü halkalarını oluşturmaktadır. 

ANOVE İspanya'da, bitkisel kaynakların elde edilmesinde sektörün çıkarlarını savunmayı, 
faaliyet bilincini arttırmayı, tarımda yenilikçiliği ve gelişimi desteklemeyi kendisine misyon ola-
rak belirlemiştir. 

Birliğin genel amaçlarından biri ıslah çalışmalarının gelişmesine katkı sağlamaktır. Birliğin 
çalışmaları, son yıllarda tarımsal gıda ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini geliştirerek ürünlerin 
tüketicilere ulaştırılmasını arttırmıştır. Islah alanında yapılan çalışmalarda çeşitlerin ve süreçle-
rin iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve daha güvenli gıdaların üretilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca, bitkisel hasada uygulanan teknoloji; etkinliği, verimliliği arttırmakta ve 
süreçleri iyileştirmektedir. Bu teknolojilerle ıslah alanının araştırma ve yenilikleri sayesinde to-
humculuk sektörünün tüm değer zinciri, yetiştirmeden, son ürüne kadar gelişim göstermiştir. 
Birliğin amaçlarına bakıldığında; idare, iştirakçiler ve toplum olmak üzere 3 ana paydaşa yönelik 
hizmetler göze çarpmaktadır.  

İdareye yönelik olarak amaçlar; 
• Araştırma ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi sektörünün bir temsilcisi olarak kamu yönetim-

leri ile Ar-Ge politikası ve yatırım politikası konularında iletişimin sağlanması 
• İspanya'da ulusal ve uluslararası örgütler ve dernekler başta olmak üzere, özellikle tek-

nolojik açıdan mevcut olan ıslah sektörünün temsil ve koordinasyonu. 
 İştirakçilere yönelik olarak amaçlar; 
• Islahçıların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, 
• Sektör ve yeni bitkisel çeşitler ile ilgili mevzuat ve düzenlemelere yönelik bitki ıslahçıları 

için analiz, inceleme, değerlendirme  
• Tohumların, bitkilerin tedavisi ve işlenmesi ile ilgili damızlık sektörüne teknik destek ve-

rilmesi. 
Topluma yönelik olarak amaçlar; 
• Ar-Ge yatırımlarının bölgeye uyarlanmış yeni çeşitlerin elde edilmesinde ve değer yara-

tılmasında anahtar rol alması, bu kapsamda Kamu Araştırma Merkezleri ve Üniversitelerle işbirli-
ğinin geliştirilmesi, 

• Gıda zincirinin kaynağı olantohumun öneminin topluma aktarılması, tarımda bitki ıslahı-
nın ve yeni teknolojilerin değerinin yaygınlaştırılması ve savunulması, 

• Çiftçinin yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış sertifikalı tohumluk alabilme hakkının 
savunulmasıve pazarda şeffaflık ile izlenebilirlik garantisinin topluma sunulmasına katkıda bulu-
nulması 

• Tüketici haklarının savunulması. 
Tohum Üreticileri Birliği (APROSE), ISF ve ESA’nın müdavim üyesi olup hem yönetim or-

ganlarının hem de ilgili kurumlardaki farklı grupların, bölümlerin ve komitelerin toplantılarına ve 
karar alma süreçlerine dâhil olmaktadır. 
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Birliğin yönetim kurulu, genel kurulda tüm üyelerin oylarıyla iki yıllık süre için seçilen baş-
kan ve başkan yardımcısı ile birlikte her bir tür grubunun başkanlarından oluşmaktadır. Genel 
sekreterlik ise genel sekreter, teknik danışman ve iletişim görevlisinden oluşmaktadır. 

 

2.3. ULUSLARARASI PAZARIN ANALİZİ 

2.3.1. Genel Bilgi 

Dünyada süs bitkileri sektörünün son yıllardaki ihracat hacmi ortalama 21 milyar civarın-
dadır. Son beş yıl içerisinde en büyük düşüş 19,5 milyar dolar ihracat ile 2015 yılında yaşanmıştır. 
Söz konusu ihracatın yaklaşık yarısını Hollanda tek başına karşılamaktadır. 2015 yılında 9.1 mil-
yar dolar değerinde süs bitkisi ihraç etmiştir. Hollanda’yı süs bitkisi ihracatında Kolombiya ve 
Almanya takip etmektedir, sırasıyla bu iki ülke 2015 yılında 1.3 milyar dolar ve 941.2milyon dolar 
değerinde süs bitkisi ihraç etmiştir (Tablo 7). Türkiye ise12’li GTIP kodlarında TÜİK veri tabanın-
dan derlenmiş SÜSBİR verilerine göre 2015 yılında 71.9milyon dolar değerinde süs bitkisi ihraç 
etmiştir ve dünyadaki payı %0,36 olmuştur. Türkiye’nin 2016 yılında ihracat rakamları 
62.4milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 7. Dünya Süs Bitkileri Yıllara Göre İhracat Rakamları (Bin, Dolar) 
 

Ülke 2011 2012 2013 2014 2015 Pay (%), 2015 

Hollanda 11.119.408 10.408.814 10.715.208 10.966.397 9.186.913 47,1% 

Kolombiya 1.260.038 1.278.532 1.344.652 1.386.108 1.308.583 6,7% 

Almanya 1.057.107 984.162 1.111.287 1.113.281 941.209 4,8% 

Ekvador 684.321 776.230 841.159 922.210 824.453 4,2% 

İtalya 947.318 885.821 895.900 882.001 767.692 3,9% 

Etiyopya 191.350 188.532 589.798 679.690 737.486 3,8% 

Kenya 512.026 508.048 537.985 621.658 716.708 3,7% 

Belçika 906.318 875.495 1.003.866 901.961 592.923 3% 

Danimarka 685.148 628.214 651.536 585.150 464.315 2,4% 

ABD 423.746 400.532 417.632 421.387 409.855 2,1% 

Dünya 21.482,909 20.638,046 22.040,373 22.463,264 19.493,344 100,00% 

Kaynak: Trademap (Veriler 4’lü GTIP kodlarına göre düzenlenmiştir.) 
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Dünyada süs bitkileri üretiminde önemli yere sahip İtalya, İspanya, İsrail gibi ülkeler za-
manla üretim maliyetlerine katlanamadıkları için zorlanmışlar ve geriye düşmüşlerdir. Oldukça 
rekabetçi bir sektör olan süs bitkilerinde Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında önemli üretici ülkeler 
yer almaktadır. Süs bitkileri sektörü zaman içerisinde üretim maliyetlerinin düşük olması, ekolo-
jik koşullarının elverişliliği, geniş topraklara sahip olunması ve uluslararası şirketlerin yatırımları 
ile Kolombiya, Kenya gibi ülkelere kaymış ve bu ülkeler önemli ihracatçı ülkeler konumuna gel-
mişlerdir. Süs bitkileri dış ticaretinde Afrika ve Asya ülkelerinin giderek daha da önem kazanması 
beklenmektedir. Özellikle Avrupa’daki üretim maliyetlerinin (özellikle işçi ve enerji) yüksekliği ve 
sektörün rekabetçi yapısı süs bitkileri üretiminde Afrika ve Asya kıtalarına rekabet avantajı sağ-
lamaktadır42. Öte yandan Hollanda, İtalya gibi ülkeler üretim alanlarını aynı tutsalar bile yüksek 
teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları ile verim artışı göstermektedirler. 

Hollanda, Avrupa pazarına yakın olması ve sahip olduğu mezatlar ile Almanya başta olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerine ve yakın coğrafyaya özellikle kesme çiçek ürün grubunda satışta 
liderdir. Hollanda’nın söz konusu üstünlüğü süs bitkileri alanında sahip olduğu yüksek teknoloji 
ve ıslah çalışmaları ile sürekli yeni çeşitler geliştirmesinden gelmektedir. 

Dünya süs bitkileri ithalatı rakamlarını incelediğimizde 2015 yılında dünyada 17.6 milyar 
dolar değerinde süs bitkisi ithalatı gerçekleşmiştir. Dünya süs bitkisi ithalatında ilk üç ülke Al-
manya, Hollanda ve ABD olmuştur. Bu üç ülke ortalama 2.2 milyar dolar değerinde ithalat gerçek-
leştirmiştir (Tablo 8). Türkiye ise 2015 yılında 80 milyon dolar değerinde süs bitkisi ithalatı ger-
çekleşmiştir. Hollanda 2015 yılında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde süs bitkisi dış ticaret fazlası 
vermişken Türkiye 2015 yılında yaklaşık 8 milyon dolar dış ticaret açığıvermiştir. 2016 yılında ise 
yapılan toplam ithalatın değeri 86.7 milyon dolara yükselmiştir. 

 

Tablo 8. Dünya Süs Bitkileri Yıllara Göre İthalat Rakamları (Bin, Dolar) 
 

Ülke 2011 2012 2013 2014 2015 Pay (%),2015 

Almanya 3.915.281 3.608.130 3.466.170 3.511.409 2.951.689 16,7% 

Hollanda 1.778.476 1.759.866 1.993.179 2.118.742 2.153.110 12,2% 

ABD 1.787.025 1.861.411 1.912.913 1.967.406 2.001.206 11,3% 

İngiltere 1.800.138 1.519.443 1.699.417 1.839.178 1.631.478 9,2% 

Fransa 1.400.717 1.281.651 1.322.119 1.291.949 1.107.016 6,3% 

Rusya 919.355 988.438 960.763 850.405 718.032 4,1% 

İtalya 783.627 682.766 655.861 662.922 576.768 3,3% 

Japonya 666.287 720.489 643.761 605.622 553.320 3,1% 

İsviçre 636.306 627.880 642.641 632.818 547.920 3,1% 

Dünya 20,289,007 18,718,915 19,426,543 19,856,024 17,671,464 100,00% 

Kaynak: Trademap(Veriler 4’lü GTIP kodlarına göre düzenlenmiştir.) 

                                                
42  Gülcür, B., Dünyadada, AB’de ve Türkiye’deki Süs Bitkileri Sektöründeki Gelişmeler ile Bu Alandaki 

Uluslararası Fuarlar, Uzmanlık Tezi, 2015 
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2.3.2. Süs Bitkileri Ürün Gruplarında Dünya İhracat ve İthalatı 

Süs bitkilerinde GTIP kodlarının kırılımı ürün gruplarına göre aşağıda verilmiştir (Tablo 9).  
 
Tablo 9. Süs Bitkileri GTIP Kodları 

 

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması 

0601 
Çiçek soğanları: Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, 
sürgün, başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklen-, 
miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) 

0602 
Canlı bitkiler: Diğer canlı bitkiler (kökleri dâhil), çelikler, daldırmalar; mantar 
miselleri 

0603 
Kesme çiçekler: Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten 
kesme, çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, , ağartılmış, 
emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 

0604 

Bitki yaprakları, dalları vb:Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun 
cinsten, bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları, (çiçeksiz veya 
tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler, (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağar-
tılmış, emprenye edilmiş, veya başka şekilde hazırlanmış) 

 

Yukarıda belirtilen her bir ürün grubunda (çiçek soğanları, canlı bitkiler, kesme çiçekler, 
bitki yaprakları, dalları vb.) dünya ihracat ve ithalat rakamlarına bakılmıştır. Trademap veri taba-
nı kullanılarak hazırlanan tablolarda belirtilen açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir.  

İhracat tablolarına (Tablo 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23) ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiş-

tir. 

• 2015 İhracat ($): 2015 yılı ihracat büyüklüğünün parasal karşılığı 

• 2015 Net İhracat ($): 2015 yılı dış ticaret dengesi 

• 2015 İhracat Miktar (Ton): 2015 yılında yapılan ihracatın ton karşılığı 
• 2015 Birim Fiyat: İhracatın ortalama birim fiyatı 
• 2011-2015 Büyüme ($) (%): İhracatın 2011-2015 ortalama parasal büyüme oranı 
• 2011-2015 Büyüme (Ton) (%): İhracatın 2011-2015 ortalama ton büyüme oranı 
• 2014- 2015 Büyüme ($) (%): 2014-2015 arası parasal büyüme oranı 
• Dünya Ticaretindeki Pay (%): Ülkenin ürün ile ilgili küresel pazardaki pazar payıdır.  
• İthalat Yapan Ülkelerin Ortalama Uzaklığı: İthalat yapan ülkelerin ortalama uzaklığının 

km ölçüsüdür. 

• Türkiye’nin ihracatındaki payı (%) 
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• 2015 İhracat Miktar (Ton): 2015 yılında yapılan ihracatın ton karşılığı 

• İthalatçı ülkenin Dünya ithalatındaki sırası 

• İthalatçı ülkenin Dünya ithalatındaki payı (%) 

• İthalatçı ülkenin Türkiye’ye uyguladığı gümrük oranı (%)  

• İhracat Yapılan Ülkelerin Çokluk İndeksi (İhracat için HHI): İhracat yapılan ülkelerin çe-
şitliliğini göstermektedir. 1’e yakın değerler ihracatın çok az sayıda ülkeye yapıldığını 
belirtirken, 0’a yakın değerler ihracatın çok sayıda ülkeye yapıldığını belirtmektedir. 
Büyük olması ihracatın pazar bağımlılığını belirtir. Bu indeks, HHI indeksi olarak da bi-
linir. İhracatçı ülkenin her ülkeye yaptığı ihracatının oransal değerlerinin kareleri top-
lamı hesaplanır. Örneğin Türkiye’den bir ürün sadece 3 ülkeye ihraç ediliyor. Bu 3 ülke-
ye yapılan ihracat, Türkiye’nin toplam o ürün ile ilgili ihracatının sırasıyla %50, %30 ve 
%20’sini oluşturuyor. Bu durumda HHI= 0,52 + 0,32 + 0,22= 0,38. Büyük olması ihracatın 
birkaç ülkeye bağımlı olduğunu göstermektedir. 

İthalat tablolarına ilişkinaçıklamalar (Tablo 12, 13, 16, 17, 20, 21,24, 25)ise şöyledir: 

• 2015 İthalat Değeri ($): 2015 yılında yapılan ithalatın $ cinsinden karşılığı 

• 2015 İthalat Miktarı (Ton): 2015 yılında yapılan ithalatın ton olarak karşılığı 

• 2015 İthalat Birim Fiyatı: 2015 yılında yapılan ithalatın ortalama birim fiyatı ($/Ton) 

• 2011-2015 Büyüme ($) %: 2011-2015 yılları arasında gerçekleşen ithalat değerlerinin 
ortalaması üzerinden büyüme oranı (%) 

• 2011-2015 Büyüme (Ton) %: 2011-2015 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarları-
nın ortalaması üzerinden büyüme oranı (%) 

• İthalat Yapan Ülkelerin Ortalama Uzaklığı (km): İthalat yapan ülkelerin ortalama uzaklı-
ğının km cinsinden ölçüsüdür. 

• İthalat Yapan Ülkelerin Çokluk İndeksi (İthalat için HHI): İthalatın yapıldığı ülkelerin çe-
şitliliğidir. 1’e yakın değerler az sayıda ülkeden ithalat yapıldığını gösterirken. 0’a yakın 
değerler ithalat yapılan ülkelerin çok çeşitli olduğunu belirtmektedir. Örneğin Türki-
ye’nin ihtiyacı olan bir ürün sadece 3 ülkeden ithal ediliyor. Bu 3 ülkeden yapılan ithalat 
sırasıyla %50, %30 ve %20 ise bu durumda HHI= 0,52 + 0,32 + 0,22= 0,38 olarak hesap-
lanır. İthalatın tek bir ülkeden gerçekleştirilmesi halinde HHI= 12=1 olur ve tek ülkeye 
bağımlılığı gösterir.  HHI değerinin büyük olması (1’ e yakın olması) ilgili ürünün ya da 
malın az sayıda ülkeden karşılandığını belirtmektedir. 

 

2.3.2.1.Dünya Çiçek Soğanları İhracatı 

Dünyadaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2015 yılında çiçek soğanları ihracatı toplam 
1,65 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2011 – 2015 yılları arasında dünya çiçek soğanları ihracatı 
değeri %1 küçülürken üretim miktarındaki azalış%9 düzeyinde olmuştur.  
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Dünya çiçek soğanları ihracatında Hollanda, 1,3milyar $’lık pay ile dünya ihracatının 
%79’unu gerçekleştirmektedir. İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya, 66 milyon$ ihracat ile 
pazarın %4,1’ine sahiptir. İhracatın son 5 yıllık trendi en büyük ihracatçı olan Hollanda’nın %1 ile 
aleyhine Almanya’nın %4aleyhine pazar kaybettiğini göstermektedir.   

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, ürettiği çiçek soğanlarını sırasıyla en çok 
Almanya, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık (UK)’a göndermektedir. Hollanda ürettiği çiçek soğanla-
rını dünyaya ortalama 3.590$/ton ile satmaktadır. Bu ülkelerden Almanya ortalama 4.204 $ 
(ton) çiçek soğanı almaktadır. En büyük 2. ihracatçı ülke konumundaki Almanya ise çiçek soğan-
larını ortalama 27.999$/ton ile satmaktadır.  Almanya’nın ihracat yaptığı öncelikli iki ülke Hol-
landa ve Fransa’dır. En büyük 3.ihracatçı ülke olan Mısır ise ürettiği çiçek soğanlarını sırasıyla en 
çok Birleşik Krallık (UK), Hollanda ve Almanya’ya göndermektedir.  

Dünyadaki en büyük 3 ihracatçı ülkeden çiçek soğanlarını alan ülkelerin bu ülkelere olan 
ortalama uzaklıkları yaklaşık 6.000 km mesafede olduğundan dolayı lojistik maliyetleri etkin bir 
rol oynamaktadır. Bu da çiçek soğanları için ödenen birim fiyatların yükselmesine neden olmak-
tadır. Türkiye ise 2015 yılında gerçekleştirdiği 1,5milyon $ değerindeki ihracat ile dünya sırala-
masında gerilerde kalmıştır. Türkiye’nin dünyadaki pazar payı 2015 yılında ihracat değeri bazın-
da %0,1 olmuştur. Ülkemiz dünya ihracatında son 5 yıl (2011-2015) içinde değer olarak %8 ve 
miktar olarak %18 gerileme olmuştur. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın büyük kısmı Hollan-
da’ya yapılmıştır (Tablo 10 ve Tablo 11).  
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2.3.2.2.Dünya Çiçek Soğanları İthalatı 

Dünya’nın en büyük çiçek soğanı ithalatçısı Almanya’dır. Almanya’yı, ABD, İsviçre, Fransa ve 
Birleşik Krallık (UK) takip etmektedir. İlk 5 ülke toplam ithalatın %43,9’unu gerçekleştirmekte-
dir. En büyük ithalatçı ülke konumundaki Almanya, 209 milyon $’lık pay ile dünya ithalatının 
%13,1’ini gerçekleştirmektedir. İthalatta ikinci sırada yer alan ABD, 158 milyon$ ithalat ile pa-
zarın %9,9’unu oluşturmaktadır. İthalatın son 5 yıllık trendine bakıldığında en büyük ithalatçı 
olan Almanya’da %9’luk bir büyüme, ABD’de ise %3’lük bir küçülme gözlenmektedir. En büyük 
ithalatçı ülke konumundaki Almanya, ithal ettiği çiçek soğanlarının tamamına yakınını Hollan-
da’dan (%88,4) almaktadır. Benzer şekilde ABD’de yine Hollanda’dan temin etmektedir.  

İthalatçı ülkeler arasında en fazla ithalat artışı Vietnam’da (%16), sonrasında ise Hollanda 
(%14) ve Çin’de (%12) gerçekleşmiştir. İthalatçı ülkeler arasında net ihracatçı olanlar Hollanda 
ve Danimarka’dır. Ton başına en yüksek ücreti ödeyen ülkeler ise Norveç (5.108$) ve Belçika’dır 
(5.084$). En ucuz ithalat Rusya (2.726$) ve Çin (2.733$) tarafından yapılmaktadır. Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği ortalama ithalat birim fiyatı bu iki ithalatçı ülkeden daha da düşüktür (2.545 $). 
İhracatçı konumdaki ülkeler Avrupa kıtasındaki ülkeler olduğu için mesafeler Avrupa’daki itha-
latçılara yakın mesafededir. Ülke pazarlarında yoğunlaşma incelendiğinde Rusya (HHI=0,94) ve 
Belçika’da (HHI=0,88) tek bir ülkenin söz konusu pazarda ağırlığının olduğu görülmektedir. Ben-
zer şekilde Türkiye (HHI=0,87) pazarında çok fazla ihracatçının olmadığını söylemek mümkün-
dür (Tablo 12 ve Tablo 13). 
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2.3.2.3. Dünya Canlı Bitkiler İhracatı 

Dünyadaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2015 yılında canlı bitkiler ihracatı toplam 
8,1milyar $olarak gerçekleşmiştir. 2011 – 2015 yılları arasında dünya canlı bitkiler ihracatı de-
ğeri %1 küçülürken üretim miktarında ise %1’lik düzeyinde olmuştur.  

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, 3,7milyar $lık pay ile dünya ihracatının 
%46,2’sini gerçekleştirmektedir. İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya, 687 milyon$ ihracat 
ile pazarın %8,5’ine sahiptir. İhracatın son 5 yıllık trendi en büyük ihracatçı olan Hollanda’nın 
%3aleyhine,Almanya’nın ise %1aleyhine pazar kaybettiğini göstermektedir.   

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, ürettiği canlı bitkileri sırasıyla en çok Al-
manya, Birleşik Krallık (UK), Fransa ve Belçika’ya göndermektedir. Hollanda ürettiği canlı bitkile-
ri dünyaya ortalama 2.998$/ton ile satmaktadır. Bu ülkelerden Almanya ortalama 1.984 $ (ton) 
ile canlı bitki almaktadır. En büyük 2. ihracatçı ülke konumundaki Almanya ise canlı bitkilerini 
ortalama 1.792$/ton ile satmaktadır.  Almanya’nın ihracat yaptığı öncelikli iki ülke Hollanda ve 
Avusturya’dır. En büyük 3.ihracatçı ülke olan İtalya ise, ürettiği canlı bitkileri sırasıyla en çok 
Fransa, Almanya veHollanda’ya göndermektedir. Almanya ise canlı bitkilerini ortalama 
1.556$/ton ile satmaktadır. 

Dünyadaki en büyük 3 ihracatçı ülkeden canlı bitkileri alan ülkelerin bu ülkelere olan orta-
lama uzaklıkları yaklaşık 1000 km mesafede olduğundan dolayı lojistik maliyetleri etkin bir rol 
oynamamaktadır.  

Türkiye ise 2015 yılında gerçekleştirdiği 40,9milyon $ değerindeki ihracat ile dünyada 
20.sıradadır. Türkiye’nin dünyadaki pazar payı 2015 yılında ihracat değeri bazında 
%0,5olmuştur. Ülkemiz dünya ihracatında son 5 yıl (2011-2015) içinde değer olarak %3 seviye-
lerinde bir artış yaşamıştır. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın büyük kısmı Türkmenistan’a 
(%40,2) yapılmıştır. İhracatın daha yoğun gerçekleştirildiği diğer ülkeler; Irak, Almanya ve Azer-
baycan’dır (Tablo 14 ve Tablo 15). 
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2.3.2.4.Dünya Canlı Bitkiler İthalatı 

Dünya’nın en büyük canlı bitkiler ithalatçısı Almanya’dır. Almanya’yı, Hollanda, Fransa, ABD 
ve Birleşik Krallık (UK) takip etmektedir. İlk 5 ülke toplam ithalatın %49,9’unu gerçekleştirmek-
tedir. En büyük ithalatçı ülke konumundaki Almanya, 1,19milyar $ lık pay ile dünya ithalatının 
%17,1’ini gerçekleştirmektedir. İthalatta ikinci sırada yer alan Hollanda,806 milyon$ ithalat ile 
pazarın %11,6’sınıoluşturmaktadır. İthalatın son 5 yıllık trendine bakıldığında en büyük ithalatçı 
olan Almanya’da %8’lik bir azalma, Hollanda’da ise %3’lük bir artış gözlenmektedir. En büyük 
ithalatçı ülke konumundaki Almanya, ithal ettiği canlı bitkilerin tamamına yakınını Hollanda’dan 
(%78,4) almaktadır. Hollanda isebüyük bir kısmını Almanya’dan (%29,2) ve Belçika’dan (%21,2) 
temin etmektedir.  

İthalatçı ülkeler arasında en fazla ithalat artışı Çin’de (%20), sonrasında ise ABD (%5) ve 
Türkiye’de (%5) gerçekleşmiştir. İthalatçı ülkeler arasında net ihracatçı olanlar Hollanda, İtalya, 
Belçika, Kanada, Çin ve Danimarka’dır. Ton başına en yüksek ücreti ödeyen ülkeler ise Danimarka 
(3.429$) ve Norveç’tir. (3.050$). En ucuz ithalat Çek Cumhuriyeti (1.372$) ve Türkiye (1.497$) 
tarafından yapılmaktadır. İhracatçı konumdaki ülkeler Avrupa kıtasındaki ülkeler olduğu için 
mesafeler Avrupa’daki ithalatçılara yakın mesafededir. Ülke pazarlarında yoğunlaşma incelendi-
ğinde, Kanada (HHI=0,66) ve Almanya’da (HHI=0,62) tek bir ülkenin söz konusu pazarda ağırlı-
ğının olduğu görülmektedir. Türkiye (HHI=0,28) pazarında ise birden fazla ülkenin (ihracatçının) 
olduğunu söylemek mümkündür (Tablo 16 ve Tablo 17).  
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2.3.2.5.Dünya Kesme Çiçek İhracatı 

Dünyadaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2015 yılında kesme çiçek ihracatı toplam 
8,57milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2011 – 2015 yılları arasında dünya kesme çiçek ihracatında 
büyüme göze çarpmamaktadır. 

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, 3,86milyar $’lık pay ile dünya ihracatının 
%45’ini gerçekleştirmektedir. İhracatta ikinci sırada yer alan Kolombiya,1,3 milyar$ ihracat ile 
pazarın %15,1’ine sahiptir. Üçüncü sıradaki Ekvator ise 820 milyon $ ile pazarın %9,6’sına sa-
hiptir.  İhracatın son 5 yıllık trendi en büyük ihracatçı olan Hollanda’nın %5 ile aleyhine pazar 
kaybettiğini, ikinci en büyük ihracatçı Kolombiya’nın %1 lehine ve üçüncü en büyük ihracatçı Ek-
vator’un ise %6 pazar kazandığını göstermektedir.   

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, ürettiği kesme çiçekleri sırasıyla en çok 
Almanya, Birleşik Krallık (UK) ve Fransa’ya göndermektedir. Hollanda ürettiği kesme çiçekleri 
dünyaya ortalama 6.775$/ton ile satmaktadır. Bu ülkelerden Almanya ortalama 6.493 $ (ton) ile 
kesme çiçek almaktadır. En büyük 2. ihracatçı ülke konumundaki Kolombiya ise çiçek soğanlarını 
ortalama 5.826$/ton ile satmaktadır. Kolombiya’nın ihracat yaptığı öncelikli ülke ABD’dir. ABD, 
Kolombiya ihracat pazarının %77’sini oluşturmaktadır. En büyük 3.ihracatçı ülke olan Ekvator 
ise, ürettiği kesme çiçekleri sırasıyla en çok ABD, Rusya ve Hollanda’ya göndermektedir.  

Dünyanın en büyük ihracatçısı Hollanda’dan kesme çiçek alan öncelikli ülkelerin bu ülkeye 
olan ortalama uzaklıkları yaklaşık 1.500 km mesafede olduğundan dolayı lojistik maliyetleri etkin 
bir rol oynamamaktadır. Kolombiya ve Ekvator’un ihracat yaptığı ülkelerin bu ülkelere olan orta-
lama uzaklıkları daha fazla olduğu için Kolombiya ve Ekvator’dan çıkan ürünler nezdinde lojistik 
maliyetleri etkin rol oynamaktadır.  

Türkiye ise 2015 yılında gerçekleştirdiği 28milyon $ değerindeki ihracat ile dünyada 23. 
sıradadır. Türkiye’nin dünyadaki pazar payı 2015 yılında ihracat değeri bazında %0,3 
olmuşturÜlkemiz dünya ihracatında son 5 yıl (2011-2015) içinde değer olarak %1’lik bir ilerleme 
kaydetmiştir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın büyük kısmı Birleşik Krallık (UK), Hollanda ve 
Rusya’ya yapılmıştır (Tablo 18 ve Tablo 19).  
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2.3.2.6. Dünya Kesme Çiçek İthalatı 

Dünyanın en büyük kesme çiçek ithalatçısı ABD’dir. ABD’yi, Almanya, Birleşik Krallık (UK), 
Hollanda ve Rusya takip etmektedir. İlk 5 ülke toplam ithalatın %63,5’ini gerçekleştirmektedir. 
En büyük ithalatçı ülke konumundaki ABD, 1,2milyar $’lık pay ile dünya ithalatının %16,2’sini 
gerçekleştirmektedir. İthalatta ikinci sırada yer alan Almanya, 1,1 milyar$ ithalat ile pazarın 
%15,1’ini oluşturmaktadır. İthalatın son 5 yıllık trendine bakıldığında en büyük ithalatçı olan 
ABD’de %3’lük bir büyüme, Almanya’da ise %1’lik bir büyüme gözlenmektedir. En büyük ithalatçı 
ülke konumundaki Almanya, ithal ettiği kesme çiçeklerin tamamına yakınını Kolombiya (%59,5) 
ve Ekvator’dan (%20,7) almaktadır. Benzer şekilde Almanya ise Hollanda’dan (%88,3) temin et-
mektedir.  

İthalatçı ülkeler arasında en fazla ithalat artışı Türkiye’de (%50), sonrasında ise Litvanya 
(%48) ve Hollanda’da (%26) gerçekleşmiştir. Değer bazında Türkiye ve Litvanya’da gerçekleşen 
artış miktarı Hollanda’ya göre çok düşük miktarlardadır. İthalatçı ülkeler arasında net ihracatçı 
olanlar Hollanda, Litvanya ve Türkiye’dir. Ton başına en yüksek ücreti ödeyen ülkeler ise İsviçre 
(10.886$) ve Norveç’tir. (8.444$). En ucuz ithalat Hollanda (2.809$) ve Türkiye (3.836$) tara-
fından yapılmaktadır. Ülke pazarlarında yoğunlaşma incelendiğinde İsveç (HHI=0,93) ve Dani-
marka’da (HHI=0,91) tek bir ülkenin söz konusu pazarda ağırlığının olduğu görülmektedir (Tablo 
20 ve Tablo 21).  
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2.3.2.7. Dünya Bitki Dalları, Yaprakları vb. İhracatı 

Dünyadaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2015 yılında bitki yapraklarının, dallarının ih-
racatı toplam 1,08milyar $olarak gerçekleşmiştir. 2011 – 2015 yılları arasında dünya bitki yap-
rakları ve dalları ihracatı değeri %5 küçülmüştür. 

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, 297,5 milyon $lık pay ile dünya ihracatı-
nın %27,4’ünü gerçekleştirmektedir. İhracatta ikinci sırada yer alan Danimarka,122,8 milyon $ 
ihracat ile pazarın %11,3’üne sahiptir. Üçüncü sıradaki ABD ise 110,9 milyon $ ile pazarın 
%10,2’sine sahiptir.  İhracatın son 5 yıllık trendi en büyük ihracatçı olan üç ülkenin Hollanda 
(%1), Danimarka (%11), ABD (%3) aleyhine pazar kaybettiğini göstermektedir.   

En büyük ihracatçı ülke konumundaki Hollanda, ürettiği bitki yaprakları ve dallarını sırasıy-
la en çok Almanya, Birleşik Krallık (UK) ve Fransa’ya göndermektedir. Hollanda ürettiği bitki yap-
rakları ve dallarını dünyaya ortalama 5.444 $/ton ile satmaktadır. Bu ülkelerden Almanya orta-
lama 4.485 $ (ton) ile bitki yaprağı veya dalı almaktadır. En büyük 2. ihracatçı ülke konumundaki 
Danimarka ise bitki yapraklarını ve dallarını ortalama 1.258 $/ton ile satmaktadır. Danimar-
ka’nın ihracat yaptığı öncelikli ülke Almanya’dır. Almanya, Danimarka ihracat pazarının 
%46,3’ünü oluşturmaktadır. En büyük 3.ihracatçı ülke olan ABD ise, ürettiği bitki yapraklarını ve 
dallarını sırasıyla en çok Hollanda, Kanada ve Meksika’ya göndermektedir.  

Bitki yaprakları ve dalları ticaretinde dünyadaki en büyük ihracatçı Hollanda’dan ürünleri 
alan öncelikli ülkelerin bu ülkeye olan ortalama uzaklıkları yaklaşık 1.500 km mesafede olduğun-
dan dolayı lojistik maliyetleri etkin bir rol oynamamaktadır. Benzer şekilde Danimarka içinde 
aynı durum söz konusudur. Ancak ABD’nin ihracat yaptığı ülkelerin bu ülkeye olan ortalama 
uzaklıkları daha fazla olduğu için Hollanda ve Danimarka’dan çıkan ürünler nezdinde lojistik ma-
liyetleri etkin rol oynamaktadır.  

Türkiye ise 2015 yılında gerçekleştirdiği 6,6milyon $ değerindeki ihracat ile bu ürün gru-
bunda dünyada 23.sırada yer almaktadır. Türkiye’nin dünyadaki pazar payı 2015 yılında ihracat 
değeri bazında %0,6olmuştur. Ülkemiz dünya ihracatında son 5 yıl (2011-2015) içinde değer 
olarak %1’lik bir ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın büyük kısmı Hol-
landa, Almanya ve ABD’ye yapılmıştır (Tablo 22 ve Tablo 23). 
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2.3.2.8. Dünya Bitki Dalları, Yaprakları vb. İthalatı 

Dünya’nın en büyük bitki yaprakları, dalları ithalatçısı Hollanda’dır. Hollanda’yı, Almanya, 
ABD, Japonya ve Birleşik Krallık (UK) takip etmektedir. İlk 5 ülke toplam ithalatın %64,7’sini ger-
çekleştirmektedir. En büyük ithalatçı ülke konumundaki Hollanda, 290 milyon $ lık pay ile dünya 
ithalatının %26,1’ini gerçekleştirmektedir. İthalatta ikinci sırada yer alan Almanya, 159 milyon$ 
ithalat ile pazarın %14,4’ünü oluşturmaktadır. İthalatın son 5 yıllık trendine bakıldığında en bü-
yük ithalatçı olan Hollanda’da %7’lik bir büyüme, Almanya’da ise %4’lük bir küçülme gözlenmek-
tedir. En büyük ithalatçı ülke konumundaki Hollanda, ithal ettiği bitki yaprakları ve 
dallarınınyarısına yakınını ABD (%21,4), Kosta Rika (%12,7) ve İtalya’dan (%8,7) almaktadır. 
Almanya ise büyük bir kısmını Hollanda’dan (%43,2) ve Danimarka’dan (%23,8) temin etmekte-
dir.  

İthalatçı ülkeler arasında en fazla ithalat artışı Türkiye’de (%10), sonrasında ise Hollanda 
(%7) ve Birleşik Krallık (UK)’da (%7) gerçekleşmiştir. Değer bazında Türkiye ve UK’de gerçekle-
şen artış miktarı Hollanda’ya göre çok düşük miktarlardadır. İthalatçı ülkeler arasında net ihra-
catçı olanlar Hollanda, Kanada, Belçika, İtalya, Danimarka, Polonya, İspanya ve Türkiye’dir. Ton 
başına en yüksek ücreti ödeyen ülkeler ise Japonya (4.595$) ve Türkiye’dir (4.456$). En ucuz 
ithalat Meksika (959$) ve UK (1.935$) tarafından yapılmaktadır. Ülke pazarlarında yoğunlaşma 
incelendiğinde Meksika (HHI=0,89) ve Singapur’da (HHI=0,78) tek bir ülkenin söz konusu pazar-
da ağırlığının olduğu görülmektedir (Tablo 24 ve Tablo 25).  
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3. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 
 

Ülkemizde süs bitkileri sektörü dünyada bu alandaki lider ülkeler ile kıyaslanığında oldukça 
yeni bir sektördür. 1940’lı yıllardan itibaren tamamen özel girişimler ile ticari hayatına başlamış-
tır. 1990 sonrası süs bitkileri sektörünün hızlı iş yaptığı dönemlerde Türk üreticileri/ihracatçıları 
için önemli fırsatlar oluşmuş ve sektörde başlayan öğrenme süreci ile birlikte hem altyapı geliş-
miş hem de büyüme yaşanmıştır. Sektör, fidan, tohum ve fide sektöründe olduğu gibi özellikle son 
10 yılda ciddi ivme kazanmıştır.  

Süs bitkisi üretimi 1,5 milyarı adeti geçmiştir. Süs bitkisi sektörü birim alanda verimi ve 
katma değeri yüksek bir üretim kapasitesine sahiptir. 12’li GTIP kodlarında TÜİK veri tabanından 
derlenmiş SÜSBİR verilerine göre2015 yılında yaklaşık 71,9milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 62.4 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı yapılmıştır. 

Bu bölümde, bir önceki bölümde dünyada gözlemlenen gelişmelerin Türkiye ayağındaki 
yansımaları aktarılmaya çalışılacaktır. Sırasıyla, önce ülkemizdeki üst politika belgeleri incelen-
miş, ardından sektörün yasal alt yapısındaki değişimler ve gelişmelere yer verilmiştir. Ardından 
tohumculuk sektörüne yönelik devlet destek ve teşviklerine yer verilmiştir. Son olarak Türkiye 
tohumculuk sektörünün pazar analizi yapılmıştır. 

 

3.1. ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ 

Proje kapsamında, Türkiye tohumculuk sektörünü ilgilendiren tarafların “Kalkınma Planı”, 
“Strateji Belgesi”, “Stratejik Plan” ve “Program” gibi üst belgeleri incelenmiştir. Bu kapsamda ilgili 
belgelerde Türkiye’de tarım, tohum üretimi ve sanayisi ve süs bitkisi üreticiliği ile ilişkili strate-
ji/eylem ve programlar analiz edilmiştir. Tablo 26 analiz edilen belgeleri ve belgelerde belirtilen 
tohum üretimi ve sanayisine yönelik eylem/amaç ifadelerini vermektedir. 

Tablo 26 incelendiğinde, ülkemiz tohumculuk sektörüne yönelik oluşturulan politikaların 
rekabetçi tarım sanayisi oluşturmak için işbirliğine, iç ve dış pazarı büyütme çalışmalarına, gü-
venli ve sertifikalı üretime önem verdiği dikkat çekmektedir. Ayrıca, sulama ve arazi toplulaştır-
ma çalışmalarına sıklıkla vurgu yapılmıştır. Yine dikkat çeken bir başka unsur ise ithalat bağımlı-
lığının azaltılması ve bu doğrultuda tarım sektöründe Ar-Ge çalışmalarına, yenilikçi üretime yöne-
lik politikalara verilen önemdir. Özellikle Ar-Ge Reform Paketi’nde belirtilen Ar-Ge Merkezi kur-
mak için Ar-Ge çalışan sayısının 30’dan 15’e düşürülmesinde tohumculuk sektörünün de dikkate 
alınması önemlidir. Nitekim, 11 Ağustos 2016 tarihinde 29798 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mış “Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar”da, 
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28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer 
Ar-Ge personel sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Üst belgelerde, kırsal kalkınmanın ve yerel rekabe-
tin arttırılmasına yönelik çiftçi örgütlenmeleri, kooperatifleşme ve tarımsal desteklere verilen 
önem dikkat çekmektedir. Tarımsal desteklerin verilmesinde belli kriterlere dikkat edileceği (10. 
Kalkınma Planı), tohum ıslah çalışmalarının uzunluğu dikkate alınarak uygun destek mekanizma-
sının oluşturulacağı (Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı) ve tarım sigortalarının kapsamının 
genişletileceği (65. Hükümet Programı, 10. Kalkınma Planı)belirtilmektedir. 

Vizyon 2023 Belgesi’nde belirtilen tarımda stratejik hedeflere bakıldığında tohumculuk 
sektörünün hedefleri rahatlıkla aştığı söylenebilir. Örneğin nitelikli tohum üretimi için 2017 yılı 
hedef olarak konulmuştur. Girdi Tedarik Strateji Belgesi’nde dışarıya bağımlılığımız sebebiyle 
soya fasulyesi üretimine özellikle önem verildiği ve 10. Kalkınma Planı’nı ile GTHB’nin Stratejik 
Planı’nda ise yağlı tohum üretiminin öne çıktığı dikkat çekmektedir. Son olarak ülkemizdeki Koo-
peratifçiliğin daha rekabetçi ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi yönünde önemli eylemlerin 
yer aldığı dikkat çekmektedir. 
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Tablo 26. Üst Politika Belgelerinin Analizi 
 

Üst Politika Belgesi Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem 

 

T.C. Kalkınma Bakanlığı  

Onuncu Kalkınma Planı  

2014 – 2018 

Açıklama: Planda, sanayi sektörünün 
yanı sıra tarım ve kritik hizmet 
alanlarında da aynı perspektifle (Ar-
Ge ve yenilikçilik ile)  bir dönüşümün 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir 
(Syf. 58) şeklinde belirtilmiştir. 

Ayrıca, ele alınan 25 Öncelikli Dönü-
şüm Programı içerisinde direkt 
tohumculuk sektörüne yönelik bir 
program dikkat çekmemektedir. 

 

2.2.15. Tarım ve Gıda 

b. Amaç ve Hedefler: Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, 
altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı yapısı üretim 
yapısı ile uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürüdürülebilir kullanan bir tarım 
sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır. 

c. Politikalar: 

758: ….. tarımsal işletmelerin etkinlikleri arttırılacaktır 

761. Tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim 
yöntemlerine önem verilecek. Ayrıca tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacak-
tır. 

766. Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile yayım konularında bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır. 

767. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah 
çalışmlarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilecek, tarım ve gıda 
odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji platformalarının tesis edilmesi sağlanacaktır. 

 

64. Hükümet Programı, 

9 Aralık 2015 

64. Hükümet Programı’nda,  

- İşletme büyüklüğü 5 dekarın altındaki süs bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme ödemesi 
yapılacağı,  

- Seraların modernizasyonu için faizsiz kredi verileceği, 

- Seralara ticarethane elektrik fiyatı yerine sulama suyu elektrik fiyatı uygulanacağı  

-Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verileceği belirtilmiştir. 

 

65. Hükümet Programı,  

24 Mayıs 2016 

65. Hükümet Programı’nda,  

* tarımsal desteklerin şekillenmesinde ülkemiz arz dengesi ve dış ticaret politikasına dikkat edileceği, 

* tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumuna bakarak sertifikalı 
üretim yöntemlerine önem verileceği, 

* tarım sigortalarının kapsamının genişletileceği ve yaygınlaştıracağı belirtilmiştir. 

 

Ar-Ge Reform Paketi  

Ocak 2016 

3. Ar-Ge Merkezlerinde Yeni Yaklaşım 

Az sayıda Ar-Ge personeli ile faaliyet gösteren sektörlerde Ar-Ge merkezleri kurulmasının önünü 
açmak amacıyla çalıştırılması gerekli asgari Ar-Ge personeli sayısı 30’dan 15’e düşürülecek ve bu 
kapsamda özellikle ilaç, tıbbi cihaz, tohumculuk, gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet 
gösteren firmaların Ar-Ge merkezi kurması özendirilecektir. Böylece hem ileri teknoloji gerektiren 
hem de geleneksel sektörlerde Ar-Ge alt yapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi  

ve Eylem Planı 

Vizyon: 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler 
arasında yer alması 

Belgede, tohumculuk sektörüne direkt bir atıf bulunmamaktadır. Ancak dışa bağımlılığın azaltılması, 
tarımsal ürünlerin ihracat desteklerinin yeniden düzenlenmesi, kümelenmenin ihracatı arttırmak için 
araç olarak kullanılması gibi, alanlar arası işbirliklerin geliştirilmesine yönelik eylemlere yer veril-
miştir. 
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Tablo 26. Üst Politika Belgelerinin Analizi (Devam) 
 

Üst Politika Belgesi Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem 

 

Vizyon 2023 

(2002 - 2023) 

 

Sosyo-ekonomik Hedef 1: Belirlenecek sınai üretim alanlarında, Türkiye’nin rekabet üstünlüğü kaza-
narak uluslararası ticaretten ciddi bir pay alır hale gelmesi 

D) Tarıma dayalı üretimde rekabetçi olabilme 

2. Tohum, fide, fidan ve damızlık geliştirip üretebilmek. 

3. Tarım, orman ve hayvancılıkta, klasik ıslah teknikleri ve yeni biyoteknolojinin kombinasyonu ile bitki-
sel ve hayvansal üretim için yeni genotipler geliştirebilmek.  

4. Koruma, kontrol ve tedavi teknikleri geliştirip uygulayarak tarımda hastalıklarla ve zararlılarla müca-
dele ve entegre mücadele becerisi kazanmak.   

Stratejik Teknoloji Alanları: 

2. Biyoteknoloji ve gen teknolojileri 

Tarımda Stratejik hedefler: 

1. Hedef: Bitki stres toleransı ve işlevsel gıda üretimi 

2. Hedef: Hastalıkların tanısı ve biyolojik mücadelesi 

3. Hedef: Nitelikli tohum, fidan ve fide üretimi (Hedef 2017) 

4. Hedef: Bitkisel gen kaynaklarının korunması ve karakterizasyonu (Hedef 2017) 

5. Hedef: GDO-Biyogüvenlik sistemlerinin geliştirilmesi (Hedef 2023) 

 

Ulusal Bilim,  

Teknoloji ve Yenilik  

Stratejisi  

2011-2016 

Belgede, gıda alanı ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı alanlardan biri olarak belirlenmiştir. 

Oluşturulan “Gıda Üst Düzey Önceliklendirme Grubu” tarafından aşağıdaki alanlarda öncelikler belir-
lenmiştir. 

Tarla Bitkileri alanı için ilk beş konu; 

1.İthalatın azaltılması için çim, yağ ve yem bitkileri tohumluk çeşitlerinin geliştirilmesi, adaptasyon çalış-
malarını yapılması 

2. Aktif maddelerce zengin aromatik ve tıbbi bitkiler yetiştiriciliği, ekstraksiyonu,  

4. Komşu ülkelere ihracat potansiyeli göz önünde bulundurularak yüksek kademeli patates tohumluğu 
üretimi,  

5. Bitkisel yağ açığımızın kapatılmasına yönelik yağlı tohum üretim potansiyelinin geliştirilmesi, ürün 
çeşitliliğinin sağlanması, kışlık yağlı çeşit geliştirilmesi. 

Bahçe bitkileri alanı için ilk beş konu;  

1. Sebze tohumlarının geliştirilmesi,  

2. Avrupa’dan çok talep olan kuşkonmaz gibi yeni türlerin üretimi ve ihracatı  

3. Üzümsü meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin ıslahı ve üretimi,  

5. Organik bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi 

Bitki koruma alanı için ilk beş konu;  

1. Biyolojik ve entegre mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,  

2. Yaygın bitki hastalıklarının önlenmesi için yeni yöntemler geliştirilmesi,  

3. Pestisit kalıntıları ile ilgili Ar-Ge çalışmaları,  

4. Buğdayda biyolojik ve entegre mücadele tekniklerinin geliştirilmesi, 

5. Tarla ve bahçe bitkilerinde, bölgesel iklim koşullarına uygun koruyucuilaçlamalardır. 
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Tablo 26. Üst Politika Belgelerinin Analizi (Devam) 
 

Üst Politika Belgesi Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem 

 

T.C.  

Gıda Tarım  

ve  

Hayvancılık Bakanlığı 

2013-2107  

Stratejik Planı 

Stratejik Alanlar  

1. Tarımsal üretim ve arz güvenliği 

Str.Hedef 1: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek, devamlılığını sağlamak 

Performans Göstergesi (PG) 1: Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı 

Str. Hedef 2:Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak. 

PG1: Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat sayısı 

PG2: Geliştirilen uygulama teknoloji sayısı 

PG5: Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı 

PG6: Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (dekar) 

Str. Hedef 3:Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak 

PG1: Ortalama (tarım) işletme büyüklüğü 

PG3: Tarım sigortası poliçe sayısı 

PG4: Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı(kişi) 

PG5: Yağlı tohum üretim miktarı(ton) 

3..Bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı 

Str. Hedef 7: Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yay-
gınlaştırmak 

PG4: Sertifikalı tohum üretim miktarı(ton) 

PG5: Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı(adet) 

4. Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma 

Str. Hedef 14: Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

PG 4: Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı  (De-
kar) 

PG 5: Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) 

PG 12: Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı 

 

Bölgesel Gelişme  

Ulusal Stratejisi  

2014 - 2023 

“Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha 
dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” vizyonu doğrultunda mekânsal ve yatay amaçlar belirlenmiş-
tir. 

Mekansal Amaç 4: Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin 
Canlandırılması 

4.6. Kırsal alanlardaki kalkınmanın hızlandırılması 

502.Tarım işletmelerinin verimliliğini ve geliri artırmak üzere, arazi toplulaştırma yatırımları yaygınlaştı-
rılacak, başta eğimli tarım arazilerinde olmak üzere uzun ömürlü bitkilerin üretimi teşvik edilecek. 

503.Uygun köylerde yerleşik nüfusun hasat sezonu dışındaki gelir kayıplarını azaltmak üzere örtü altı 
tarımın desteklenmesi sağlanacaktır.  
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Tablo 26. Üst Politika Belgelerinin Analizi (Devam) 
 

Üst Politika Belgesi Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem 

 

Girdi Tedarik Stratejisi ve 

 Eylem Planı  

2013-2015* 

 

*İlgili belgenin güncellenmiş versiyo-

nu henüz yayımlanmamıştır. 

Vizyon: 

Girdi tedarikini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi  

TARIM (Stratejik Hedefler) 

36. Tohumluk Sektöründe Farklı Bir Destek Stratejisi Oluşturulması 

Eylem 1: Uzun vadeli tohum ıslah faaliyetlerine uygun destek mekanizması oluşturula-

caktır. 

Eylem 2: Özel tohumculuk şirketlerinin AR-GE kapasiteleri arttırılacaktır. 

 

Orta Vadeli Program  

2016-2018 

Makroekonomik Politikalar: 

1. Büyüme 

91. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalış-

malarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik çalışmalara öncelik verilerek, 

güdümlü projelerle tarım-sanayi-üniversite arasındaki işbirlikleri artırılacaktır. 

92. Tarım sektörü açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması ve sürdürüle-

bilir kullanımı sağlanacaktır. 

93. Doğal kaynak zenginliğinin ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknoloji yardımıyla üretime ve 

rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik politikalara ağırlık verilecektir. 

 

Ulusal Kırsal Kalkınma  

Stratejisi  

2014-2020 

Stratejik Amaç 1: Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkânlarının arttırılması 

Öncelik 1.1. Tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi 

Tedbir 1.1.1. Üretici örgütlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

Tedbir 1.1.2. Tarım/gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 

Tedbir 1.1.3. Üreticilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi 

Tedbir 1.1.4. Tarım ve gıda işletmelerinin modernize edilmesi 

Öncelik 1.2. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi 

Tedbir 1.2.2 Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması 

Stratejik Amaç 2: Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması 

Öncelik 2.1. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Tedbir 2.1.1. Çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Tedbir 2.1.2. Organik tarımın geliştirilmesi 

Öncelik 2.2. Tarım arazilerinin kullanımında etkinliğin sağlanması 

Tedbir 2.2.1. Sulama altyapısının geliştirilmesi 

Tedbir 2.2.2. Arazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması 
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3.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Tohumculuk sektörünün kısaca kronolojik olarak gelişimine bakıldığında 1982 yılından 
sonra tohumluk fiyatları serbest bırakılmış ve yabancı ortaklı işletmelerin kurulması desteklen-
miştir. 1984 yılında tohumluk ithalatı serbest bırakılmış, 1985 yılında tohumluk teşvik kararna-
mesi çıkmıştır. Kararname’nin çıkması ve uygulamaya konulması hem özel tohumculuk kuruluş-
larının sayısını hem de üretilen çeşit miktarınıarttırmıştır. 

Süs bitkileri sektörünün geçmişi ise Osmanlı İmpratorluğunun gerileme dönemine denk ge-
len Lale Devrine kadar uzansa da sektörün ticari üretimi 1940’larda özel sektörün girişimleri ile 
başlamıştır.  

Ülkemizde ıslahçı haklarının tanınmasına yönelik ilk yönetmelik çalışması 1994 yılında ya-
pılmış (Tescilli Çeşitlere Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Yönetmelik) ve devamında 
1997 yılında yeni bir yönetmelik çıkmıştır. 2004’te ise UPOV’un (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitleri-
nin Korunması Birliği) 1991’deki sözleşme metni ve AB’nin Bitki Çeşit Hakları ile ilgili direktifleri 
dikkate alınarak “5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Ka-
nun” TBMM’de kabul edilmiştir. Ağustos 2004’te ise 5042 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik 
“Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kabul edilmiştir 
(Samray, 2008: 46). Çalışmalar AB Kanunlarıyla uyumlu bir şekilde yürütülerek 2006 yılında 
“5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu” çıkarılmış ve devamında gelen yönetmeliklerle sektörün işleyi-
şinin alt yapısı kurulmuştur. Kanun, aynı zamanda TÜRKTOB’un ve Alt Birliklerin kurulması, işle-
yişi, yapısı ve görevleri hakkında pek çok hüküm içermektedir. Sektörün örgütlenmesi ile birlikte 
özel tohumculuk sektörü ciddi mesafe almıştır. 

Süs bitkileri sektörü ise 30.4.2015 tarihli 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Süs 
Bitkileri Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” ile yasal bir zemi-
ne kavuşmuştur. Söz konusu yönetmeliğin uygunlanmasının takibinden ise GTHB sorumludur. 

Tohumculuk Kanunu’nun ardından farklı türlere ait pek çok yönetmelik, tebliğ, talimat dü-
zenlenmiştir. Her ne kadar yasal mevzuat konusunda Bakanlık pek çok çalışma yapmış bulunsa da 
mevzuatların dağınıklığı, uygulama aşamasına geçildikten sonra mevzuat kaynaklı üretici ya da 
tedarikçilerin yaşadığı zorluklar (Örneğin, 5553 Sayılı Kanundaki cezai yaptırımlar gibi) bazı ya-
sal değişikliklere gidilmesi yönünde baskı oluşturmuştur. Ancak tarafların görüşlerini bildirmele-
rine rağmen gerekli değişikliklerin yapılmasından yaşanan gecikmeler gerçekleştirilen Çalıştay ve 
birebir görüşmelerde sıklıkla belirtilmiştir. Mevzuat açısından sıklıkla dile getirilen bir diğer gö-
rüş ise 5553 Sayılı Kanun ve yasal mevzuatın geç de olsa çıkmış olmasına rağmen sektör için çok 
önemli adım olarak ifade edilmiş olmasıdır. 

Yine 2006 yılında çıkarılan “Tarım Kanunu” ile tarım politikalarının ve tarımsal desteklerin 
belirlenmesi, düzenlemesi ve tarımsal araştırma geliştirme programlarına ilişkin esaslar ortaya 
konulmuştur. 
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2008 yılında “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” ile tarımsal bitki türleri-
ne ait çeşitlerin kayıt altına alınma vb. işlemler düzenlenmiş, “Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki 
Devri Yönetmeliği” ile GTHB tarafından yürütülen tohumculuk hizmetlerinden tohumluk sertifi-
kasyon işlemleri ve piyasa denetimiyle ilgili yetki devri esasları belirlenmiş ve Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 2009’da yayınlanan “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yö-
netmeliği’nde ise tohumlukların üretimini ve pazarlamasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin 
yetkilendirilmesi ve denetlenmesini sağlayan hükümlere yer verilmiştir. 

2010 yılında 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar 
ve ürünlerin risklerini dikkate alarak Ar-Ge, ithalat, ihracat vb. işlemlerin nasıl yapılacağı ve dene-
tim mekanizması belirlenmiştir. 

Tohumculuk sektörüne yönelik en son çıkan yönetmelik ise Tohumculuk Kanununun 40. 
Maddesine dayandırılan 31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi 
Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği”dir. 
Söz konusu Yönetmelik, tohumculuk sektörü tarafından Tohumculuk Kanunu ile uyumu ve uygu-
lamada karşılaşılacak aksaklıklar sebebi ile eleştirilmektedir. Buna göre, yönetmeliğin uygulan-
masında GTHB ve OSİB arasında yetki paylaşımı konusunda sıkıntı yaşanabilir. Bir başka konu ise 
Tohumculuk Kanununda faaliyet alanına göre alt birliklerin her birine üyelik belirtilmişken, yeni 
yönetmelikte süs bitkisi üretici belgesi verilmesine değinilmemiştir. Yönetmeliğin Ek 5’inde veri-
len bitki türlerinin çoğu süs bitkisi olmasına rağmen yönetmelikte bir yetkilendirme yapılmamış-
tır. Yönetmelik ayrıca yönetmelikte belirtilmemesi gerektiği halde cezai yaptırım içermesi, to-
humda ve fidanda bitki pasaportu ve sertifikasyon sürecinin nasıl işleyeceğinin belirlenmemiş 
olması, yönetmeliğin ekinde belirtilen türlerin UPOV çeşit ve tür listesi ile uyumlu olmaması, üre-
ticilerin hangi Bakanlığın yönetmeliği kapsamında yetkilendirileceğinin belirsiz olması nedeni ile 
uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle tartışılmaktadır. 

Aşağıda, yukarıda kronolojik olarak verilmeye çalışılan kanun ve yükümlülüklerin amaç, 
kapsam ve içerikleri hakkında bilgi sunulmuştur. Tablo 27, SÜSBİR ile yapılan toplantı sonucunda 
sektöre yönelik incelenmesi gereken mevzuatı göstermektedir. Farklı renklerle ifade edilen grup-
lamalar, koyu renk ile belirtilen Kanunun altında yer alan ilişkili yönetmeliklerdir. Söz konusu 
gruplama dikkate alınarak yasal mevzuat incelenmiştir. 

Kanun ve Yönetmelik başlıklarının yanında Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi yer almakta-
dır. 
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Tablo 27. Tohumculuk Sektörü Ulusal Mevzuat 
 

İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER SÜSBİR 

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu (2006) x 

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği (2008) x 

Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve BuAlanlarda Uyulması 
Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2008) 

 

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (2008)  

Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (2008)  

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (2008)  

Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlama Yönetmeliği 
(2008) 

 

Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği (2015)  

Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (2011)  
Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği (2009)  
Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği (2009)  

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği (2010)  

Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği (2008)  
Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetme-
lik(2017) 

x 

Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik 
(2015) 

x 
Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasa-
portu Yönetmeliği (2016) x 

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği (2009) x 

Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği (2008) x 
Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği (2010) x 
5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun 
(2004) 

x 

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik (2004) x 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına 
İlişkin Yönetmelik (2005) 

 

Çiftçi İstinası Uygulama Esasları Yönetmeliği (2004)  

Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk 
Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik (2014) 

x 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (2010) x 

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 
(2011) 

x 

Bitki Karantinası Yönetmeliği (2011) x 
5488 Sayılı Tarım Kanunu (2006) x 
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu (2010) x 
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3.2.1. 5553 SAYILI TOHUMCULUK KANUNU (08.11.2006) 

Kanunun Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara 
kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohum-
culuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri ger-
çekleştirmektir. 

Madde 2: Bu Kanun; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki 
türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumluk-
ların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, Bakanlık denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzen-
lemeleri kapsar. 

Kanunun İçeriği: Kanununİkinci Bölümü, tohumlukların kaydı, üretimi, sertifikasyonu, ti-
careti ve piyasa denetimi üzerinde durmaktadır. Üçüncü bölümü sunulan hizmetler karşılığında 
(başvuru inceleme ücreti, tescil ücreti, üretim izni ücreti vb.). Bu bölümdeki Madde 12 ise kanun 
ve yönetmeliklere uygun olmayan yollarla tohum satan ve dağıtan firmalara yönelik idari para 
cezasının kıstaslarını belirlemiştir. 12. madde ayrıca, eylemin tekrarı halinde firmanın beş yıl süre 
ile faaliyetten men edileceğini belirtmiştir. Dördüncü Bölüm, istisnai duruma ve Bakanlığın gerek-
li gördüğü hallerde bazı yetkilerini ilgili kurum ve kuruluşlara devredebileceğini belirtmektedir. 
Kanunun Beşinci Bölümünde TÜRKTOB’un, Alt Birliklerin kuruluşu, görevleri, işleyişi ve organları 
hakkında detaylı bilgi vermektedir. 

Kanunun 12. Maddesi, yapılan birebir görüşmelerde ve çalıştaylarda sıklıkla eleştirilmiştir. 

 

3.2.1.1. BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ (13.01.2008)  

Yasal Dayanak: 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 4. Maddesine dayandırılmıştır.  

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin kayıt altına alınması, 
kayıt listelerinin oluşturulması, kütükte kalış süresi ve silinmesi, bitki genetik kaynaklarının kay-
dedilmesi esaslarını belirlemektir. 

Madde 2: Bu Yönetmelik; tarla bitkileri, bağ bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait çeşit-
lerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, özel sektör araştırma kuruluşlarının yetkilendi-
rilmesi ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmelik, bitki çeşidinin kayıt altına alınması talebi ile çeşit sahi-
binin TTSM’ye başvurulması, başvuru dilekçesinde yer alacak bilgiler, TTSM tarafından yapılacak 
başvuru incelemeleri,  tescil  ve  STK  (standart  tohumluk  kaydı)denemelerinin yürütülmesi, bit-
ki çeşitlerinin kayıt süresi (asma ve meyve türleri hariç 10 yıl süre), standart numunelerin veril-
mesi ve kayıt altına alınan çeşide isim verme esasları altında “Kayıt altına Alma Genel Esasları” 
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belirlenmiştir. Yönetmeliğin üçüncü bölümü, tarla bitkileri, mısır ve ayçiçeği türlerinde kayıt altı-
na alma işlemleri/prosedürleri maddeler halinde detaylı olarak (başvuru, tescil denemeleri, de-
nemelerin değerlendirilmesi vb.) verilmiştir. Tarla bitkilerinde üretim izninin verilmesi yönünde-
ki hükümler de burada yer almaktadır. Yönetmeliğin dördüncü bölümünde ise sebze türlerine ait 
çeşitlerin, beşinci bölümde meyve asma türlerine ait çeşitlerin kayıt altına alınması esasları belir-
tilmiştir. Yönetmeliğin altıncı bölümü bitki türlerine ait çeşitlerin listesini ve detaylarını vermek-
tedir. Yedinci bölüm ise bitki ıslahı  ve/veya çeşit geliştirme alanında çalışan özel sektör kuruluş-
larının Bakanlık tarafından tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilmesine ilişkin izlenecek 
prosedürleri aktarmaktadır. Ayrıca araştırma kuruluşunun yükümlükleri ve komisyon tarafından 
nasıl denetleneceğine ilişkin hükümler de yeralmaktadır. 

 

3.2.1.2. SÜS BİTKİSİ ÜRETİM VE PAZARLAMASINA İLİŞKİNMEVZUAT 

Süs Bitkilerine ilişkin mevzuatın, doğal çiçek soğanlarına ilişkin ve süs bitkisi, çoğaltım ma-
teryalinin üretimi ve pazarlamasına ilişkin olduğu görülmektedir. Her iki yönetmelik de 5553 
Sayılı Kanunun 2.,7. ve 8. Maddelerine dayandırılmakla beraber başka pek çok ulusal ve uluslara-
rası yasal zeminden kaynağınıalmıştır. 

 

3.2.1.2.1. DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRA-

CATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(Mart 2017) 

Yasal Dayanak: Yönetmelik; 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 2 nci ve 7 nci maddeleri, 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 17 nci maddesi ve 
27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Nesli Tehlike Altında 
Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye dayanmaktadır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için tohum, so-
ğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi, hasadı, depo-
lanması ve ihracatına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 

Madde 2: (1) Bu Yönetmelik, doğada bulunan veya doğallaşmış doğal çiçek soğanları olarak 
tanımlanan bitki türlerinin tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarını kapsar 

(2) Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çi-
çek soğanlarını kapsamaz. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin ikinci bölümü “Doğal çiçek soğanlarının sınıflandırıl-
ması” başlığı altında temini, üretimi ve ihracatı bakımından sınıflandırılmıştır. Ayrıca, ihracata 
ilişkin Bakanlığın belirlediği kota hakkında hükümler yer almaktadır. Üçüncü bölüm, ülkemizdeki 
doğal çiçek soğanlarının korunması, varlığını sürdürmesi ve ticaretine yönelik Danışma Kurulu 
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üyelerini ve görevlerini (tavsiye niteliğindedir) ve Teknik Komite’nin üye listesi ile görevlerini 
içermektedir. Ayrıca, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu’nun görevlerine ilişkin hükümler 
yer almaktadır. 

Yönetmeliğin Dördüncü Bölümü, doğal çiçek soğanlarının ihracat edilebilmesi için firmanın 
yeterlilik şartları ve ayrıca yeni kurulacak firmaların yeterliliklerinin nasıl tespit edileceği üzerin-
de durmaktadır. 

Yönetmeliğin Beşinci Bölümü ise doğal çiçek soğanı ihracat esaslarınayer vermiştir. Ayrıca, 
firmanın kendi üretim alanında çiçek soğanı hasadının şartlarına ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Son olarak bu bölümde çiçek soğanlarının hangi amaçla toplandığına ilişkin ihracatının nasıl yapı-
lacağı ve ilgili prosedürlere ilişkin maddeler yer almaktadır. Ayrıca, tespit edilen firmaların ihra-
cat kontenjanlarının tespitinin nasıl yapıldığına dair hükümler ile ihracat izninin verilmesine yö-
nelik ifadeler yer almaktadır. Yönetmeliğin son bölümünde idari yaptırımlar, ithalat ve yeniden 
ihracat vb. konularda hükümler yer almaktadır. 

 

3.2.1.2.2. SÜS BİTKİLERİ VE ÇOĞALTIM MATERYALLERİNİN ÜRETİMİ VE PAZARLA-
MASINA DAİR YÖNETMELİK (30.04.2015) 

Yasal Dayanak: Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 
31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 7 nci ve 8 inci maddesi, 11/6/2010 
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 17, 31, 32 ve 
38 inci maddeleri, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 8/1/2004 tarihli ve 
5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, 27/4/1996 
tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani 
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve 21/12/1967 tarihli 
ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Ve-
rilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayandırılmıştır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretimi ve pa-
zarlaması ile ilgili kuralları belirleyerek, kayıt altına alınmış süs bitkileri sektörünün oluşturulma-
sını ve sektörde etkin ve doğru planlamaların yapılmasını sağlamaktır. 

Madde 2: Bu Yönetmelik süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretim ve pazarlama ku-
rallarını, üreticilerinin yükümlülüklerini ve yapılan üretimlerin kontrol ve denetimlerini kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin Beşinci Maddesi, süs bitkisi ve çoğaltım materyallerin-
de bulunması gereken özelliklere, bu alanda üretim yapan üreticilerin sahip olması gereken bel-
ge/üyelikler ile üretim aşamasında yapmakla yükümlü oldukları faaliyetlere yer verilmiştir. 7., 8. 
ve 9. Maddeler, etiketleme ve pazarlama esasları, ithalat ve ihracat ile koruma altına alınan çeşit-
lerin ithalatı üzerinde durmaktadır. Yönetmeliğin 10. Maddesi isedenetim ve idari yaptırımlar 
hakkında hükümler içermektedir. 
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3.2.1.3. ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME, 

DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ (31.07.2016) 

Dayanak:6831 sayılı Orman Kanununun 67 nci ve 103 üncü maddeleri, 5553 sayılı Tohum-
culuk Kanununun 8 inci maddesi ve ilgili diğer yasal mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; orman ağaç, ağaççık ve florasına ait 
tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan, gerçek veya tüzel kişilerin 
yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesidir. 

Yönetmeliğin İçeriği:  

Yönetmeliğin ikinci bölümü, “Orman Bitkisi Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi ve 
Denetlenmesi” başlığı altında fidan üreticisi belgesi verilmesine dair şartlar, fidan üreticilerinin 
yükümlülükleri, tohum üretici belgesi verilmesine dair şartlar ile tohum üreticilerinin yükümlü-
lükleri, tohum bayisinin yükümlülükleri gibi tohumculuk sektörünün taraflarına ilişkin koşulları 
içermektedir. Ayrıca, orman bitkisi tohumluk üretici belgesinin düzenlenmesi ve tüm tarafların 
denetlenmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde alt birliklere üyelik için gerekli olan koşullar ve yükümlülüklere yer veril-
mektedir.  

Dördüncü Bölümde tohumluk üreticilerinin orman bitki pasaportu işlemlerine yönelik hü-
kümler yer almaktadır. Beşinci bölümde ise Genel Müdürlük, ilgili müdürlük, orman bitkisi to-
humluk kontrolörlerinin görev ve sorumlulukları üzerinde durulmaktadır.  

 

3.2.1.4. TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ 

(15.05.2009) 

Dayanak: 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış-
tır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Yönetmeliğin amacı, tohumlukları yetiştiren, üreten, işleyen ve satışa hazırlayan, 
dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve 
esasları belirleyerek, ismine doğru, kaliteli ve standartlara uygun tohumlukların üretimi ve pazar-
lanmasını sağlamaktır. 

Madde 2: Yönetmelik; tohum yetiştiricilerinin, tohum işleyicilerinin, tohum, fidan, fide ve 
süs bitkileri üreticileri ile tohumluk bayilerinin ve doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yetki-
lendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin  denetimine ilişkin 
iş ve işlemlerikapsar. 
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Yönetmeliğin İçeriği: “Tohum Yetiştiricileri, Üreticileri ve İşleyicilerinin Yetkilendirilmesi” 
başlığı altında tohum yetiştirici, tohum üretici ve tohum işleyici belgelerine sahip olmak için sahip 
olunması gereken gerekli koşullara ve yeterliliklere yer verilmektedir. 

Üçüncü bölümde Fidan, Fide ve Süs Bitkisi Üretici Belgesi verilmesi için gerekli olan koşul-
lar ve yükümlülüklere yer verilmektedir. 

Dördüncü Bölümde Doku Kültürü ile tohumluk üretici belgesinin verilmesi için gerekli olan 
koşullara ve donanımlara yer verilmektedir. Beşinci bölüm tohumluk bayilerinin yetkilendirilme-
sine ilişkin sahip olunması gereken donanım ve yükümlülükleri içermektedir. 

Altıncı bölüm Bakanlığın ilgili birimleri tarafından ilgili belgelerin düzenlenmesi, denetimi 
ve idari yaptırımlara ilişkin esas ve yükümlülükleri içermektedir. 

 

3.2.1.5.TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ (13.01.2008) 

Yasal Dayanak: 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 15. Maddesine dayandırılmıştır 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça yürütülen tohumculuk hizmetlerinden to-
humluk sertifikasyon işlemleri ve piyasa denetimiyle ilgili yetki devri esaslarını belirlemektir.  

Madde 2: Bu Yönetmelik, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belge-
lendirilme ile piyasa denetimi konularında yetki devrinin şartları, alan kontrolleri, numune alma, 
laboratuvar analizleri ve belgelendirme konularında yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve 
kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve üniversitelerle, piyasa denetiminde yetki devredilecek 
birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerin teknik ve fiziki  şartlarına ilişkin usul ve esas-
lar ile yetki devrinin geri alınmasında uygulanacak iş ve işlemleri kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin ikinci bölümünde alan kontrollerinin yetki devri ile il-
gili esaslara yer verilmiştir. Bu kapsamda alan kontrolünde yetki devri yapılacak kuruluşlarda 
aranan özellikler, yetki devri almak isteyen kuruluşların izleyecekleri prosedürler, başvurusunun 
incelenmesi ve yetki devri almış kuruluşun sorumlulukları ile bu kuruluşların resmi denetimleri-
nin nasıl olacağına dair hükümlere yer verilmiştir. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde ise 
laboratuvar analizi ile belgelendirme işlemlerinin devrine ilişkin esasları içermektedir. Tohumluk 
üreten kurum ve kuruluşlar alan kontrolü ve numune alma işlemleri yapamazlar ancak sadece 
kendi ürettikleri tohumlukların analizini yapar ve belgelendirebilir. Yönetmeliğin dördüncü bö-
lümü, piyasa denetimine ilişkin yetki devri esaslarını içermektedir. Buna göre, piyasa denetimi; 
tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişileri 
kapsar. Piyasa denetim yetkisi devri birlik, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere yapılır. 
Bakanlık denetim yetkisini kısmen veya tamamen; süreli veya süresiz devredebilir. Bakanlık ayrı-
ca yetki devri yapacak denetim konu başlıklarını ve denetim yetki devri alan kuruluşların yüküm-
lülükleri belirlenmiştir. 
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3.2.1.6. TOHUMLUK KONTROLÖR YÖNETMELİĞİ (08.08.2010) 

Yasal Dayanak: 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’na dayandırılarak hazırlanmıştır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı:  

Madde 1:Bu Yönetmelik; tohumluk kontrol ve denetim hizmetlerini yürütecek olan kişile-
rin seçim ve yetkilendirme şartlarını belirleyerek, tohumluk kontrol hizmetlerinin eğitilmiş ve 
yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 2: Bu Yönetmelik, tohumluk kontrol hizmetlerinde görev alan kişilerin seçimi, eği-
timi, yetkilendirilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin İkinci Bölümü, adaylarda aranacak şartlar, başvuru, 
düzenlenecek eğitime katılım, kayıt gibikonularda maddeler içermektedir. Üçüncü bölümde, kont-
rollerin yetkilendirilmesi, görev ve sorumluklarına yönelik hükümler yer almaktadır. Yönetmelik, 
tohumluk kontrolörünün yaptığı işlemlerin denetimi, yaptıkları işin iptali ve kazanılmış haklarla 
ilgili esaslara da yer vermiştir. 

 

3.2.2. BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI MEVZUATI 

Bitki ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin Kanun ve Yönetmelik, Türkiye açısından hem ıs-
lahçı hakkının korunması hem de yeni türlerin geliştirilmesini teşvik etmesi açısından oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır.  

5042 Sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” 
08.01.2004 tarihinde TBMM’nde kabul edilmesinin ardından 15.01.2004 tarih ve 25347 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun hazırlanmasında 
UPOV’un (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) 1991 yılı sözleşme metni (Avrupa 
Birliğinin Bitki Çeşit Hakları ile ilgili 2100/94 ve 1768/95 sayılı direktifleri doğrultusunda) dikka-
te alınmıştır. Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ise 12 Ağustos 2004 tarihinde “Yeni Bitki  
Çeşitlerine  Ait  Islahçı  Haklarının  Korunmasına  Dair  Yönetmelik”  ve “Çiftçiİstisnası Uygulama 
Esasları Yönetmeliği” (Kanunun 17. Maddesine dayanmaktadır) Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunun 12. Maddesine 
dayanarak “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanması-
na İlişkin Yönetmelik” ise 30.04.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

25.09.2014’te Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin 
Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönet-
melik” de 5042 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata (Tarım Kanunu, Tohumculuk Kanunu) da-
yandırılarak oluşturulmuştur. Yönetmelikte bitki çeşitleri, çeşit adayları ve ıslah materyallerinin 
tohumculuk kuruluşlarına satışı veya lisans yoluyla devriyle ilgili hükümler yer almakla beraber, 
tohumluk üretimi ve pazarlama haklarının satışı ile çeşit geliştirme amacıyla kullanımına ilişkin 
maddeler de yer almaktadır. 
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3.2.2.1.5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASI-

NA İLİŞKİN KANUN (15.01.2004) 

Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Kanunun amacı, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin 
ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamaktır. Bu Kanun tüm bitki türlerini kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmelik, ıslahçı haklarının yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş ol-
duğu tespit edilen bitki çeşitlerinde korunacağını belirtmekte ve her bir özelliğin kriterlerini aç-
maktadır. Yönetmelik üçüncü bölümde ıslahçı hakkının tescilinden sonraki koruma süresini en 
çok 30 yıl olarak belirlemiştir. Yönetmelik, bir çeşidin hak sahipliğinin çeşitleri, hak sahibinin 
yetkileri, yetkinin sınırlandırıldığı halleri (çiftçi istisnası gibi) de belirtmektedir. Yönetmelik, ıs-
lahçı hakkının tescilinin üçüncü yılından sonra kamu yararı görüldü ise zorunlu olarak lisans ka-
rarının çıkabileceğine dair hükümler de içermekte, Bakanlığın arabulucuğuna ilişkin süreçlere yer 
vermektedir. Zorunlu lisansın talep edilmesi, işlemlerin başlaması, lisans kararı, lisansın niteliği, 
devri gibi hükümler de yönetmelikte yer almaktadır. 

Yönetmeliğin üçüncü kısmı koruma hakkından yararlanmak isteyen çeşit sahibinin yapması 
gerekenleri, başvurusunun incelenmesi, başvuruya yapılacak itirazlar, çeşidin teknik olarak ince-
lenmesi vb. süreçlere ilişkin usul ve esasları içermektedir. Yönetmelik tescil sonrasında hak sahi-
binin yükümlülüklerine, Bakanlıkça yapılan denetim ve Islahçı hakkının re’sen iptaline ilişkin 
hükümlere yer vermektedir. Yönetmelik, başvuru veya tescilden doğan hakkın devredilebileceğini 
ve miras yolu ile bırakabileceğine ya da lisans sözleşmesine konu edilebileceğine ilişkin oldukça 
yenilikçi ifadelere de yer vermektedir. İlgili mevzuatta, ıslahçı hakkının hükümsüz olduğu halleri 
ve hakkın sona ermesinede değinmektedir. Son olarak Yedinci Kısımda ıslahçı hakkına tecavüz 
sayılan haller, davalar bunlara bakmakla yükümlü Mahkemeler (İhtisas Mahkemeleri) hakkında 
hükümler içermektedir. 

 

3.2.2.2. YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA DAİR 

YÖNETMELİK (12.08.2004) 

Yasal Dayanak:  

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı:  

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Madde 2: Bu Yönetmelik, tüm yeni bitki çeşitleri ve bunlara ait ıslahçı haklarının korunma-
sı ile ilgili esasları kapsar. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmelik, belli kriterlere uygun çeşide ilişkin ıslahçı haklarının 
korunmasına yönelik hükümler içermekte, bu haktan yararlanmak isteyenlerin başvuru şartları 
ve başvuruların incelenmesine ilişkin maddeler yer almaktadır. Islahçı hakkının tescili, isimlen-
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dirme, tescil ilanı, tescile itiraz koşulları ile hak sahibinin tescil sonrası yükümlülükleri belirtil-
miştir. Buna göre, hak sahibi çeşidin veya çoğaltım materyallerinin devamından sorumludur. Ka-
nunda da belirtildiği gibi kamu yararının gözetildiği durumlarda ıslahçı hakkı zorunlu lisansa tabi 
olabileceği ve arabuluculuğun talep edilmesine yönelik hükümler yer almaktadır. Yine ıslahçı 
hakkın devri, hükümsüzlüğü ve hakkın sona ermesi, ıslahçı hakkına tabi olan çeşitlere ait bilgile-
rin yer aldığı Islahçı Hakkı Kütüğü ve Bitki Çeşitleri Bülteni hakkında maddeler yer almaktadır.  

 

3.2.2.3. BİTKİ ÇEŞİT, ÇEŞİT ADAYI VE ISLAH MATERYALİNİN TOHUMCULUK KURU-

LUŞLARINA DEVRİ,  TOHUMLUK ÜRETİMİ VE PAZARLAMA HAKKI SATIŞI HAKKINDA YÖ-

NETMELİK (25.09.2014) 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı:  

Madde 1, 2: Bu Yönetmeliğin amacı, yeni çeşitleri hızlı ve yaygın bir şekilde çiftçilerin kul-
lanımına sunabilmek ve tohumculuk kuruluşlarının yeni çeşit geliştirmelerini mümkün kılmak 
amacıyla; araştırma kurumları tarafından geliştirilen bitki çeşitleri, çeşit adayları ve ıslah mater-
yalinin (meyve ağaçları hariç olmak üzere tarla ve bahçe bitkileri)  tohumculuk kuruluşlarına 
devri, tohumluk üretimi ve pazarlama haklarının satışı ve çeşit geliştirme amacıyla kullanımıyla 
ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmelik, araştırma kuruluşlarının satışı yapılacak veya tohumluk 
üretim hakkı lisans ücreti karşılığı devredilecek çeşit, çeşit adayı ve ıslah materyali listesinin be-
lirlenmesi, TAGEM’in satış için işbirliği ve ilgili duyuruları yapmasını, satın alacak kuruluşların 
sadece Bakanlık tarafından izin verilen araştırmacı kuruluşlar olacağı, tohumluk üretimi ve pazar-
lama hakkının en çok 10 sene süre ile verileceği, satış sırasında istenen belgeleri içermektedir. 
Ayrıca, bir çeşidin, çeşit adayının veya ıslah materyalinin tohumluk üretimi ve pazarlama hakkı-
nın lisans ücreti karşılığı tohumculuk firmalarına satışı, hibrit çeşit ve ıslah materyali lisans hakkı 
satışı ve devri, kendine döllenen bitkilerde ıslah materyali satışının nasıl olacağı belirtilmektedir.  

Yönetmeliğin bu bölümünde son olarak, satışı yapılacak tohumluk miktarı, elit-orijinal to-
humluk üretimi, satış veya devir sonrasında uyulması gerekenler kurallar, satış sözleşmesinin 
iptali ve mücbir sebepler, satışı yapılan hat ve safhatların haklarının geri alınmasına ilişkin hü-
kümler yer almaktadır. Eğer, tohumculuk kuruluşu iki yıl içerisinde devraldığı çeşit veya adayın 
üretimini ve satışını sözleşmede belirlenen miktarda yapamazsa sözleşme iptal edilir. Ek olarak 
tohumculuk kuruluşu araştırma kuruluşundan aldığı hat ve sah hatlardan beş sene içerisinde çe-
şit adayı geliştirip tescile başvurmazsa, araştırma kuruluşu tekrar hak sahibi olur. 

Yönetmeliğin son bölümü çeşitli ve son hükümler çerçevesinde satışı yapılacak ıslah mater-
yali, çeşit adayı ya da çeşidin belirlenmesi, satış süreci vb. işlemleri takip etmek üzere oluşturula-
cak Komisyonun oluşturulması, görevleri ve çalışma esaslarına yer vermiştir. Ayrıca, tohumculuk 
kuruluşundan çeşit geliştirmenin nasıl isteneceği, etiketleme, yurtdışı kullanımı gibi maddelere 
yer verilmiştir. 
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3.2.3. 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU 

(13.06.2010) 

Kanunun Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlı-
ğı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak 
korumak ve sağlamaktır. 

Madde 2: (1) Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, iş-
leme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile 
diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bit-
kisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs 
hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner 
ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konu-
lara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar.  

(2) Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar bu 
Kanunun kapsamı dışındadır 

Kanunun İçeriği: KanununDördüncü Kısmı, Bitki Sağlığına ayrılmıştır. Birinci bölümde, 
bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı organizmaların yurt içine girişi ve yayılmasını engellemek için 
yapılması gereken kontrol ve yükümlülüklere, bitki hastalık ve zararlıları tazminatına yer veril-
miştir. Madde 17 kayıt ve bitki pasaportunun ayrıca yönetmelik ile uygulama esaslarının belirle-
neceğini belirtmektedir. İkinci bölüm bitki koruma ürünleri ve ziraai mücadelede 
alet/ekipmanların onayı ve üretimi, bitki koruma ürünlerinin perakende ve toptan satışı, bitki 
koruma ürünlerini kullananların uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Beşinci kısım “Gıda ve 
Yem” ana başlığı altında Gıda ve Yem Sorumluluğu, Gıda Kodeksi, Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durum-
lar, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi gibi başlıklar üzerinde durmuştur. Altıncı kısım ”hijyen”e ve Ye-
dinci Kısım “Resmi Kontrollere” ayrılmıştır. Bu kısımda ithalat ve ihracatta resmi kontroller, güm-
rüklere ilişkin esaslara yer verilmiştir. Ayrıca, Resmî kontrollerin, veteriner ve bitki sağlığı hiz-
metlerinin finansmanı ve harcamalara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Sekizinci kısımda ise 
“Cezai Hükümler” ana başlığı altında “Bitki Sağlığı” ve “Bitki Koruma Ürünleri” ile ilgili yaptırımla-
ra yerverilmiştir. 

 

3.2.4. BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK (12.01.2011) 

Yasal Dayanak: 5996 Sayılı Kanunun 15, 17, 31, 32 ve 38. Maddelerine dayandırılmıştır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1:Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün 
ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına 



Tohumculuk Sektörü Ulusal    
Strateji Geliştirme Projesi   
 

 90 

almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması du-
rumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirlerialmaktır. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin ikinci bölümü, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin 
üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörlerin başvurusunun hangi koşul-
larda kayıt altına alınacağına ilişkin hükümler içermektedir. Kayıt altına alınan operatörlerin so-
rumlulukları ayrıca belirtilmiştir (md. 6). Üçüncü bölümde, bitki pasaportunun eşlik etmek zo-
runda olduğu bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin listeye (Ek 1) atıfta bulunarak yurtiçi 
hareketi yasaklanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler Ekler’de belirtilmiştir. Md. 8’de, bitki 
pasaportunun içeriği hakkında ifadelere yer verilmiştir. İlgili müdürlük veya yetkilendirilen kuru-
luşlar tarafından pasaportun nasıl basılacağı ve/veya depolanacağına, ikame pasaportun düzen-
lenmesine ilişkin hükümler de yer almaktadır. Yönetmeliğin dördüncü bölümünde Korunmuş 
Bölgelerin belirlenmesine ve şartlarına, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin korunmuş bölge-
lere girişine vb. ilişkin hükümler yer almaktadır. Beşinci bölümde kayıt altına alınan operatörlerin 
kontrollerine ve yapılan kontrollerde zararlı organizmaya rastlanması durumunda alınacak resmi 
önlemlere yer verilmiştir. Yönetmeliğin altıncı bölümünde ise Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü-
ğünün, Bakanlık İl ve İçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerinin, Bitki Sağlığı Kontrolle-
rinin görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

 
3.2.4.1. BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ (03.12.2011) 

Yasal Dayanak: 5996 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine ve GTHB’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’ya dayandırılmıştır. 

 

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve 
çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Madde 2: (1) Bu Yönetmelik, ithale mani zararlı organizmaların belirlenmesi ile bitki, bitkisel 
ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış işlemlerinde bitki sağlığı açı-
sından tabi olacağı hususları ve yapılacak resmî kontrolleri kapsar. 

(2) Serbest bölgelere yurtdışından getirilen ve serbest bölgelerden yurt dışına gönderilen 
ürünler de bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Yönetmeliğin İçeriği: Yönetmeliğin İkinci Bölümünde, “Resmi Kontroller”  başlığı  altında 
bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük bölgesine giriş ve çıkış işlemlerinin 
resmi kontrole tabi olduğu, giriş ve çıkış kapılarının belirlenmesi ve kriterlerine yer verilmiştir. 
Üçüncü Bölümde, Bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ülkeye girişinde ithalat kontrolüne 
ilişkin usul ve esaslar, transit işlemlerde yapılacak kontrol ile serbest bölgeye yurtdışından yapı-
lacak giriş ya da serbest bölgeden çıkış kontrollerine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu bö-
lümde ayrıca girişi yasak olan bitki vb. maddeler ile organizmalara, resmi kontroller sonucu sev-
kiyatın engellenmesine karar verilen durum ve koşullar belirlenmiştir. 
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Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde, ihracat edilmek isteyen bitki, bitkisel ürün ve diğer 
maddelerin ihracat kontrollerine ilişkin hükümleri içermektedir. Beşinci Bölümde, ilgili maddele-
rin ülkeye girişinde hazırlanacak Bitki Sağlık Sertifikaları hakkında maddeler yer almakta, sertifi-
kanın gerekmediği durumlar belirtilmektedir. Ayrıca, yönetmelikte inspektör tarafından numune 
alma ve analiz esasları ile çıkan sonuçlara itiraz ve itirazın değerlendirilmesine yönelik esaslarına 
yer verilmiştir. 

 

3.2.5. 5488 SAYILI TARIM KANUNU (25.04.2006)  

Kanunun Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve strateji-
leri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve dü-
zenlemelerin yapılmasıdır. 

Madde 2: Bu Kanun, tarım politikalarının amaç, kapsam ve konularının belirlenmesi; ta-
rımsal destekleme politikalarının amaç ve ilkeleriyle temel destekleme programlarının tanım-
lanması; bu programların yürütülmesine ilişkin piyasa düzenlemeleri, finansman ve idarî yapı-
lanmanın tespit edilmesi; tarım sektöründe uygulanacak öncelikli araştırma ve geliştirme prog-
ramlarıyla ilgili kanunî ve idarî düzenlemelerin yapılması ve tüm bunlarla ilgili uygulama usûl ve 
esaslarını kapsar. 

Kanunun İçeriği: Tarım Kanunu, şimdiye kadar burada aktardığımız tüm yönetmelik ve 
kanunların şemsiyesi niteliğinde, tarım sektörünün üst belgesi niteliğindedir. Yönetmelik tarım 
politikalarının amaçları (md. 4), ilkeleri (md. 5), önceliklerine (md.6) ilişkin maddeler ile başlar. 
Ardından söz konusu politikalar kapsamında tarımsal araştırma, çiftçi eğitimi, yayım, danışmanlık 
ile alandaki yapılanma (ürün konseyleri, üretici örgütleri, sözleşmeli üretim, tarım havzalarının 
belirlenmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu ve 
görevleri, tarımsal destekler) hakkında usul ve esaslara yer  verilmiştir. Tarımsal destek araçları, 
bu desteklerin amacı, desteklerin uygulama esasları ve finansmanı ayrıca Yönetmelikte detaylı 
olarak verilmiştir. Ayrıca, Yönetmelikte çiftçilere yapılacak desteklerde çiftçi kayıt sisteminde 
kayıtlı bulunmaları esas olarakalınmıştır. 

 

3.2.6. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU (26.03.2010) 

Kanunun Amacı ve Kapsamı: 

Madde 1: (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern 
biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden 
kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çe-
şitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması 
ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları 
belirlemektir. 
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(2) Bu Kanun; genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri ile ilgili olarak araştır-
ma, geliştirme, işleme, piyasaya sürme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, 
paketleme, etiketleme, depolama ve benzeri faaliyetlere dair hükümlerikapsar. 

(3) Veteriner tıbbî ürünler ile Sağlık Bakanlığınca ruhsat veya izin verilen beşeri tıbbî 
ürünler ve kozmetik ürünleri bu Kanun kapsamıdışındadır. 

Kanunun İçeriği: Kanun genel olarak GDO’lu ürünlere ilişkin yapılacak her türlü işlemin 
kısıtlarını belirlemek için hazırlanmıştır. Temel Esaslarda (2. Bölüm) belirtildiği üzere “İnsan, 
hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 
göz önünde bulundurularak GDO veya ürünlerinin ithalatı, ihracatı, deneysel amaçlı serbest bıra-
kılması, piyasaya sürülmesi ile genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanı-
mına, bilimsel esaslara göre yapılacak risk değerlendirmesine göre karar  verilir. Risk değerlen-
dirme sonuçlarına göre risk oluşturmayacağı belirlenen başvurular için verilen kararın geçerlilik 
süresi on yıldır.”(md.3). Kanunda GDO’lu ürünlerin işlem görmesi için öncelikle Bakanlığa başvu-
ru yapılması gerektiği ve bununla ilgili esaslar yer almaktadır. Ayrıca, her başvurunun bilimsel 
esaslara göre risk ve sosyo-ekonomik değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. GDO’lu ürün-
lerin piyasaya sürülmesinden sonra yapılacak işlemler de belirtilmiştir (Md. 7). GDO’lu ürünlere 
ilişkin tedbirlerin alınması, kanunda belirtilen işlemlere ilişkin çalışmaları yapmak üzere Bakanlı-
ğın görev ve yetkileri, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer görevlerin yapılması için 
Biyogüvenlik Kurulu’nun oluşturulması ve çalışma esasları, görev ve yetkileri ile Bilimsel Komite-
lerin oluşturulması, görev ve yetkilerine ilişkin hükümler içermektedir.  

 

3.3. SEKTÖRE YÖNELİK DESTEK VE TEŞVİKLER 

Tohumculuk sektörü içerisinde birim alanda en yüksek verimi süs bitkileri sektörü almak-
tadır ancak sektöre sağlanan destekler sektör temsilcileri tarafından yeterli bulunmamaktadır. 
Oldukça yoğun rekabetin yaşandığı sektörde uluslararası alanda rekabet avantajı elde etmek ve 
ülke içerisinde kayıtdışılığı azaltmak için sektöre dekar başına daha yüksek ödemelerin yapılması 
gerektiği bire bir görüşmelerde sıklıkla dile getirilmiştir.  

 

3.3.1. Mazot ve Gübre Desteği 

Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi KayıtSistemi’nde kayıtlı 
tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot vegübre desteği yanında 2016 yılından önce top-
rak analizi destekleme ödemesi de yapılmaktaydı. 2016 yılından itibaren alan bazlı desteklerden 
mazot ve gübre desteği birleştirilirken, toprak analiz desteği tamamen kaldırılmış, mazot ve güb-
re desteği adı altında 11TL/da destek verilmeye başlanılmıştır. Müracaat ettikleri toplam arazi 
miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre destekleme ödemesi yapılmamaktadır. Ma-
zot ve Gübre desteğinden süs bitkisi üreticileri de faydalanmaktadır. 
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3.3.2. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği 

Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, 
Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sa-
hiplerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde iş-
letme başına katılım desteği ödemesi yapılır. 

 

3.3.2.1. İyi Tarım Uygulamaları Desteği 

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre bireysel veya grup halinde meyve, seb-
ze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde veya örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları faaliyet-
leri sonucunda Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2016 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygula-
maları Sertifikasına sahip olanlar ve örtüaltında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’de 
kayıtlı olanlara desteğe tabi alan hesaplanarak destekleme ödemesi yapılır. 

İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifi-
kalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarakmeyve ve 
sebzeler için 50TL/da ve süs bitkileri ile tıbbi-aromatik bitkiler için 100TL/da ve örtüaltında İyi 
Tarım Uygulamaları yapanlara ise 150TL/da İTUD ödemesi yapılır. 

Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de 
kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılmaktadır. Örtü altında İTUD yapılan alanlar, 
ayrıca meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki üretim alanlarına verilen İTUD’dan fay-
dalanamamaktadır. 2016 yılında açıklananİTUD miktarları Tablo 28’deverilmiştir. 

 

Tablo 28. İyi Tarım Uygulamaları Desteği Miktarı 
 

Desteklemeler Destek Miktarı 

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) 50 TL/dekar 

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) 150 TL/dekar 

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler 100 TL/dekar 

 

3.3.2.2. Ar-Ge Projeleri Desteği 

Tarım Sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin gelişti-
rilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen Ar-Ge projeleri ile 
araştırmacılara destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
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3.3.2.3. Tarımsal Finansman Destekleri  

Faiz Destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri 

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılan-
ması amacıyla TC. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek veya tüzel kişi 
üreticilere veya tarımsal amaçlı kooperatiflere faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır.Tarımın 
diğer alt kolları yanında özellikle süs bitkileri sektörü tarafından yararlanılabilecek kredi konuları 
Tablo 29’da verilmiştir. 

 
Tablo 29. Faiz Destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri 
 

 

Kredi Konusu 

Faiz İndirim Oranı (%) 

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

Süs Bitkisi Üretimi 50 50 

Sera Modernizasyonu 100 50 

İyi Tarım/Organik Tarım Uygulamaları 50 50 

Modern Basınçlı Sulama 100 - 

Tarımsal Ürün İşleme-Paketleme- Depolama 75 50 

 
3.3.2.4. Süs Bitkisi Üretimi 
Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal 

çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, 
doku kültürü, tohum ve benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş 
tohumculuk kuruluşu olan ve/veya sözleşmeli üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi 
kullandırılmaktadır. 

 
3.3.2.4.1. Sera Modernizasyonu 
Sera ünitelerinin tamamen ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde birden 

fazla parçalı halde bulunan sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası ve mevcut sera işlet-
mesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montaj-
lı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, 
gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma, topraksız bitki yetiştirme, karbondioksit gübre-
lemesi, bitkisel üretim atıklarının bertaraf ve geri dönüşüm sistemlerine dair talepler kredi kap-
samında değerlendirilmektedir. 

 
3.3.2.4.2. İyi Tarım Uygulamaları 
Yukarıda da değinildiği gibi bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü ve-

ya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette 
bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri değerlendirilmeye alınmaktadır. 
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3.3.2.4.3. Modern Basınçlı Sulama 
Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmur-

lama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerinotomasyonuna ilişkin 
teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile 
hareketli sulama makineleri (center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makine-
leri vb.) konusundaki kredi talepleri değerlendirilmektedir. 

 
3.3.2.4.4. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Uyguladıkları Üretim Projeleri 
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tüzel kişilikleri üzerinden yapılan üretim faaliyetlerine yö-

nelik olarak hazırlamış oldukları tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarla-
yıcı ve değerlendirici projelerine dair kredi talepleriBanka ve TKK tarafından değerlendirilmek-
tedir. 

 
3.3.2.4. Genç ÇiftçiDesteği 

Nisan 2016’da yayınlanan Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Pro-
jelerinin destekleneceği duyurulmuştur43. 18-40 yaş arasında tarımsal alanda faaliyet göstermek 
isteyen kişilere 30 binTL hibe desteği sağlanmaktadır.  

Hibe destek programı 3 yılı kapsamakta ve 2016 yılında Bakanlık tarafından 450 milyon 
TL’lik kaynak ayrıldığı belirtilmiştir.44 

 

3.4. ULUSAL PAZAR ANALİZİ 

Ülkemizde süs bitkisi üretimi özellikle 6 ilimizde yoğunlaşmıştır. İzmir ve ilçeleri başta ol-
mak üzere Antalya, Yolova, İstanbul, Manisa, Sakarya üretimin yoğun olduğu illerdir. Özellikle 
İzmir ve Sakarya yıllar içerisinde süs bitkisi üretim alanlarını iki katından fazla büyütmüştür. 
Toplam 48,5 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Tablo 30 illere göre süs bitkisi üretim alanla-
rını göstermektedir. 

 
Tablo 30. İllere Göre Süs Bitkisi Üretim Alanları (da) 
 

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

İzmir 7.208 7.803 7.257 7.343 9.652 9.269 13.899 14.347 16.227 

Sakarya 3.698 7.128 18.785 13.067 11.325 12.544 12.643 10.517 10.690 

Antalya 5.490 5.057 5.054 5.153 5.200 5.637 5.687 5.510 5.590 

Yalova 4.444 6.952 4.502 10.146 2.828 2.730 2.792 2.773 2.747 

Bursa 1.333 3.220 2.748 3.712 2.986 3.170 3.250 2.839 2.873 

İstanbul 1.609 770 747 681 598 496 528 339 515 

Diğer 2.592 6.640 707 6.381 16.216 11.283 10.221 9.648 9.939 

TOPLAM 26.376 37.569 47.009 47.860 48.805 45.128 49.019 45.972 48.581 

Kaynak: GTHB, BÜGEM 

                                                
43  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm 
44  http://www.tarim.gov.tr/Haber/987/14-Bin-970-Genc-Ciftci-Projesine-Hibe-Destegi-Verilecek 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm
http://www.tarim.gov.tr/Haber/987/14-Bin-970-Genc-Ciftci-Projesine-Hibe-Destegi-Verilecek
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Süs bitkisi üretiminde hem açık alan hem de cam sera ve plastik seralar kullanılmaktadır. 
Ancak süs bitkisi üretim alanları tohumculuk sektörünün genelinde olduğu gibi çok parçalı küçük 
arazilerden oluşmaktadır. Ayrıca, süs bitkisi üretiminde kullanılan arazilerin büyük bölümü kira-
lıktır. Yatırımların çoğunun kiralık alanlara yapılması, kiralık arazilerin özellikle çok yıllık dış me-
kan süs bitkileri üretiminde uzun dönem kiralamalarda yaşanan sıkıntılar, üretim yapılan bölge-
lerin çoğunun imar planlarının içinde kalması gibi sorunlar üretim alanlarında artışı engelleyen 
unsurlardır. 

Tablo 31, süs bitkileri ürün grubunda üretim alanlarını göstermektedir. Buna 34.7 bin de-
kar ile dış mekan süs bitkileri en büyük üretim alanına sahiptir. Ardından neredeyse 12 bin dekar 
alanla kesme çiçekler grubu gelmektedir. Toplamda ise Hollanda’nın sahip olduğu üretim alanının 
%9,2’sinde karşılık gelen bir alanda süs bitkisi üretimi yapılmaktadır. 

 

Tablo 31. Süs Bitkileri Üretim Alanları (da) 
 
ÜRÜN  

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

Kesme  

Çiçekler 
10.097 15.434 10.973 10.874 11.213 11.047 11.374 11.826 11.949 

İç Mekân 

Süs Bitkileri 
800 1.769 998 1.127 721 1.105 1.081 1.465 1.312 

Dış Mekân  

Süs Bitkileri 
8.017 19.611 33.853 35.071 35.724 32.421 35.996 32.293 34.721 

Çiçek  

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

TOPLAM 19.170 37.569 47.009 47.860 48.805 45.1277 49.019 46.197 48.579 

Kaynak: *TÜİK ** GTHB, BÜGEM 

 

Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları tarımın diğer alanlarında olduğu 
gibi süs bitkileri sektöründe de avantaj yaratmaktadır. Aynı zamanda ülkemiz endemik çiçekler 
bakımından oldukça zengindir. Bugün dünyada ıslah çalışmaları sonrası pazarlanan birçok süs 
bitkisinin kaynağının Anadolu olduğu bilinmektedir. Avrupa’da görülen 11.600 kadar bitki türü-
nün %75’i Türkiye’dedir45. Sektördeki mevcut duruma bakıldığında TTSM’den alınan veriler doğ-
rultusunda “Koruma Altındaki Çeşitler Listesi”nde, 1 çeşit Flamingo Çiçeği, 1 çeşit Gerbera, 7 çeşit 
Gül, 20 çeşit Karanfil, 6 çeşit Kasımpatı, 3 çeşit Lale, 4 çeşit Şakayık ve 3 çeşit Ters Lale olmak üze-
re toplam 45 çeşit tescilli olarak yer almaktadır. 

Yurtdışı ile kıyaslandığında daha düşük işçi ücretleri, daha az ısıtma yatırımları, sahip oldu-

                                                
45   TÜRKTOB Dergisi, Ağustos 2015 
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ğu coğrafi konumu ve iklim şartları gibi sebeplerle üretim maliyetleri ülkemizde görece düşüktür. 
Bununla beraber diğer üretim maliyetlerinin (özellikle çiçek tohumu, kimyasal ilaç vb.) yüksek 
olması, işletmelerin aile işletmesi olup henüz kurumsallaşmamaları ve dolayısıyla uzmanlaşmanın 
düşük olması, satış ve pazarlama ağına sahip olunmaması (Hollanda’daki mezatların varlığı), KDV 
oranlarının %18 olması, desteklerin düşük olması gibi sebeplerle süs bitkisi sektörü ihracatçı 
ülkeler konumunda olsa da aldığı pay düşüktür. 

Sektörün hem arazi sorununu hem de rekabetçiliğini arttırmaya yönelik kümelenme çalış-
maları süs bitkisi sektöründe ülkemizde az da olsa uygulanmaktadır. Yalova Saksılı Süs Bitkileri 
kümesi 40 firmanın 30 seneliğine devlet arazisini kiralamasıiçin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. 
Söz konusu uygulamaların daha da arttırılması ile Süs Bitkileri Organize Tarım Bölgelerinin oluş-
turulması ve üretimden pazarlamaya, girdi temininden Ar-Ge’ye kadar sektörün tüm paydaşları-
nın bir arada olacağı kümelenme modellerinin arttırılması önerilmektedir46. 

Süs bitkileri sektörü ihracata yönelik olarak son 20 yılda daha da uzmanlaşmıştır. İhracatta 
Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ülkeleri, Balkan ülkeleri ile Hollanda, İngiltere, Almanya gibi ülke-
ler önemli dışa pazarlardır. Öte yandan, belediyelerin dış mekân süslemelerine yönelik olarak 
taleplerinin artmış olması sektörün iç pazarını da genişletmiştir. Giderek artan şehirleşme ile in-
sanların bahçe, yeşilllik özleminin artmış olması da sektörü peyzaj, mimarlık gibi yan sektörler ile 
birleştirmiş, böylece hem iç pazar genişlemiş hem de değer zincirinin büyümesi ile katma değer 
arttırılmıştır.  

Tablo 32, süs bitkileri ihracat ve ithalat verilerini göstermektedir. Buna göre, son 5 yılda ih-
racat ve ithalat rakamlarının dalgalı bir seyir izlediği söylenebilir. Son 5 yılda en düşük ihracat 
rakamı (62.4milyon dolar) 2016yılında elde edilmiştir. 2012 yılında Türkiye süs bitkisi sektörü 
dış ticaret fazlası vermişken 2016 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %72’yedüşmüştür. Öte 
yandan sektörde dışa bağımlılık yüksektir. 2012 yılında 64.2milyon dolar ithalata karşılık 
2016’da 86.7milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo 32. Süs Bitkisi İthalat ve İhracat Verileri 
 

YIL İhracat Miktar 
 (Kg) 

İthalat Miktar  
(kg) 

İhracat  
(Dolar) 

İthalat  
(Dolar) 

Karşılama  
Oranı (%) 

2012 38.826.413 39.495.762 71.416.491 64.200.116 111,2 

2013 36.617.528 56.333.799 74.875.130 93.695.535 79,9 

2014 39.781.148 53.258.889 78.491.062 93.071.224 84,3 

2015 42.104.794 48.108.664 71.906.266 80.010.749 89,8 

2016 31.825.847 59.508.260 62.457.521 86.743.757 72 

Kaynak: TÜİK 12’li GTİP 

                                                
46  Süs Bitkileri Sektör Raporu – Mart 2016 
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Süs bitkileri üretim miktarlarını incelediğimizde, 2016’da en fazla üretimi yapılan süs bitki-
si ürün grubu kesme çiçekler olmuştur (Tablo 33). Bunu,412 milyon adet üretim ile dış mekân süs 
bitkileri takip etmektedir.  En az üretimi yapılan ürün gurubu ise 25 milyon adet ile çiçek soğanla-
rı olmuştur.  

 

Tablo 33. Üretim Miktarları (Adet) 
 

ÜRÜN GRUBU 2014 * 2015* 2016 

Kesme Çiçekler 1.025.490.294 1.036.147.373 1.037.996.375 

İç Mekân(saksılı)Süs Bitkileri 41.448.776 40.810.719 38.150.927 

Dış Mekân Süs Bitkileri 456.026.600 451.142.438 412.227.915 

Çiçek Soğanları 30.059.530 27.200.330 25.337.330 

TOPLAM 1 553 025 200 1.555.300.860 1.513.712.547 

Kaynak: GTHB, BÜGEM * TÜİK 

 
İstihdam 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Ekim 2016 iş gücü verilerine göre tarım sektöründe top-
lam 5 milyon 305 bin kişi istihdam edilmektedir. TUİK’in elinde tohumculuk sektöründeki istih-
dam verileri mevcut değildir. 

Bununla birlikte SÜSBİR’in Süs Bitkileri Sektörüne yönelik yaptığı çalışmada 48.6 da’lık üre-
tim alanında yaklaşık 75.000 işçiye doğrudan 700.000 de dolaylı olarak istihdam sağladığı belir-
tilmektedir. 

 
3.5. TÜRKİYE’DEKİ SEKTÖRÜN AR-GE VE TEKNOLOJİ ALTYAPISI 

Süs bitkileri sektörü ülkemizde hızla gelişen ve geniş alanlarda özellikle belediyeler, site 
alanları ve buna benzer çevre düzenlemesi bakımından önem taşıyan türleri kapsamaktadır. Seb-
ze türlerinin birçoğunda olduğu gibi süs bitkilerinin tohumlarında da hibrit teknolojisi önem taşı-
dığı için her tohumdan bir bitki elde edebilme şansı sağlamak ve tohumun kalite değerinin iyi 
saptanması ve bitkiye dönüşüm aşamasındaki etmenlerin iyi belirlenmesi önemli olmaktadır. 
Birçok bitki türü tohumunun aksine süs bitkileri ve çiçek tohumları sera koşulları ve toprak içer-
meyen torf/perlit/vermikulit gibi çıkış ortamlarında yetiştirilmektedir. Sera koşullarındaki iklim-
sel değişim açık arazide ekim yapılan türlerden çok daha azdır. Ancak viyollerde ve kısmen opti-
mum iklim koşullarında yapılan ekimlerde her bir viyole ekilen tohumun çimlenmesi önem taşı-
maktadır. Çünkü, harcanan enerji, iş gücü ve masraf çimlenmeyen her viyol ile artmaktadır. Ayrıca 
her viyoldeki tohum çimlenmekle kalmayıp hızlı ve yeknesak çıkış da sağlanmalıdır. Unifom çıkış 
daha kolay taşınımı ve alıcıya cazip görünmeyi de sağlamaktadır. Ayrıca hızlı çıkış seranın eko-
nomik kullanımını ve yeni ürünün yetiştirilmesi için sera alanının bir an önce elverişli hale gelme-
sini sağlayacaktır. Modern üretim teknikleri kullanan üreticiler, viyollerin tam dolu olmasını ve 
aynı boyuttaki bitkileri talep etmektedir. Bu da tohumun kalite unsuru olarak gücüyle doğrudan 
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bağlantılıdır. Ayrıca süs bitkileri tohumlarının çoğunluğunun hibrit olması sebebiyle kalitedeki 
kayıplar yatırımda yüksek maliyeti de tetiklemektedir. Tohum gücü testleri sadece fide gelişimi 
değil, aynı zamanda tohumun depolamadaki canlılık değişimini de önceden tahmin etmekte kul-
lanılmaktadır. Uzun süreli ve olumsuzkoşullardakidepolamalar tohum gücünü etkilemekte ve 
çıkış performansını da düşürmektedir. Süs bitkisi tohumlarında depo ömrü ile ilgili çalışmalar 
oldukça yetersizdir.47 Süs bitkileri üretiminde fidanlık alanlarının fiziki yapısı incelendiğinde ko-
num, toprak şartları ve sulama suyu açısından sorun yaşanmamaktadır. Üretimde hazır torf ile 
hazırlanan toprak karışımları tercih edilmektedir. İşletme alt yapıları, sera donanımları, fidanlık 
alanlarının teknik tasarımı ve görünümleri oldukça yeterlidir. 48 

 

İç ve Dış Mekân Bitkilerinde Çoğaltma Teknikleri 

Ülkemizdeki süs bitkisi üretimi ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde Yalova, Sakarya ve Bur-
sa, Ege Bölgesinde İzmir, Akdeniz Bölgesinde Antalya, Mersin ve Adana ili ve çevresinde yapıl-
maktadır. Yalova, Sakarya ve Bursa ili ve çevresi, İstanbul gibi bir metropole yakın olması ve deniz 
bağlantısının olması nedeniyle süs bitkileri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip-
tir.49 

Dış mekân süs bitkilerinin üretimi generatif çoğaltma ve vejetatif çoğaltma olmak üzere iki 
temel tekniğe dayanır. Generatif çoğaltma, ekilen tohumların üzeri çimlenme görülünceye kadar 
plastik bir örtü, cam bir levha veya gazete kâğıdı ile kapatılarak oransal nemin aynı seviyede tu-
tulması sağlanır. Tohumların çimlenmesinden bir süre sonra fideler birbirlerinin beslenme, hava-
lanma ve ışıklanmalarını engellememek ve kaliteli fide elde etmek için 2-3 gerçek yapraklı iken 
başka bir ortama nakledilirler. Bu işleme "şaşırtma" ya da "seyreltme adı verilir. Tek veya çok 
yıllık çiçek açan süs bitkilerinin tohumları kasa, tava veya yastıklara ekilebilir. Sera içinde ve alt-
tan ısıtmalı sıcak yastıklara yapılacak ekim için her yıl yeni torf kullanılmalı veya eski torf metil 
bromit ile dezenfekte edildikten sonra kullanılması gerekmektedir. Kasa veya tavalara 
yapılacakekimlerde alt kısma suyun drene edilmesi ve kök çürümelerini engellemek amacıyla 
çakıl taşlarıveya saksı kırıkları serilir üzerine ince deliklere sahip elek teli serilir ve torf ilave edi-
lir. Azmiktarda tohum ekiminde dibi delikli tahta veya plastik kasalar kullanılmaktadır. Çiçek to-
humları serpme, tek tek veya elek kullanılarak birbirine temas etmeyecek şekilde torfun üzerine 
ekilir. Vejetatif çoğaltma yöntemi süs bitkileri üretiminde en yaygın kullanılan üretim yöntemidir. 
Vejetatif çoğaltma; kök sürgünü, yaprak, yumru, dal, rizom gibi vejetatif bitki kısımlarından 
alınanparçalarla yapılan üretim şeklidir. Bu çoğaltma yönteminde başlıca 4 temel metot bulun-
maktadır. Bunlar; çelik ile çoğaltma, aşı ile çoğaltma, daldırma ile çoğaltma, Rizom/stolon/soğan 
gibi diğer vejetatif çoğaltmalardır. Yukarıda sayılan vejetatifçoğaltmametotlarından en çok kulla-
nılan çelik veya aşı ile çoğaltmadır. İç mekân bitkilerinin çoğaltılması ise saksı bitkilerinin genel 
olarak tohumla (Generatif - eşeyli), vejetatif (eşeysiz) yollarla, özleşmiş gövde-köklerle ve doku 
                                                
47  Demir İ. ve Sarıkamış G., 2011, Süs bitkileri tohumlarında tohum gücü testlerinin fide çıkışı ve depolama 

ömrünün tahmininde kullanımı, Proje No: 108O381,Ankara 
48  Erduran Nemutlu F., 2013, Çanakkale’de dış mekân süs bitkisi işletmelerinin değerlendirilmesi, Kasta-

monu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 72-83. 
49  Gezer E., Yüksel A. N., Şişman C.B., 2009, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 46 (3):199-207 
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kültürü ile çoğaltılır. Bu yöntemlerden en yaygın olanı tohum ve çelikle çoğaltmadır. Çim alanları-
nın bakımı ise; sulama, biçme, gübreleme, kireçleme, merdaneleme, havalandırma ve tırmıklama 
olaraközetlenebilir.50 

 

Ekim Tekniği 

Tohumlar ya sıcak ve soğuk camekânlar, seralar gibi kapalı yerlerde veya açık alanlarda eki-
lir. Açıkta tohum ekme için yer seçimi çok büyük önem arz eder. Böyle bir yerde aranan özellikler; 
hafif eğimli iyi drenajlı, dondan korunan, güneye bakan, çimlenmeyi hızlandırıcı sıcaklıkta, rüz-
gârdan korunan bir yer olmalı. Böylece yastıkların su kaybı önlenmiş olur ve toprakta sıcaklık 
düşmeleri sağlanırken gelişme teşvik edilmiş olur. Aksi halde fideler kavrulur. Ekimler sıcak veya 
soğuk camekân ve seralarda veya plastik tünellerde hazırlanan yastıklara yapılabildiği gibi tahta 
veya plastik kasa veya kaplarda da yapılabilir.51 

Soğanlı bitkilerde; doğadan yapılan aşırı sökümler bazıları endemik olan bu bitkilerin nesil-
lerini tehdit etmektedir. Doğal üretim yöntemleri; bu bitkilere olan ihtiyaca tam olarak karşılık 
verememektedir. Doku kültürü yöntemleriyle hızlı çoğaltım yapılabilmektedir. Hızlı çoğaltım sa-
yesinde hem artan ihtiyaçlara karşılık verilebilecek hem de bu bitkilerin nesillerinin yok olması-
nın önüne geçilebilecektir. Ülkemizin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması için doku 
kültürü yöntemleri alternatif bir üretim yöntemi olarak değerlendirilmeli, gerekli çalışmalar ya-
pılmalı ve bu çalışmalara gereken destekverilmelidir. 

Süs bitkisi olarak kullanılabilecek çok değişik vegetatif yapıdaki bitkilerin bitki genetik kay-
nağı olarak muhafazaları da farklı stratejiler gerektirmektedir. Depolanarak uzun süreli saklana-
bilmelerine karşın, soğanlı, rizomlu, yumrulu bitkilerle çok yıllık odunsu formlu bitkilerin arazi 
gen bankalarında veya kendi yaşama ortamlarında muhafaza edilmeleri gerekmektedir. Yoğun 
gen kaynağımıza rağmen, halen Türkiye’de ıslah edilmiş standart süs bitkisi çeşidi bulunmamak-
tadır. Ticareti yapılan doğal türler de, halen bilinçsizce sökülmekte ve populasyonlar giderek 
azalmaktadır.52 

 

Sektörde Ar-Ge Çalışmaları 

Ülkemiz süs bitkileri alanında sektör olarak son 20 yılda ciddi ivme kazanmış olsa da süs 
bitkisi ıslah çalışmalarında oldukça geridir. Özellikle çiçek tohumlarında sektör tamamen dışa 
bağımlıdır. Sektör de ithalat oranları da yüksek olduğundan Ar-Ge çalışmalarına verilen önem 
istenilen düzeyde değildir.  

Sektörde AR-GE faaliyetleri genel olarak kamu araştırma kuruluşlarınca yürütülmektedir. 
Türkiye’ de GTHB’ye bağlı Karadeniz Tarımsal Araştıma Enstitüsü, Erzincan Bahçe Kültürleri 
Merkezi Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri Merkezi 
Araştırma Enstitüsü, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi 
araştırma kuruluşlarında süs bitkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
                                                
50  Demirbaş A.R., 2010, Süs bitkileri yetiştiriciliği, Samsun İl Tarım Müd. Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını. 
51  Alp Ş.,Onat İ. Ve Kupık M.,Süs bitkileri üretim teknikleri ve bakım istekleri, YYÜ Ziraat Fakültesi yayını. 
52  Kesici A., Haspolat G ve Oğuz B., 2010, Ülkemiz florasında doğal olarak yayılış gösteren süs bitkilerinin 

survey toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANADOLU, J. of 
AARI 20 (2), 90 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQpN6Vpb3UAhXnJJoKHSrjDzMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Farastirma.tarim.gov.tr%2Fbeykozbbgam&usg=AFQjCNGzo3EhNJish0WuW8tZYS3Qdrhl8Q&sig2=bH3Ro6sDfOXiUrIH72ULEA
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Bu kuruluşlar, ülkesel bazda veri toplama ve değerlendirme, ıslah ve adaptasyon çalışmaları 
yapma, ıslah çalışmaları için altyapı ve gen havuzları oluşturma, muhafaza etme ve geliştirme, 
Türkiye için yeni çeşitlerin üretim ve yetiştirme paketlerini hazırlama ve üreticiye aktarma gibi 
temel sorumluluklara sahiptir. Bunun yanısıra sektröde faaliyet gösteren ve SÜSBİR üyesi olan 11 
civarında firma da Bakanlıktan tarımsal araştırma kuruluşu yetkisi almış ve özel sektör kuruluşu 
olarak Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir. 

Mevcut duruma bakıldığında halen, 1 çeşit Flamingo Çiçeği, 1 çeşit Gerbera, 7 çeşit Gül, 20 
çeşit Karanfil, 6 çeşit Kasımpatı, 3 çeşit Lale, 4 çeşit Şakayık ve 3 çeşit Ters Lale olmak üzere top-
lam 45 tescilli çeşidimiz bulunmaktadır. 

Tescili yapılan çeşitlerin ticarete kazandırılabilmesi için özel sektör ve kamu (belediyeler) 
arasında işbirliği yapılmasına ihtiyaç vardır. Ticarete konu olacak çeşitlerin sektörle birlikte plan-
lanarak geliştirilmesi Ar-Ge faaliyetlerine hız kazandıracaktır. 

Üretim materyallerinde dışa bağımlılığın son bularak, süs bitkileri üretimi ve ihracatında 
bölgesinde lider, uluslararası pazarlarda ciddi pay ve söz sahibi olabilmek için; özel sektör, üni-
versite ve kamu araştırma kurumlarının, Ar-Ge çalışmalarını koordine ederek, eşgüdüm içerisin-
de başta bitki ıslahı ve çeşit geliştirme olmak üzere, ülkemizin Ar-Ge önceliklerini, ihtiyaçlarını ve 
stratejilerini belirleyip bir Ar-Ge politikası oluşturulması sektör geleceği açısından önemlidir. 

 

3.6. SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ 

Süs Bitkileri Sektörünün mevcut durumunu ortaya koymak için sektörün paydaşları ile 
TÜSSİDE’de geniş katılımlı Çalıştay düzenlenmiştir. SÜSBİR üyeleri ile ayrıca yüz yüze görüşmeler 
de yapılmıştır (Şekil 6)53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. SÜSBİR Katılımcılarının İllere Göre Dağılımı (Yüz yüze Görüşmeler ve 
Çalıştaylar) 

                                                
53  Yeşil renk ile belirtilen illerden hem çalıştaylara hem de birebir görüşmelere katılım sağlanmıştır. Mavi 

renk ile belirtilen illerden ise sadece çalıştaya katılım sağlanmıştır. 
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Bu bölümde, önce SWOT çalıştayı hakkında bilgi verilmiş, ardından saha görüşmelerinin 
içerik analizine ve son olarak anket çalışmasının istatistiki sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

3.6.1. SÜSBİR SWOT Çalıştayı 

SWOT Analizi geniş katılımlı iç ve dış durum analizinin yapılarak Süs Bitkileri üretim eko-
sisteminin iç çevresi, yakın çevresi ve dış çevresinde bulunan taraflar ve unsurlar odağında kapa-
sitesinin ortaya çıkarılmasını ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Şekil 7’deSWOT Analizi’nin genel yapısı verilmiştir. SWOT Analizi’nde olumlu ve olumsuz 
değerlendirmeler iki ayrı boyutta düşünülebilir. Birinci kısım olan olumlu değerlendirmelerde 
Süs Bitkisi Üreticilerinin güçlü yönleri ve ilgili ekosistemdeki avantaj yaratan fırsatlar belirlenir-
ken; olumsuz değerlendirmelerde zayıf yönler ile sektörün kendini geliştirmesinde karşılaştığı 
engeller, sorunlar ve tehditler belirlenir. 

Şekil 8. SWOT Analizi 

 
Sektörün SWOT Analizi Çalıştayı’nda SÜSBİR’in üyeleri, GTHB temsilcileri, akademisyenler, 

uzmanlar ve sektörü etkileyen diğer paydaşlar yer almıştır. Çalıştaya İstanbul, Yalova, Sakarya, 
Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun illerinden katılım gerçekleşmiştir. 

 
3.6.2. SÜSBİR Saha Görüşmeleri ve Analizi 

Süs Bitkisi üreticilerinin mevcut durumunu ve aynı zamanda rekabetçi yapılarını ortaya 
koymak için SÜSBİR üyeleriyleyüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Tohumculuk Sektörü UlusalStrateji Geliştirme Projesi kapsamında Süs Bitkisi üreticilerini 
temsil eden 6 firma ve 1 kooperatif ile görüşülmüştür. Ayrıca, sektörü temsilen 3 ulusal paydaşve 
iç mekân/dış mekân süs bitkileri alanında çalışan firma temsilcileri ile süresi 40-50 dk. arası deği-
şen yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, firmaların merkezlerinin bulunduğu 
İstanbul, İzmir, Yalova ve Antalya illerinde gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerin ana amacı, SÜSBİR Çalıştayından elde edilen çıktıları desteklemek, yerinde 
gözlem yapmak ve sorunlara ilişkin daha derinlemesine bilgi edinmektir. 

Görüşmelerin hepsi ses kaydına alınmış, kategorize edilmiş ve nitel verilerin analizine yö-
nelik olarak geliştirilmiş MAXQDA 12 programında analize tabi tutulmuştur. Program ile katılım-
cıların verdikleri yanıtlardan hareketle kodlar oluşturulmuş, kodların önceden belirlenen temel 
(üst) kodlar ile ilişkisi kurulmuş ve kodlama sistemi oluşturulmuştur (Şekil 8). 

 OLUMLU OLUMSUZ 

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ 

Güçlü 
Alanları 

Gelişmeye 
Açık Alanları 

Fırsatları Tehditleri 
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Şekil 9. MAXQDA 12 Programı Ana Sayfa 
 

Her ne kadar görüşme yapılan kişi sayısı az olsa da sektörün mevcut durumunu ve rekabet 
koşullarını anlamak için yapılan içerik analizinde, temel kodlar üzerinden ağırlıklı olarak kavram 
haritaları (MAXMaps) çıkarılmış, kodların istatistiklerine yer verilmiştir. 

Görüşülen 7 firmadan bir tanesi sektörde 60 yıldan uzun süredir faaliyet göstermektedir. 
Görüşülen Kooperatif ise 1968 yılında kurulmuştur. 3 firma 20 -30 sene ve 2 firma ise 10- 20 sene 
arasında faaliyet göstermektedir. 

Sektörü temsil eden firma ve ulusal paydaşlarla yapılan görüşmelerde sektörün en büyük 
gelişmeye açık alanı “kayıt dışılık” olarak ifade edilmiştir54 (Şekil 9). Kavram Haritasında yer alan 
çizgilerin kalınlığı söz konusu gelişmeye açık alanın /sıkıntının görüşmeciler tarafından ne kadar 
sık tekrar edildiğini göstermektedir. Sektörde temsilciler tarafından sıklıkla dile getirilen diğer 
alanlar, belediyelerle olan sıkıntılarve geri planda müteahhitlerin hâkimiyetinin yüksek olduğu 
bir alanda sektörün sıkışmış olmasıdır. Sektörün ürünlerinin lüks tüketim grubunda sayılması 
sebebiyle KDV oranlarının yüksekliği yine firmalar tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Özellikle 
dış pazarlara açılmada ürün/kalite standartlarının olmaması, etkin bir satış/ pazarlama ağının ve 
yerleşim yerinin olmaması, sektörün bu anlamda üretim planlamasının olmaması sektördeki di-
ğer sorunlu alanlara işaret etmektedir. Nitelikli insan kaynağı bulmada yaşanan güçlükler ve arazi 
bulamama gibi iletilen diğer sorunlar ise aşağıdaki haritada yeralmaktadır. 

                                                
54  Analizlerde, katılımcıların ifadeleri aynen kullanılmış, araştırmacılar tarafından üzerinde bir değişiklik 

yapılmamıştır. 



Tohumculuk Sektörü Ulusal    
Strateji Geliştirme Projesi   
 

 104 

“Altınova'da üretim alanları imar alanı içinde kaldı, arazi fiyatları arttı. Ciddi arazi problemi 
var” 

“Kiralık arazilerin çok olması ve parçalanma ciddi problem. Bu sene kiralıyorsun, 3 senelik di-
yelim. 3 senenin sonunda bahçede bitki varken fiyatı 3 katına çıkarabiliyor” 

“200 dekar arazim var ama 12 parça halinde kullanıyorum” 

“Almanya'daki bir firmanın üretim büyüklüğü Ödemiş’teki tüm üretimin büyüklüğüne nere-
deyse eşit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Katılımcıların İfadeleri ile Sektörün Gelişmeye Açık Alanları (Kavram Haritası) 

 

Sektördeki olumlu gelişmelerde öne çıkan bir başlık/ifade bulunmamaktadır. Her bir katı-
lımcı sektörün başka bir olumlu gelişmesine atıfta bulunmuştur (Şekil 10). Süs bitkisi sektöründe 
ürün/kalite standardının olmaması ancak bu konuda çalışma yapılıp yetkili mercilere sunulmuş 
olması olumlu bir gelişme olarak belirtilmiştir. Kesme çiçeklerde ihracatın %90’nın “karanfil” 
türünde yapıldığı, bunun olumlu olduğu ancak ihracatın önemli bir kısmının çeşitlendirmeye gi-
dilmeyip sadece bir türe odaklanmasının sektör için tehdit de olabileceğivurgulanmıştır. 
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Şekil 11. Katılımcıların İfadeleri ile Sektördeki Olumlu Gelişmeler (Kavram Haritası) 

 
Görüşülen kişilerin sektördeki fırsat ve tehditlere ilişkin en sık vurguladıkları ifadelere ise 

Şekil 11’de yer verilmiştir. Buna göre, ülke olarak sahip olduğumuz biyolojik zenginliğimiz, çoğu 
görüşmeci tarafından ciddi bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan siyasi gerilimlerin 
olduğu bir coğrafyada olmamız ve süs bitkisi sektörünün en önemli alıcısının kamu olması sek-
törde bir dezavantaj olarak öne çıkmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Katılımcıların İfadeleri ile Sektördeki Fırsatlar ve Tehditler (Kavram Haritası) 
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SÜSBİR üyeleriyle yapılan bire bir görüşmelerde “devletin sektörün rekabet gücünü arttı-
ran/azaltan uygulama/destek/kanun vb. var mı? İzlediği politikalar nasıl?” gibi sorular sorulmuş-
tur. Görüşmelerden çıkan analizler sonucunda katılımcıların önemli bir kısmı “mevzuatta ciddi 
sıkıntıların” olduğuna ve “desteklerin olmadığına” vurgu yapmıştır (Şekil 12). 

“5553 çok kapsayıcı bir yasa. İçine her şeyi koymuş” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Katılımcıların İfadelerinde “Devlet” (Kavram Haritası) 

 

Devletin kendisinin üretim yapmasının haksız rekabete yol açtığını belirten katılımcılar da 
ağırlıktadır. 

“Devletin orman fidanlıklarında üretilenler devlete bedavaya satılıyor” 

“DSİ kendi barajları için fidan üretiyordu, orman fidanlıkları keza, kamu yine kamudan alıyor, 
kendi içinde kapalı bir sistem var” 

“Fıstık çamı yetiştirdik tam satacağız devlet orman fidanlıkları fıstık çamlarını bedavaya be-
lediyelere verdi” 

Devlet başlığı altında katılımcıların diğer değindikleri ifadeler haritada yer almaktadır. 
Rekabetçilik analizi kapsamında sektör temsilcilerine, ulusal paydaşlara “Sektöre odaklan-

mış ve ciddi çalışmalar yapan enstitüler, üniversiteler var mı? Faydalanıyor musunuz? İlişkide 
olduğunuz dernek, birlikler var mı? Faaliyetlerini biliyor musunuz? Ne tür destekler aldınız?” gibi 
sorular sorulmuştur. Böylece sektör temsilcilerinin sektörü destekleyen mekanizmalar hakkında-
ki görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Sektörü yakından ilgilendiren “ilgili ve destekleyici kuruluşlar” 
kapsamında katılımcıların değindikleri başlıklar Şekil 13’deki haritada verilmiştir. Buna göre, 
sektör temsilcileri işbirliklerine önem vermekte ancak sektörün bu konuda çaba göstermediğine 
işaret etmektedir. 
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“Her bir üretici farklı çiçek çalışsa daha iyi ama bir araya gelemiyoruz. Çeşidim çok fazla ve 
her birine ciddi emek harcamaktan belli bir türde uzmanlaşamıyoruz” 

“Süs bitkisi ağaç olarak da kullanıldığı için ormancılar sahiplenmek istiyor. Orman Bakanlığı 
ile Tarım Bakanlığı da anlaşamıyor” 

“Birbirimiz arasında iletişim yok. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor” 
Şekil 13’deki harita incelendiğinde “devletin SÜSBİR’e destek vermesi gerekir” ifadesi çoğu 

katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 
“TÜBİTAK destekleri süs bitkisinde Ar-Ge'yi arttırdı” 
“Devletin Doğu’da süs bitkisini desteklemesi lazım” 
“Devlet destek verirse kayıt dışılık da böylece azalmış olacak” 
SÜSBİR üyelerinin diğer Alt Birlik üyeleri ile kıyaslandığında desteklerden çok az faydalan-

dıklarını görüyoruz. Nitekim haritaya bakıldığında “benim devletten aldığım bir destek yok” ifa-
desi daha çok tekrar edilmiştir. Üniversitelerle işbirliği bakımından da görüşülen sınırlı örnek-
lemde süs bitkisi sektörü diğer sektörlere göre daha geridedir. Son olarak süs bitkilerinin üniver-
sitelerin bölümlerindeki yerine ilişkin sorun, özellikle bir katılımcı tarafından sıklıkla vurgulan-
mıştır. 

 “Peyzaj mimarisi Mimarlık fakültelerinde, Ziraat fakültelerinde, Orman fakültelerinde, Güzel 
sanatlar fakültelerinde var. Olacaksa birinde olmalı o da Mimarlık daha doğru gibi. 

Türkiye'de süs bitkileri peyzaj mimarlığının bir parçası olarak görülüyor hâlbuki tam tersi 
olmalı. Peyzajı bitiren adam buna tasarım, mimari olarak bakıyor, uygulama olarak düşünüyor. Süs 
bitkileripeyzaj mimarlığına aktarıldı. Öte yandan bahçe bitkileri bölümünde de süs bitkileri ile ilgi-
lenecek adam yok” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Katılımcıların İfadelerinde “İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar” (Kavram Haritası) 
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Süs bitkisi üreticileri ile yapılan görüşmelerde talep koşulları altında “Yurtiçi önemli alıcılar 
kimler, yurtdışı pazarlar, potansiyel pazarlar, müşterinin öncelikli kriterleri neler, dış talepte ar-
tış/azalış var mı?” gibi sorular sorulmuştur. 

“Müşterinizin öncelikli kriteri nedir?” sorusuna katılımcıların neredeyse hepsi (6 kişi) “fi-
yat” demiştir (Şekil 14). Örneğin söz konusu sorunun cevabı TSÜAB üyeleri arasında “kalite” ola-
rak ağırlık kazanmışken süs bitkileri temsilcileri arasında “fiyat” denilmesi sektörün fiyata daha 
duyarlı olduğunu göstermektedir. 

 
 
 

 

 

 

Şekil 15. Görüşülen Firmalarda Müşterinin Öncelikli Kriteri 
 
Şekil 15, SÜSBİR üyelerininiç ve dış pazarda kimlerle çalıştığına, aynı zamanda söz konusu 

pazarlarda nasıl bir gelişme olduğuna ilişkin katılımcıların görüşlerine yer vermektedir. Görüşü-
len firmaların önemli bir kısmı her ne kadar Belediyelerde yaşadıkları sıkıntılara değinseler de 
Belediyelerin önemli müşterileri olduğunu belirtmişlerdir. Peyzaj firmaları da en sık çalıştıkları 
müşterilerdir. İhracat yapılan ülkeler arasında Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile Türk 
Cumhuriyetleriağırlıktadır. Katılımcıların önemli bir kısmının hem iç hem de dış pazarı vardır. İç 
pazarın potansiyel taşıdığını belirten katılımcılar dış pazar konusunda ise kararsızdır. 

“Hollanda, süs bitkilerinde pazarlama merkezi, organize bir pazarı var. %60'ını iç pazara sa-
tıyor. Bizde bu oran tam belli değil çünkü çok fazla merdiven altı üretim var” 

“Rusya ve Orta Asya petrol krizi ve %80 devalüasyon ile pazar olmaktan çıktı, Kuzey Afrika’da 
politik sıkıntılar var, Orta Doğu’da ise savaş var, körfez ülkeleri hariç. İşimiz daha da zorlaşacak” 

“Dış mekân süs bitkilerinde ithalat oranları yüksek, dış ticaret açığı var. Kesme çiçeklerde ise 
ihracat yüksek” 

“İhale Kanunu ile alım yapılması sıkıntı. En uygun fiyat verene gidiyor” 
“Hem teknik şartnameler sıkıntılı hem de mevcut ihale kanunu ile alım yapılması yanlış. Sade-

ce fiyata bakılıyor, diğer mevzulara bakılmıyor” 
“Teknik şartnamede sadece boya bakıyor, hâlbuki çevresi vs. gbi teknik detaylar da önemlidir” 
Görüşülen SÜSBİR üyeleri “Girdi Koşulları” başlığı altında sektörün önemli maliyet kalemle-

ri, insan kaynağı ve alt yapı başlıkları altında fikirlerini bildirmişlerdir. Görüşmeye katılanlar sık-
lıkla süs bitkisi üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu iletmiştir. Üretim maliyetleri içerisinde en 
sık “tohum/fide” malzemelerin alımları belirtilmiştir (Şekil 16). Üretim maliyetleri içerisinde sak-
sı, kutu, viyol de ifade edilmiştir. 

“Antalya da viyol ve saksı üreten olmadığı için İstanbul’dan alıyoruz, bu ekstra maliyet. Torf 
Antalya limanına getirilir, daha pahalı” 

Şekil 16’daki harita incelendiğinde, SÜSBİR üyelerinin de diğer Alt Birlik üyeleri gibi sektö-
re hakim kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade edebiliriz. Alt yapı ayağında ise 
arazilerin çok parçalı olması dile getirilmiş ancak üretim teknolojisi anlamında genel olarak bir 
sıkıntı yaşamadığımız iletilmiştir. 
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Şekil 16. Katılımcıların İfadelerinde İç ve Dış Pazar (Kavram Haritası) 
 

“Süs bitkisinde Türkiye'de Ar-Ge yapan 18-20 kişiyiz. Yurtdışında böyle mi? Bir bitki türene 8-
10 kişilik ekip çalışıyor” 

 “Ara eleman, teknik eleman sorunu yaşıyoruz” 

 “Herkes işçilik maliyetleri Avrupa’ya göre düşük diyor. Tam tersi yüksek çünkü bizde verimli 
çalışan yok” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Katılımcıların İfadelerinde Girdiler (Kavram Haritası) 
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Görüşülen firmaların “hedefleri” arasında açık ara “istikrarlı büyüme” öne çıkmaktadır. Ka-
tılımcıların diğer belirttiği hedefler ise haritada yer almaktadır(Şekil 17). 

“Yeni çeşitlere girmeye korkuyor herkes ya satılmazsa diye, risk almak istemiyor. Mevcut du-
rumumu korusam bile yeter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Şekil 18. Firmaların Gelecek Hedefleri (Kavram Haritası) 

 

Görüşmelerde süs bitkisi üreticilerine “Sizce en önemli rekabet avantajınız ve dezavantajı-
nız nedir?” diye sorulmuştur. Şekil 18,firmaların bu soruya verdikleri cevapların kavram haritası-
nı göstermektedir. Firmaların verdikleri yanıtlara bakıldığına rekabet dezavantajı olarak en çok 
“etkin bir pazarlama/satış ağının olmaması” dile getirilmektedir. Ancak “çok fazla firma olması/ 
kurumsal olmamaları/ profesyonel çalışmamaları” sıklıkla vurgulanan ifadeler arasındadır. Nite-
kim “Yurtdışındaki firmalar 100-150 senelik” ifadesi de konuyla bağlantılı olarak çoğu süs bitkisi 
üreticisi tarafından dile getirilmiştir. Haritada belirtilen ifadelerin dışında temel girdilerde (özel-
likle çiçek tohumunda) dışarıya bağımlı olmamız, çok fazla çeşit üretmek, yurt dışındaki firmalar 
gibi otomasyona tam geçememek diğer aktarılan dezavantajlar olarak görülmektedir. 

“Çok fazla çeşit üretiyorum. Her birine ciddi mesai harcarken uzmanlaşamıyoruz. Tek hedefim 

çeşitlerimi azaltmak” 

Sektör temsilcileri rekabet avantajı olarak en çok “tecrübeli/birikimli/ eski kuruluş” olma-
larını dile getirmişlerdir. İkinci olarak yurtdışı bağlantılarının güçlü olması ve alt yapının sağlam 
olması ifade edilmiştir. 

“4 makine var, torf karıştırıcı, saksıları dolduran makine, viyolleri dolduran makine, fideleri el 

değmeden diken robot” 
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Şekil 19. Sektörün Rekabet Avantajları / Dezavantajları (Kavram Haritası) 

 

3.6.3. SWOT Analizi İfadeleri 

Proje kapsamında SÜSBİR SWOT Analizinin çıkarılmasında hem saha hem de Çalıştay so-
nuçları dikkate alınmıştır. Çalıştay ve saha çalışma çıktıları teknik komite toplantısında konsolide 
edilmiş ve nihai hale getirilmiştir. Tablo 34, Tablo 35, Tablo 36 ve Tablo 37süs bitkisi sektörünün 
SWOT Analizi ifadelerini içermektedir. 
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Tablo 34. SWOT Analizi - Güçlü Yönler 
 

 

Güçlü Yönler 

Ziraat Bankasının düşük faizli kredi vermesi 

Süs bitkisi sektörü temsilcilerinin donanımlı olması 

Mesleki örgütün bulunması 

Tarımın diğer sektörlerine göre birim alanda karlılığı yüksek ve gelişmeye açık bir sektör olması 

Süs bitkilerinde ürün standardı çalışmalarına başlamış olunması 

Süs bitkileri sektöründe istihdamın yoğun olması 

5553 sayılı Tohumculuk Kanunun ve sektöre ilişkin alt mevzuatların varlığı 

Doğal ve endemik bitki çeşitliliğinin çeşit geliştirme ve ıslah çalışmalarına pozitif etkisinin olması 

5042 Sayılı Islahçı Hakları Kanununun çıkmış olması 

Desteklerin yeterli olmasa da bulunması 

Ürün çeşidinin fazla olması 

İhracat açısından gelişime açık bir sektör olması 
Doku kültürü laboratuvarlarının kurulmaya başlaması 

Süs bitkileri sektörünün üretim açısından doğal bir kümelenme yapısına sahip olması 

Kümelenme modeli çalışmalarının başlamış olması 

Ülkemizde çevreye ve peyzaja olan olumlu bakış açısının gelişmesi 

 

Tablo 35. SWOT Analizi – Fırsatlar 
 

Fırsatlar 

Süs bitkisi üretimini destekleyecek jeotermal kaynaklara sahip olunması 

Süs bitkisi sektörünün ülkemizde genç bir sektör olması 

İşçilik maliyetlerinin Avrupa'ya göre düşük olması 

Kesme yeşilliklerde Avrupa'nın ciddi pazar olması 

Süs bitkisi üretimine ve pazarlamasına uygun coğrafi/iklim koşullarına sahip olunması 

Devlet politikasının özellikle şehirlerde yeşillendirilmeyi desteklemesi 

Kullanılabilir ve üretime açılabilecek hazine arazilerinin varlığı 

Gelişmekte olan ülke pazarlarına ulaşım kolaylığı ve Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip olması 

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olunması 

Diğer sektörlere göre yatırım masraflarının düşük olması 

Peyzajla birlikte düşünüldüğünde inşaat dâhil diğer sektörlere de canlılık kazandırması 

Hem iç pazara hem ihracata yönelik üretim potansiyeli olması 
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Tablo 36. SWOT Analizi – Tehditler 
 

Tehditler 

Süs bitkisi lüks olarak algılandığı için ilk vazgeçilecek sektör olması 

Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracatın büyük oranda yerli inşaat firmalarına bağlı olması 

İç pazardaki satışların ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması 

Komşu ülkelerde yaşanan siyasi gerilimin devam ediyor olması 

Kesme çiçekte ihracatın tek ürüne bağlı olması 

Kamunun, Bakanlığın sektöre ilgisizliği ve sektöre yönelik politikalar üretmemesi  

Üniversite ve diğer eğitim kurumlarında verilen eğitim ve öğretimlerin yetersiz olması 

Devlet desteklerinin yetersizliği ve plansızlığı 

 Bakanlık bünyesinde Süs Bitkileri Daire Başkanlığı bulunmaması 

İhtisas gümrüklerinin olmaması, bu yüzden ihracat ve ithalatta ciddi sıkıntılar yaşanması 

Belediyeler ve inşaat sektörü ile büyümenin risk taşıması 

 

Tablo 37. SWOT Analizi - Gelişmeye Açık Alanlar 
 

Gelişmeye Açık Alanlar 

Süs bitkisi tohumunda ithalata bağımlı olmamız 

Mevsimlik çiçek tohumu üreten yerli bir firma olmaması 

Özel sektör Ar- Ge çalışmalarının olmaması 

SÜSBİR'in üye sayısının az olması 

Kayıt dışı üretimin fazla olmasının haksız rekabet yaratması 

Üniversite ve Araştırma Kuruluşlarının sektörle kaynaşmaması 

Türkiye'de süs bitkileri eğitiminin yetersizliği 

Denetlemelerin yetersiz olması 

Belediyeler ve inşaat sektörü ile büyümenin risk taşıması 

Arazilerin parçalı olması 

KDV oranının yüksek olması (%18) ve farklılık göstermesi 

Araştırma kuruluşlarının pazara uygun çeşit geliştirmemesi 

Altbirliklerin yaptırım gücünün olmaması 

Kalite standartlarının henüz yayınlanmamış olması 

Süs Bitkilerinin Tarım Sigortaları kapsamında olmaması 

Örgütlenme bilincinin yetersizliği 

Devlet desteklerinin kullanılabilirliğinin az olması 

Kalifiye personel yetersizliği 
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3.7. SEKTÖRÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 

Proje kapsamında SÜSBİR ile yapılan SWOT Analizinin ardından paydaşlarla gruplar halin-
de rekabetçilik analizi gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarından çıkan sonuçlar ve çalıştay sonuç-
ları Teknik Ekip’le yapılan toplantı ile son haline getirilmiştir (Tablo 38, 39, 40, 41, 42). 

Literatürde rekabet gücünü anlamaya yönelik oluşturulmuş pekçok stratejik model mevcut-
tur. Ancak Micheal E. Porter’ın Elmas Modeli, rekabet gücünün ulusal temellerini ayrıntılı ele alışı 
ile en etkili ve kapsamlı model olarak bilinir. Porter, oluşturduğu modelde “neden bazı gruplar ya 
da uluslar uluslararası rekabet gücüne sahip dev firmalar yaratabilmektedir?” sorusuna cevap 
arar. Porter’a göre, bir ulusun başarısı uzun dönemde rekabet avantajı yaratıp onu koruyabilme-
sine bağlıdır55. 

Elmas Modeli, 10 ülkeden 100’ü aşkın sektörün incelenmesi sonucu oluşturulmuş ve za-
manla bir ülkede endüstri ya da firmaların rekabet gücünü analiz edebilmek amacıyla sıklıkla 
kullanılır hale gelmiştir. Söz konusu analizde dört ana koşulabakılır; 

• Faktör koşulları 

• Talep koşulları 

• İlişkili ve destekleyici sektörler 

• Firma stratejisi, yapısı ve rekabettir. 

Devlet ve şans faktörü bu dört ana unsuru yakından etkilemektedir. Şekil 19, Porter’ın El-
mas Modeli’ni vermektedir. Bu model, dinamik olup tüm bileşenler birbirini etkilemektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 20. Ulusal Rekabet Avantajının Belirleyicileri (Porter’ın Elmas Modeli) 

Kaynak: Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, MacMillan Business, Hampsire, 1998. 

                                                
55  Bakoğlu, Refika (2010). Çağdaş Stratejik Yönetim. Beta Yayınları, İstanbul 



Süs Bitkileri Sektörü  
Ulusal Strateji Raporu 

 

  115 

Tablo 38. Rekabetçilik Analizi - İfadeler (Devlet) 
 

(+) Sektörü Olumlu Etkiler 

Sektör örgüt yapısının oluşturulması, SÜSBİR’in varlığı 

Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Yönetmeliği’nin yayınlanması 

Tohumculuk Kanununun varlığı 
Bitki pasaport yönetmeliğinin çıkması 
Karantina denetimlerinin etkinleştirilmesi 
Ziraat Bankası işletme ve yatırım kredilerinin varlığı 
64. Hükümet Programında süs bitkileri sektörünün yer alması 
Su kullanım hizmet bedellerinde sektörün tanımlanması 

(-) Sektörü Olumsuz Etkiler 

Tohumculuk Kanununun sektör ihtiyaçlarına cevap vermemesi 
Kamu ihalelerinde SÜSBİR üyeliğinin aranmaması 
İhracatta il müdürlüklerinde bürokratik işlemlerin uzun sürmesi 
Döner sermaye ücretleri 
Meyve verme vasfını yitirmiş ülkemize özgü ağaçların ihracatının yasak olması 
Yönetmelik gereği denetim ve yetkilendirmenin yetersizliği 
Sektöre yönelik devlet desteklerinin yetersizliği 
Ziraat Bankası kredilerinin vadelerinin kısa olması 
IPARD desteklerinin sektörün yoğun olduğu illerde uygulanmaması 
Makine ve ekipman alımında süs bitkisi üreticilerine destek ve indirim olmaması 

Sektöre uygulanan gübre, mazot desteklerinin yetersiz olması 

Hazine ve benzeri arazilerin uzun vadeli olarak sektöre kullandırılmaması 

Süs bitkilerinin dâhilde işleme rejimi kapsamında olmaması 

Süs bitkisi üretiminin TARSİM kapsamında olmaması, süs bitkilerinin sigortalanmaması 

Tam mamul ve kullanılan yarı mamullerin ülkemizde üretiminin teşvik edilmesi için Ar-Ge yapılması 

konusunda yetersizlik 

Ülkenin içinde bulunduğu ticari istikrarsızlık 

Mevcut tarım politikaları ve strateji belgelerinde sektöre özgü bir planlamanın olmaması 

İhracatın artması için Dışişleri Ticaret Ataşeleri’nin etkin çalışmaması 

Mevcut KDV oranı (%18) sektörü olumsuz etkilemesi 

Yarı mamul üründeki gümrük vergisinin fazla olması 

Süs Bitkileri Daire Başkanlığı’nın olmaması 

Süs bitkileri ihtisas gümrüklerinin olmaması 

5553 sayılı kanunun 25/ b maddesi (% 0.3) 

İhracatta, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine deniz taşımacılığında direk rota bulunmaması 

Yerli üretimin ithal ürünler karşısında desteklenmemesi 
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Tablo 39. Rekabetçilik Analizi - İfadeler (Üyelerin Stratejisi ve Rekabet Yapısı) 
 

(+) Sektörü Olumlu Etkiler 

Başlangıç yatırımının düşük olmasının sektörde çalışma ve yatırım yapma oranını artırması 

Doymamış dış pazarların varlığı 

Üyelerin yenilik yapma kapasitesinin ve faaliyetlerinin yüksek olması 

SÜSBİR Üyelerinin genç ve dinamik bir topluluk olması 

Konum ve işçilik açısından sektörün hem kendi içerisinde hem de uluslararası alanda rekabet edebil-

mesi 

(-) Sektörü Olumsuz Etkiler 

Ar-Ge ve yenilik yapma anlayışının yetersizliği 

Üyelerin Ar-Ge’ye yatırım yapmaması 

Eğitim yatırımlarının azlığı 

Uluslararası rakiplerin en büyük avantajının onları destekleyen Ar-Ge, birikim, organizasyon ve tanıtım 

ağlarının olması 

Sektörün yeni olması, sektöre yeni başlayanların yeteri kadar bilgi donanımına sahip olmadan, bilgi 

kaynaklarına başvurmadan iş kurması 

İşletme ve sermaye büyüklüklerinin kurumsallaşmayı sınırlayıcı faktörlerin başında gelmesi 

Markalaşmanın zayıf-yetersiz olması ve sektörde markalaşma bilincinin oluşmaması 

Sektördeki şirketlerin öz sermaye yetersizliği 

Rekabetin ürünle yapılma düzeyinin çok düşük olup genellikle ikili ilişkilere dayalı bir ticari işleyişin 

hâkim olması 

Bilinçsiz rekabet, aşırı fiyat kırmanın sektörü olumsuz etkilemesi 

Stratejik yönetim kapasitesinin olmaması, sektörün stratejisinin bulunmaması 

Üyeler – firmalar arası işbirliğinin sınırlı ve acımasız olması 

Üyelerin yenilik yapma kapasitesinin yeteri kadar yüksek olmaması 

Kayıt dışı üretimin haksız rekabete yol açması 

Pazarlama /satış ağının organize olmaması 
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Tablo 40. Rekabetçilik Analizi - İfadeler (Talep Koşulları) 
 

(+) Sektörü Olumlu Etkiler 

Ortadoğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat yapılabilmesi 
İç pazarda ürün çeşitliliğinin genel olarak müşteri memnuniyetini karşılaması 
İç pazarda talebin her geçen gün artması 
Yurtiçinde peyzaj gibi düzenlemelere kişi ve kurumların önem vermesi ile pazar payının gelişmekte 
olması ve sürdürülebilir kılınması 
Potansiyel pazarlara yakın olunması 
(-) Sektörü Olumsuz Etkiler 
Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki istikrarsızlığın ihracatın sürekliliğini engellemesi 
Üretim çeşitliliği yetersizliğinin iç taleplerin dışarı yönelmesine neden olabilmesi 
Kesme çiçeklerde ihracat ağırlığının tek bir bitkide, karanfilde olması  
Üretim çeşitliliğinin azlığının ihracatı olumsuz etkilemesi 
Uluslararası pazarlarda kaliteli ve uzun vadeli pazarlama hedeflerinin yakalanabilmesi için mutlaka is-
tenen kalite ve hizmet standartlarının yakalanmasının gerekliliği 
Belediyelerin bitki taleplerinde stabilite olmamasının planlama ve arzı etkilemesi 
(-/+) Sektörü Olumsuz/Olumlu Etkiler 

İnşaat sektörü ile dışarıda oluşan pazar 
Kamunun önemli bir alıcı olması (belediyeler, karayolları vb) 

 

Tablo 41. Rekabetçilik Analizi - İfadeler (Girdi Koşulları) 
 

(+) Sektörü Olumlu Etkiler 

Kullanılan üretim teknolojisinin güncel olması 
Üyelerin yurtdışı pazar ve ithalat-ihracat bilgilerinin güçlü olması 
Eğitim kurumlarının yeterince olması 
Vasıfsız insan kaynağının yeterli olması 
(-) Sektörü Olumsuz Etkiler 

Genç fide ve yarı mamul üretim tesislerinin yetersiz olması 
Arazilerin parçalı olması 
Uzun vadeli arazi kiralanamaması sonucu üreticinin uzun vadeli üretiminin zorlaşması 
Sektörde Ar-Ge ve know-how eksiliğinin olması 
Bahçıvanlık okullarının olmaması dolayısıyla sektöre kalifiye eleman yetişmemesi 
Eğitim kurumlarının sektörün ihtiyaçlarına yönelik eleman yetiştirememesi 
Üretim, satış, pazarlama ve yönetici konumunda görev alabilecek eleman olmaması 
Daimi personel bulundurma ve çalıştırma sıkıntısı 
Modern makine ve ekipmanları kullanabilecek nitelikli eleman eksikliği 
İşçi sorununun ciddi şekilde var olması 
Nitelikli ara elaman ve eleman bulunmaması (üretim teknikleri açısından) 
Üretim maliyetlerinin yüksekliği (işçilik, gübre, ilaç, sulama, enerji, yetiştirme ortamları, arazi mali-
yetleri, ısıtma) 
Hammadde ve girdilerde dışa bağımlılık yüzünden maliyetlerin yüksek olması 
İşletmelerde modern makine ve ekipmanların temininin güç ve maliyetlerinin yüksek olması 
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Tablo 42. Rekabetçilik Analizi - İfadeler (İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar) 
 

(+) Sektörü Olumlu Etkiler 

SÜSBİR’in sektörün kamudaki en yetkin temsilcisi konumunda çalışan bir birlik olması 

SÜSBİR’in yeni yeni çalışma programları hazırlıyor olması 

TÜRKTOB’un çatı birlik olarak sektörün bilinirliğini arttırmak için çalışmalar yapması 

Kümelenme eğiliminin olması 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarınınörnek olma-

sı (Mersin Organize Süs Bitkileri Bölgesi) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sektörün pazarlama ve satışına katkıda 

bulunulması amacıyla Sapanca’ da bulunan 180 dönüm satış ve pazarlama alanının SAKARYABİR’e kira-

lanması 

Organize süs bitkileri bölgeleri kurulma çalışmalarının devam ediyor olması 

Kümelenme modelleri, Garden A.Ş., Sakarya Şeker Fabrikası arazilerinin üreticilere verilmesi 

MARKA destekli yürütülen çalışmaların varlığı  
SÜSBİR’in, üye olması gereken tüm üreticilerin üye olmaması nedeniyle sektörün büyüklüğünü yete-

rince vurgulayamaması 

Sektörde danışman kullanım eksikliğinin olması 

Sektörün proje desteklerinden yeterince faydalanamaması (Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK) 

Kalkınma ajanslarının destek kalemlerinin sektöre uygun olmaması 

TÜBİTAK’ın amaca uygun (SÜSBİR yeni teknikler geliştirme) araştırma ve yatırımları desteklememesi 

Odalar, Borsalar vb. kurumlar ile paylaşım eksikliği 

Üniversitelerde, araştırma enstitülerinde yapılan çalışmaların sektörle paylaşılmaması ve çalışmaların 

sektör isteklerini karşılamaması 

Belediyelerin sektöre yer temini konusunda yardımcı olmaması (özellikle üretim sahası konusunda) 

İhracatı arttırma çalışmalarında yabancı ülkelerdeki ticari ataşelerle ilişkilerin zayıf olması 

Türk Standartları Enstitüsü’nün “Süs Bitkileri Kalite Standartları”nın hazırlanması konusunda çalış-

maları tamamlamaması 

Tarım OSB’lerin kurulmaması 

Üniversiteler ve yüksekokulların uygulama pratiklerinden uzak eğitim politikası izlemesi 

Üniversite mezunlarının yetersiz olması 

Süs bitkileri konusunda çalışan akademisyen sayısının yetersizliği 

Süs bitkileri eğitiminin Bahçe Bitkileri’nde ana bilim dalı olarak uygulanmaması 
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3.8. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI 

Proje kapsamında SÜSBİR’in üyelerini daha yakından tanımak, Ar-Ge çalışmalarındaki ko-
numlarını anlamak, Birlikle ilişki seviyesini ortaya çıkarmak amacıyla anket çalışmasına yer ve-
rilmiştir. Ankette ayrıca, sektörün sorunlarına ilişkin açık uçlu soru da yer almıştır (Ek 1, SÜSBİR 
Anket Soruları)  

Teknik Komite toplantıları sırasında SÜSBİR üyelerine uygulanacak olan anketin 
içeriğibelirlenmiş ve Çalıştaylara katılım gösteren üyelerin hepsine uygulanmıştır. Ayrıca, katılımı 
ve yapılacak anket analizlerinin güvenirliliğini arttırmak amacıyla sorular on-line anket formuna 
dönüştürülmüş ve SÜSBİR aracılığıyla üyelere duyuru yapılması sağlanmıştır. Birlikler bazında 
ankete katılım oranları Şekil 36’da verilmiştir. Alt Birliklerden ankete katılım gösteren toplam üye 
sayısı 271’dir ve en yüksek katılımı SÜSBİR ile TSÜAB üyeleri sağlamıştır (Şekil 20). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. TÜRKTOB Alt Birlikler Anket Katılım Oranları 

 

Toplamda 58 SÜSBİR üyesinin katılım gösterdiği anket çalışmasının sonuçları değerlendi-
rildiğinde, katılımcıların %24’ü danışmanla çalıştıklarını belirtmişlerdir. Şekil 21 incelendiğinde 
SÜSBİR üyelerinin ağırlıklı olarak akademisyenlerle ve özel sektör/bağımsız danışmanlarla ça-
lışmayı tercih ettikleri görülmektedir. 
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Şekil 22. SÜSBİR Danışman Profili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. SÜSBİR Firma Yöneticileri Eğitim Durumu 

6.9% 
8.6% 
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Şekil 22, ankete katılan SÜSBİR üyelerinin yöneticilerinin eğitim durumunu göstermektedir. 
Şekil incelendiğinde sektörde yer alan yöneticilerin eğitim seviyesinin yüksek olduğu göze çarp-
maktadır. Katılımcıların yaklaşık olarak %80’lik bir kısmının üniversite mezunu olduğu görül-
mektedir. 

Ankette, katılımcılara faaliyet alanlarıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları ve dış pazara ilişkin sorular 
yönlendirilmiş olup verilen yanıtlar Şekil 23’te yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 24. SÜSBİR Anket Soruları ve Cevapları 
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Şekil 25. SÜSBİR Üyelerinin Kendisini Geliştirmek İstediği Genel Konular 

 

Şekil 24 ve Şekil 25 incelendiğinde SÜSBİR üyeleri “Genel Eğitimler” kategorisinde en çok 
“Satış ve Pazarlama, İhracat, İthalat, Üretim Planlama, Teşviklerve Destekler, Kalite Yönetimi ve 
Finans Yönetimi” konularında, “Teknik Eğitimler” kategorisinde ise “Süs Bitkileri Üretimi ve Yetiş-
tiriciliği, Bitki besleme, İyi Tarım Uygulamaları, Sulama ve Sulama Sistemleri ve Zirai Mücadele” 
konularında eğitim almak istemektedirler. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Şekil 26. SÜSBİR Üyelerinin Kendisini Geliştirmek İstediği Teknik Konular 
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Katılımcılara üyesi oldukları Birliğin sorumluluklar ve faaliyetleriyle ilgili bilgi düzeyleri ve 
söz konusu faaliyetlerle ilgili memnuniyet düzeyleri sorulmuştur. Tablo 43’e göre, katılımcıların 
SÜSBİR’in faaliyetleri hakkında hem bilgi düzeyleri hem de memnuniyet düzeyleri yüksektir. 

 

Tablo 43. Katılımcıların Birliğin Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi 
 

İfade Puan 

Birliğin görev/sorumlulukları ve faaliyetleriyle ilgili kendi bilgi düzeyinizi nasıl 
değerlendirirsiniz? 

3,41/5.00 

Birliğin faaliyetleriyle ilgili memnuniyet düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz? 3,32/5.00 

 

Katılımcıların SÜSBİR ile ilgili haberleri, sektördeki gelişmeleri, duyuruları en çok “E-Posta 
(%40)” aracılığıyla aldıklarını belirtmişlerdir. Birliğin göndermiş olduğu Kısa Mesaj (SMS) ve Web 
Sayfası’da takip edilmektedir (Şekil 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 27. Katılımcıların Birliklerle İletişim Yöntemi 

 
Ankette katılımcılar, SÜSBİR’in gelecekte en çok sektöre yönelik mevzuat, uygulama ve des-

teklerin iyileştirilmesi için çalışma ve lobi faaliyetleri yapmasını (%17,1) istemektedir.  Ayrıca 
sektördeki sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin geliştirilmesi (%15,9) ile yeni pazarlara 
giriş, ihracat ve ithalat konularında da faaliyetlerde bulunmasını (%11,9) istemektedir (Şekil27). 
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Şekil 28. Birliğin Daha Fazla Önem Vermesi Gereken Konular 
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Şekil 29. Katılımcıların Sektörel Sorunları 

 

Ankette “Sektörde yaşadığınız/karşılaştığınız en önemli sorun nedir?” sorusuna SÜSBİR 
üyelerinin yanıtları %19 ile en çok “haksız rekabet, kayıt dışı üretim” ve %13 ile “kalite sorunları” 
gelmektedir. “Bitki standartlarının olmaması, kuralların işlemiyor olması, müteahhitlerin elinde 
kural tanımayan bir sektör olması, belediyelerin üreticileri bilmemesigibi” ifadeler genel olarak 
sektörün işleyiş mekanizmasında ve ürünlerde belli standartların oturtulmadığına işaret etmek-
tedir. Nitekim anket sonuçları, çalıştay çıktıları ve bire bir görüşmelerin analiz çıktıları ile örtüş-
mektedir. %13 oy alan ihale süreci de “kalite” başlığı altında düşünülebilir ancak ihale kelimesine 
vurgu çok olduğu için ayrıca değerlendirilmiştir.  

Firma stratejisi ve rekabet yapısı başlığı altında SÜSBİR üyeleri sermaye yetersizliği, tahsi-
lat problemleri, fiyat rekabeti, yeni yurt dışı pazarların bulunmaması gibi başlıklar üzerinde dur-
muşlardır. Üretim planlaması başlığı (%10) altında ise üretim planlamasının olmaması sebebi ile 
istikrarsızlık, dengesiz pazar koşulları, ürünlere bağlı arz-talep eğrisi dengesizliği gibi ifadelere 
yer verilmiştir. Son olarak anket katılımcıları niteliksiz insan kaynağına ve satış pazarlama alanı-
nın olmaması, pazarlama, satış ve nakliye zorluklarına dikkat çekmişlerdir (Şekil 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30. SÜSBİR Alt Birlik Sorunları 
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Ankete katılan SÜSBİR üyelerinin yarısı (%50) “Birlikle ilgili karşılaştığınız/ yaşadığınız en 
önemli sorun nedir?” sorusuna cevap vermiş olup, değinilen sorunların başında %32 ile “cirodan 
alınan binde 3’ler” ve %26 ile “Yönetim ile üye arasındaki iletişimin/ilişkinin zayıf olması” dile 
getirilmiştir (Şekil 29). Beyana dayalı tahsil edilen %0,3’lerin her üyeden alınamıyorolması ve bu 
hususta takibinin yapılıp yaptırımların yapılamaması üyeler tarafından dile getirilmiştir. Aynı 
konuda ilgili meblağların cirodan değil kârdan alınması gerektiği dile getirilmiştir.  

“Birlikle ilgili karşılaştığınız/ yaşadığınız en önemli sorun nedir?” sorusuna cevap veren ka-
tılımcılardan %10’u SÜSBİR’in yeterince etkin çalışmamasını ve %10’u temsiliyetin yetersiz oldu-
ğuna vurgu yapmıştır. Bu noktada katılımcılardan bazıları Birlik’in sektörün ihtiyaçlarını ve bek-
lentilerini tam olarak muhataplara iletemediğini dile getirmiştir. Ayrıca, sadece yasal yükümlü-
lüklerin yerine getirildiği bunun yanında üyelere yönelik olarak katkı sağlayacak araştırma, 
sektörel analiz çalışmaları gibi ekstra bir gayret/çaba sarf edilmediği üzerinde durulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 31. Birliğin Katılımcılara Faydaları 

 

Ankete katılan SÜSBİR üyelerinin %60’ı “Birliğin size en önemli katkısı, faydası nedir?” so-
rusuna cevap vermiştir. Üyelerin yanıtlarına bakıldığında öncelikli ifadeler sırasıyla %20  
ile“Örgütlenme ve güç birliğinin sağlanması”, %17 ile “Katkısı yok.”, %15 ile “Lobi faaliyetlerinde 
bulunması ve %13 ile “Sektörün varlığını hissettirmesi”şeklindedir (Şekil 30). 

Örgütlenme başlığı altında, kişi ve kurumları toplayıp bir araya getiren özelliğine vurgu ya-
pılmış olup Birlik altında bir arada, ortak akıl ile hareket etmenin güç birliği oluşturduğu üzerinde 
durulmuştur. 

“Lobi faaliyetlerinde bulunması” başlığı altında “sektörü temsil ederek kamu ile çalışmalar 
yapması sektör adına taleplerde bulunması, yasal ve yönetsel çerçevelerin oluşmasına katkıda 
bulunması, sektöre yönelik mevzuat, uygulama ve desteklerin iyileştirilmesine yönelik çalışma 
yapması, sektörel sorunları üst makama aktarmak ve çözümler üretmek, süs bitkileri üreticiliğini 
sektörel konuma taşıması” olarak ifade edilmiştir. 

“Bilgilendirme” başlığı altında “Sektörle ilgili gelişmelerden haberdar etmesi, üyeler ve sek-
tör arasında bilgi akışını sağlaması” gibi faydalara değinilmiştir. 
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3.9. DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ 

Süs Bitkileri üretimi dört ana faaliyet kolundan oluşmaktadır, Dış Mekân, İç Mekân, Mev-
simlik, Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler olarak sınıflandırılabilir. Sektörde bazı üreticiler üretimlerinin 
bir bölümünü sözleşmeli olarak ürettirebilmektedir. 

Üretim Alt Yapısı: Arazi çoğunlukla kiralama (kamu ve özel) olmakla birlikte, satın alma-
larla edinilmektedir. Kapalı alan üretimlerinde alt yapıyı sera kurulum ve otomasyonu, sulama 
sistemleri ve gerekli makine ekipmanlar oluşturmaktadır. 

Hammadde: Süs bitkileri üretimi aynı zamanda büyütme faaliyetini de kapsamaktadır. Bu-
nunla birlikte sektörün hammaddesi çoğaltım materyalleri olan tohum, fide (çelik ve doku kültü-
rü) ve fidan oluşturmaktadır 

Üretim Girdileri: Süs bitkileri sektörünün en önemli üretim girdileri tarımın temel girdileri 
de olan enerji, su, bitki besin maddeleridir. Bunların yanında sektör özelinde saksı, yetiştirme 
ortamları, malç örtüsü ve ambalaj gibi girdilere ihtiyaç vardır. 

İnsan Kaynağı: Sektörün temel ihtiyaçlarından birisi de yetişmiş ara elemanlardır. Meslek 
Yüksek Okulları ve meslek liseleri sektörün bu ihtiyacını karşılamalıdır. Yine üniversitelerin Zira-
at ve Orman Fakülteleri de yetişmiş teknik eleman sağlamaktadır. 

Finans: Sektörde özellikle dış mekân süs bitkisi üretiminde işletme süreçleri 5 yıl ve üze-
rinde olduğundan finans desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Süs bitkileri sektöründe ticaretin önemli bir kısmı üreticilerin kendi içlerinde dönmektedir. 

Üretimin en büyük alıcısı belediyelerdir. Belediyeler alımlarını doğrudan üreticiden yaptığı 
gibi, proje ve uygulama firmaları veya aracı firmaları vasıtasıyla yapmaktadır. 

Peyzaj proje ve uygulama firmaları inşaat firmalarına, kamu kurumlarına ve belediyelere 
ürün temin etmektedir. Bu firmaların bir kısmı aynı zamanda üretici olarak sektörde yer almak-
tadır. 

Süs bitkileri tüketicileri; belediyelerin dışında, inşaat firmaları, kamu kurumları, marketler, 
peyzaj ve proje uygulama firmaları, bireysel tüketicilerdir. 

Bireysel tüketiciler direk üreticiden alım yaptığı gibi, e- ticaret, çiçekçiler ve marketlerden 
de alım yapmaktadır. 

İthalat: Sektör üretim hammaddesinin büyük bölümünü ithalatla karşılamaktadır. İthalat 
sadece çoğaltım materyalleri ile sınırlı değil, büyütme faaliyeti ve yeniden ambalajlayarak ihracat 
şeklinde olmaktadır. İthalat yurt dışı üretim firmalarından yapıldığı gibi, mezatlardan 
dayapılmaktadır. 

İhracat: Üreticilerin yurtdışına yaptıkları ihracattaki önemli rekabet avantajı Türk İnşaat 
Firmalarının yurtdışı pazarlarda aktif olmasıdır. Türk İnşaat firmaları yurtdışında yaptıkları iş-
lerde peyzaj konusunda yurtiçi piyasadan tanıdıkları Türk firmalarla çalışmayı tercih etmektedir-
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ler. Yurtdışına yapılan süs bitkisi ihracatının önemli kısmı Türk İnşaat firmaları üzerinden gerçek-
leşmektedir. Bir diğer önemli müşteri yapı marketlerdir. Uluslararası yapı market zincirleri mev-
cut durumda iş hacmi düşük olsa da ileriye yönelik önemli bir potansiyel ihtiva etmektedir. Yurt-
dışındaki peyzaj ve proje uygulama firmaları süs bitkileri ihracatındaki diğer önemli müşteridir. 

Hacimsel olarak önemli yer kaplayan, özel taşıma koşulları (soğuk zincir) gerektiren süs 
bitkilerinin ithalat, ihracat ve pazarlamasında Lojistik önemli bir unsurdur. Özellikle dış mekân 
bitkilerinde hacimsel büyüklükten dolayı lojistik önemli bir maliyet unsuru olarak öne çıkmakta-
dır. 

Yasal Altyapı: Sektör 5553 Tohumculuk Kanunu, 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının korunma-
sına ilişkin ve bunların alt mevzuatlarıyla şekillenmektedir. Sektör Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının denetimi altındadır. Sektörün Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan 
SÜSBİR Türkiye Tohumcular Birliğinin alt birliği olup; Sektörün kamu ile olan ilişkilerine yön 
vermektedir. 

Doğal Çiçek Soğanları uluslararası bir mevzuata tabii olduğundan ilgili iş ve işlemler Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlardan (Teknik komi-
tede BÜGEM, uzman komisyonu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri 
bulunur) oluşan kurullarca yönetilir (Uzman Komisyonu: TÜBİTAK, TAGEM ve Üniversiteler tem-
silcilerinden oluşur). 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TAGEM’ e bağlı araştırma enstitüleri geliştirdikleri 
yeni çeşitleri sektöre kazandırmaktadır. 
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4. SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 
 
Ülkemizde süs bitkileri sektörü son on yılda ciddi 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 bu-
gün ülkenin pek çok bölgesine yayılmış durumdadır. 2005 yılında 26 bin dekar alanda yapılan 
üretim bugün 48,5 bindekara çıkmış durumdadır. Bu alanın %71,5’unda dış mekân süs bitkileri,  
%24,5’unda kesme çiçekler,  %2,7’sinde iç mekân saksılı süs bitkileri ve %1,2’sinde çiçek soğanla-
rı üretimi yapılmaktadır.  

Süs bitkileri ticaretinde ise uluslararası alanda ciddi bir rekabet vardır. 2015 ihracat toplam 
rakamı 19,5 milyar dolar ve ithalat rakamı 17,6 milyar dolar civarındadır. Hollanda tek başına 
dünya süs bitkisi ihracatının %47,2’sini gerçekleştirmektedir, 2015 yılında 9.1 milyar dolar değe-
rinde ihracat yapmıştır. Türkiye ise 2016 yılında 62,4 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştır ve 
ihracatın ithalatı karşılama oranı %72olmuştur56. Dolayısıyla son beş senedir sektör bir dalga-
lanma yaşanmakla birlikte hem iç pazarda hem de dış pazarda büyüme potansiyeli bulunmakta-
dır. Tüm bu gelişmeler ışığında, uluslararası alanda belli bir rekabet düzeyine sahip olan süs bit-
kisi sektörünün, ekolojik ve lojistik avantajlarınıkullanarak mevcut sorunlarının giderilmesi ve 
uluslararası düzeyde rekabetçiliğinin arttırılması bu strateji dokümanının temel unsurunu oluş-
turmaktadır. Bu kapsamda Süs Bitkileri Üreticileri Birliğinin vizyonu “Ekolojik ve lojistik avantaj-
larımızı 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 
“Ekolojik ve lojistik avantajlarımızı kullanarak süs bitkilerinde üretim ve pazarlama üssü 

olmak” vizyonuna ulaşmak için bu proje kapsamında yapılan SWOT ve Rekabetçilik Analizi, Firma 
ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve teknik komite toplantıları sonucunda 17 tedbir ve 
tedbirler altında 39 adet eylem tanımlanmıştır (Tablo 44). Eylemlerin her birinin hangi süreler 
içerisinde yapılacağı da eylem planında yer verilmiştir. Tablo 44’te belirtilen sürelerin açıklama-
ları aşağıda verilmiştir: 

K = Kısa vade: 0-1 yıl 
O = Orta vade: 2-3 yıl 
U = Uzun vade: 4-5 yıl 
Ayrıca, stratejik eylem planında yer alan tedbirler için performans göstergeleri belirlenerek 

plan son haline getirilmiştir. 
Tablo 45’te ise belirlenen 17 tedbirin performans göstergelerine yer verilmiştir.  

                                                
56  12’li GTIP kodlarında TÜİK veri tabanından derlenmiş SÜSBİR verileri 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri 
 

Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar)57 
İlgili kurum/ 
kuruluşlar58 

Açıklama 

YÖ
NE

Tİ
Şİ

M
 

 
Daha  
güçlü  
ve etkin bir  
SÜSBİR  

 
 

Stratejik Eylem 
Planı  
oluşturulması, 
izleme ve  
değerlendirilmesi-
nin yapılması 

K SÜSBİR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Sekreter tarafından hazırlanan yıllık Strate-
jik Eylem Planı, Yönetim kuruluna sunulacaktır. 
Gelen görüş ve önerilerle gerekli revizyonlar yapı-
larak Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır. 
Yıl sonunda Genel Sekreter tarafından izleme ve 
değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan 
rapor Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Gelen görüş 
ve öneriler doğrultusunda sonraki yılın taslak ey-
lem planı hazırlanacaktır.  

SÜSBİR’in üye 
olmayanlarla  
Bire bir  
görüşmeler  
yaparak ve diğer 
uygulamalarla 
üyeliklerinin 
sağlaması 
 

K 
 
SÜSBİR 
 

 GTHB, 
KİK                 

Tüm üreticilerin kayıt altına alınması ve SÜSBİR’e 
üye olması, SÜSBİR’in temsil yeteneğinin artması 
ve güçlüsektör politikasının oluşturulması açısın-
dan önemlidir.  
Bu yüzden SÜSBİR, üye olmayanlarla birebir gö-
rüşmeler yaparak üyeliği teşvik edecektir. Ayrıca, 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihalelerde 
SÜSBİR üyeliği aranması ve GTHB denetimlerinde 
SÜSBİR üyeliğinin sorgulanması için SÜSBİR çalış-
malar yürütecektir. 

SÜSBİR’in teknik 
kapasitesinin  
güçlendirilmesi 

O SÜSBİR  TÜRKTOB 

Üyelerin teknik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında 
zaman zaman zafiyetler oluşmaktadır. Bu nedenle 
mevcut elemanların eğitilmelerinin (yetiştiricilik, 
bitki bakım, mevzuat, bitki sağlığı vb.) yanında 
mevzuat ve teknik bilgi konusunda da hizmet alımı 
sağlanacaktır. 

SÜSBİR üyelerine 
yönelik satış/  
pazarlama  
çalışmalarını  
kolaylaştırmak için 
web portalı  
oluşturulması 

K SÜSBİR  

 
SÜSBİR üyelerinin mevcut üretimleriyle ilgili ola-
rak satış ve kazançlarında avantaj sağlayacak or-
ganize bir çözüm olarak üretici ve alıcıları buluştu-
racak bir web portalı oluşturulacaktır. 

                                                
57  Sorumlu kuruluş(lar), eylemin sonuçlandırılabilmesi için yetki sahibi kurum ve kuruluşları tanımla-

maktadır. Birlik ve Alt Birlikler, sorumlu kuruluş olarak belirtilmeseler bile, eylemlerin gündeme alın-
ması, gerekçelendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması çalışmalarını yürüteceklerdir. 

58  İlgili kurum ve kuruluşlar, söz konusu eylemin birlikte gerçekleştirileceği, o eylemin yakın paydaşla-
rını belirten kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum 

/kuruluşlar 
Açıklama 

YÖ
NE

Tİ
Şİ

M
 Daha güçlü 

ve etkin bir 
SÜSBİR  

 

SÜSBİR Üyeleri için 

veri tabanı  

oluşturulması 

 

O SÜSBİR TÜRKTOB 
Üyelerin ve paydaşların ihtiyaç duyacağı 

sektörel veri ve bilgilerin paylaşılması  

Sektör paydaşlarıyla  

işbirliğinin  

geliştirilmesi  

amacıyla çalışma  

grubunun  

oluşturulması 

 

K SÜSBİR  

TÜRKTOB, 

Diğer Birlik-

ler, Üniversi-

teler, Bakan-

lıklar, 
STK’lar 

Sektörde birlikteliğin sağlanması, mükerrer 

çalışmaların yapılmasının önlenmesi, sektör 

ihtiyaçlarının net olarak belirlenmesi amacıyla 

sektör paydaşlarından oluşan bir çalışma gru-

bu oluşturulmalı ve bu grup belli periyotlarla 

toplantılar yaparak, bu koordinasyonu sağla-

malıdır. Sektörün ihtiyaçlarına göre seminer, 

çalıştay ve kongrelerin düzenlenmesi bu çalış-
ma grubunun önerileriyle yapılmalıdır. 

Süs bitkisindeki “süs” 

kavramının yarattığı 
olumsuz algının  

değiştirilmesi için 

“isim değişikliği” 
yapılması 

O SÜSBİR  

Süs kelimesinin hem Bakanlık nezdinde hem 

de toplumda yarattığı algı sektörün, süse yö-

nelik olduğu ve yaptığı işi perdeleyen, arka 

plana atan bir durum doğurmaktadır. Dolayı-

sıyla SÜSBİR’in adının ve sektörün adının 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

 
  

 
 

 
 

VİZYONUMUZ 
 

EKOLOJİK VE LOJİSTİK AVANTAJLARIMIZI KULLANARAK  
SÜS BİTKİLERİNDE ÜRETİM VE PAZARLAMA ÜSSÜ OLMAK 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum 

/kuruluşlar 
Açıklama 

AR
GE

, Y
en

ili
kç

ili
k 

 

 

 

Süs Bitkileri 

tohumluklarının 

ülkemizde 

üretiminin 

sağlanması ve 

yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi 

 

Türkiye’de çim ve 

mevsimlik çiçek  

tohumluğunun  

üretiminin  

yapılmasına yönelik 

altyapı çalışması 

yapılması 

O 
SÜSBİR 

 

GTHB,  

Üniversiteler, 

Özel Araştırma 

kuruluşları 

Üretim açığımız olan çim ve çiçek tohumunda 

yurtiçi üretiminin artırılması için gerekli altyapı 

(fizibilite, ihtiyaç analizi vb) çalışmaları yapıla-

caktır. 

Ticarete uygunyeni 

çeşit geliştirme  

çalışmalarının  

başlatılması  

U 

GTHB, 

Üniversiteler, 

Kamu  

Araştırma  

kuruluşları 

 

SÜSBİR 

 

Süs bitkilerinde yerli çeşit sayımızın azlığı se-

bebiyle doğal ve endemik bitki türlerinin kül-

türe alınması, ıslah çalışmaları ile yeni çeşitle-

rin geliştirilmesi önemlidir. 

Kesme çiçek ihracatının tek çeşide bağımlılık-

tan kurtarılması ithalatın azaltılması, yurtdışı-

na ödenen royalti haklarının azaltılması için 

çeşit geliştirme çalışmaları önem taşımaktadır. 

Sektörel ihtiyaçların 

tespit edilerek  

Ar-Ge kuruluşları 

 ile ortak projeler  

gerçekleştirilmesi 

 

O 
SÜSBİR 

Üniversiteler 

GTHB, 

Ekonomi Bak., 

TÜRKTOB; 

İhracatçı  

Birlikleri 

Sektörün ihtiyaçlarının daha iyi takip edilebil-

mesi ve yürütülen projelerin sektör açısından 

katma değer yaratması amacı ile AR-GE proje-

leri yapan TÜBİTAK, AB, TAGEM vb. kurumlar-

la SÜSBİR ortak projeler yürütecektir. Sektörün 

ihtiyaçları SÜSBİR tarafından belirlenip bu 

kuruluşlarla paylaşılacaktır. 

Süs bitkilerinin 

görselliğinin 

yanında  

fonksiyonel 

kullanımına 

önem  

verilmesi 

Fakülteler ve 

araştırma  

enstitüleriyle ortak 

çalışarak  

sürdürülebilir  

egzoz emisyonuna 

dayanıklı türlerin 

belirlenmesi  

 

U 

Üniversiteler, 

OSİB, GTHB, 

Belediyeler 

SUSBİR 

Süs bitkilerinde sürdürülebilirliğin sağlanması 

çevreye duyarlı yeni türlerin üretime alınabil-

mesi amacıyla kullanıcılar tarafından talebin 

yaratılması ve sorumlu kurumlar tarafından 

yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların 

SÜSBİR aracılığıyla sektöre duyurulması. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri 
 

Süre 

Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum 

/kuruluşlar 
Açıklama 

AR
GE

, Y
en

ili
kç

ili
k 

Süs bitkilerinin 

görselliğin 

yanında  

fonksiyonel 

kullanımına 

önem verilmesi 

(Devam) 

Süs bitkileri üretim ve 

kullanımında çevre 

koruma ve  

sürdürülebilirlik  

konusunda hassas  

davranılmasına yönelik 

SÜSBİR’in lobi çalışması 

yapması/ işbirlikleri 

geliştirmesi ve  

sürdürülebilirlik göz 

önüne alınarak  

bitkilerin tavsiye  

edilmesi 

 

 

 

 

 

U SÜSBİR 

 

GTHB,  

Belediyeler, 
OSİB, 

Çevre ve  

Şehircilik  

Bakanlığı 

Süs bitkilerinde sürdürülebilirliğin sağ-

lanması bilinçli üretim ve kullanım açısın-

dan, kurakçıl bitkilerin üretilmesi ve kul-

lanılması, zehirli gazları absorbe eden 

bitkilerin üretimi ve kullanımı, toprak ve 

sulak alanlarda suyu temizleyen bitkilerin 

üretimi ve kullanımı, üretim alanlarında 

çevreye en az zarar verecek şekilde plan-

lama ve üretim yapılması, doğal bitkilerin 

kullanımının sağlanması gerekmektedir. 

Bu amaçla, SÜSBİR iç Pazar müşterilerine 

yönelik olarak özellikle Belediyelere yö-

nelik bilgilendirme ve lobi çalışmaları 
yapacaktır. 

Doğadan kaçak bitki 

sökümlerinin ve bitki 

kaçakçılığının  

(yurtdışına çıkarılma) 

önlenmesi amacıyla  

toplumda farkındalığın 

artırılması 

 

 

 

O SÜSBİR 

TÜRKTOB 

OSİB,  

GTHB, 

İçişleri  

Bakanlığı, 

Gümrük ve 
Ticaret  

Bakanlığı 

Doğadan kaçak sökümlerin yurtdışına 

kaçırmaların engellenmesi farkındalığın 

artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
farkındalık çalışmaları yapılacaktır.  
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri 
Süre Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum 

/kuruluşlar 
Açıklama 

RE
KA

BE
TÇ

İL
İK

 Kaliteli üretim 
ve ticaret alt 
yapısının 
geliştirilmesi  
 

 
Organize Süs Bitkileri 
Bölgelerinin(OSB)  
Belirlenmesi 

O 
SÜSBİR 
 

GTHB, OSİB, Yerel 
Birlik, Kooperatif, 
Dernekler, Beledi-
yeler, TÜRKTOB 

Fizibilite çalışmaları yapılarak süs bitki-
si üretimine uygun bölgeler belirlene-
cektir. 

Organize Süs Bitkileri 
Bölgelerinin Kurulması 
(OSB) 

U 

GTHB,  
Bilim Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı 

TÜRKTOB, 
SÜSBİR, Maliye 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, OSİB 

Sektör fiziki olarak kümelenmiş du-
rumdadır. Bu kümelenmeyi bir mevzu-
atla organize süs bitkilerine dönüştür-
mek, işletmelerdeki girdi temini, da-
mızlık materyal temini, fide temini,  alt 
yapı problemlerinin çözümü, teknik 
destek vb. pek çok sorunun çözümünü 
sağlayacaktır. 
Böylece sektör kendi içerisinde de ihti-
saslaşmış olacak, (Mevsimlik Çiçek Üre-
timi, Soğanlı Bitki Üretimi gibi) bölge-
sel avantajlardan faydalanarak üretim 
desenleri belirlenmiş olacaktır. 
GTHB tarafından hazırlanacak mevzuat 
bu bölgelerin kurulmasını sağlayacak-
tır. Sektöre verilecek kredilerin de taki-
bi kolaylaşmış olacaktır. SÜSBİR konu-
nun takibi için gerekli lobi çalışmalarını 
yapacaktır. 

Kamuda atıl durumda 
bulunan ve sektörün 
kullanabileceği  
arazilerin uzun dönem 
kiralamalarla sektör 
kullanımına açılması 
 

U 

Maliye 
Bakanlığı,  
GTHB, 
Orman ve  
Su İşleri 
Bakanlığı 

SÜSBİR  
TÜRKTOB  
 

Özellikle dış mekân süs bitkileri üreti-
minde uzun zaman(10 yıl ve üzeri) ve 
büyük arazi parçaları gerekmektedir. 
Üyelerin pek çoğu kiralık arazilerde 
üretim yapmaktadır. Şahıslardan kira-
lanan arazilerin imara açılması uzun 
vadeli kiralamalara engel teşkil etmek-
tedir, oysa süs bitkileri üretiminde kira-
lanan arazilerin uzun vadeli kullanıla-
bilmesi esastır. Mevcut kiralık araziler-
de alt yapı yatırımları yapılmasının 
güçlüğü üretimi oldukça kısıtlamakta-
dır.  
Bu nedenle, kamuda atıl durumda bu-
lunan ve sektörün kullanabileceği ara-
zilerin SÜSBİR koordinatörlüğünde 
uzun dönem kiralamalarla, proje karşı-
lığında sektör kullanımına açılması 
önemlidir.  
Bu anlamda SÜSBİR gerekli fizibilite 
çalışmalarını öncelikli olarak gerçekleş-
tirecektir. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum 

/kuruluşlar 
Açıklama 

RE
KA

BE
TÇ

İL
İK

 

Kaliteli 

üretim ve 

ticaret alt 

yapısının 

geliştirilmesi 

(Devam) 

Üniversite ve  

araştırma  

enstitülerinin teknik 

alt yapısından  

sektörün  

faydalanmasının 

sağlanması ve buna 

yönelik protokol  

yapılması 

U 

Üniversiteler, 

Araştırma 

Enstitüleri 

SÜSBİR  

TÜRKTOB 

Bununla ilgiliöncelikle laboratuvar özelliklerinin 

tespit edilmesi için bir durum analizi yapılmalıdır. 

Yapılacak çalışma neticesinde söz konusu imkânla-

rın üyeler tarafından kullanılması amacı ile protokol 

imzalanacak ve üyeler bilgilendirilecektir. 

TSE Süs Bitkileri  

Kalite Standartlarının  

belirlenmesi 

K TSE 
SÜSBİR  

TÜRKTOB 

SÜSBİR tarafından hazırlanan ve TSE’ye teslim 

edilen standartların TSE Süs Bitkileri Kalite Stan-

dartları şeklinde yayınlanması konusundaki çalış-

malar bir an önce tamamlanmalıdır. Çalışmalar 

tamamlandığı takdirde kamu ihalelerinde bu çalış-

manın kullanılması esas olacaktır. 

Süs bitkisi 

üretim  

planının 

yapılması 

İç ve dış taleplerin 

belirlenmesi 
O 

SÜSBİR 

 

Dışişleri Bakanlığı, 

Ekonomi Bak., 

TÜRKTOB,  

GTHB,  

Belediyeler, İnşaat 

firmaları 

Süs bitkilerinde üretim günlük ihtiyaçlara göre ya-

pılmakta, bu durum bazı ürünlerde yıllık arz-talep 

dengesizliğine ve fiyatlarda büyük dalgalanmalara 

sebep olmaktadır. Sektörün üretim planlamasına 

yardımcı olabilmek açısından, yurtdışı ve yurt içi 

pazarlardaki mevcut büyük proje ve talepler takip 

edilmeli, bununla ilgili ziyaretler (teknik inceleme 

gezileri) belirlenmeli ve üyelere duyurulmalıdır.  

SÜSBİR Belediyeler, İl Özel İdareler, Karayolları 

Genel Müdürlüğü ile iletişimde bulunarak yurt içi ve 

yurt dışındaki talepleri tespit edecektir. Yapılan 

tespitlerin üyelerle paylaşılması üretime doğru yönü 

verecek, üretim planlaması yapılacaktır.  
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

RE
KA

BE
TÇ

İL
İK

 

Sektörün  

uluslararası 

rekabette  

güçlendirilmesi 

 

İhracata destek  

verilmesi 
O 

Ekonomi  

Bakanlığı,  

GTHB, Gümrük 

ve Ticaret  

Bakanlığı 

Türkiye  

İhracatçılar 

Meclisi  

SÜSBİR 

 

Avrupa Ülkelerinde Süs Bitkileri sektörü 

özellikle desteklenen bir yapı içerisinde-

dir (İspanya-İtalya-Almanya-Hollanda) 

Sektörün kaliteli üretiminin teşviki, ulus-

lararası piyasada rekabet edebilmesi için 

ihracatçılara destek ve teşviklerin veril-

mesi önemlidir. 

Sektöre ihracat desteği verilmesi için 

SÜSBİR girişimlerde bulunacaktır. 

Katma değerin 

artırılması 

 

Süs Bitkileri için yeni 

kullanım alanlarının 

oluşturulması, mevcut 

bitkilere artı değer 

kazandırılmasına 

yönelik tanıtım/ 

bilinçlendirme  

çalışmaları  

yapılması 

O 

Belediyeler, 

İnşaat  

Firmaları,  

Kamu  

Kurumları 

SÜSBİR 

 

Süs bitkileri yeni faaliyet alanları oluştu-

rarak süs bitkilerinin pazar payının artı-

rılması (yeşil otobüs, dikey bahçe, yeşil 

bina, Terrariyum, topiary sanatı, bonzai 

vb.)için sanatsal etkinliklerle mevcut 

bitkilerin katma değerinin yükseltilmesi 

önemlidir. Söz konusu kullanım alanları-

na ilişkin tanıtım ve bilinçlendirme çalış-

maları yapılmalıdır. Talebi arttırmaya 

yönelik çalışmalar ve bitkinin hayatın bir 

parçası olduğu görüşü doğru kanallarla 

anlatılmalıdır. 

Yöreye uygun 

bitki türlerinin 

kullanılmasının 

sağlanması 

Uygulanacak kamu 

ve özel sektör  

projelerinde yöreye 

uygun bitki  

çeşitlerinin belirlen-

mesi ve  

uygulanmasına 

yönelik tanıtım 

çalışmalarının  

yapılması   

O SÜSBİR 

Meslek Odaları, 

Çevre ve  

Şehircilik  

Bakanlığı,  

OSİB,  

Ulaştırma  

Bakanlığı  

Belediyeler, 

İnşaat Firmaları 

Hazırlanan projelerde otokton (Yöreye 

uygun türlerin) projelendirilmesi, uygu-

lamada tercih edilmesi böylelikle bitki 

dokusunun korunması ve yerli üreticinin 

desteklenmesi gereklidir. Özellikle Bele-

diyelerin, kendi bölgelerine has bitki 

çeşitlerinin kullanımı özendirilmelidir. 

Bunun için SÜSBİR tanıtım ve bilinçlen-

dirme çalışmaları yapacaktır. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri 
Süre Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

RE
KA

BE
TÇ

İL
İK

 

Sektörün 

kalifiye 

eleman 

ihtiyacının 

karşılanması 

 

 

Süs Bitkileri Meslek 

Liselerinin açılması  

O 
Milli Eğitim 

Bakanlığı 

SÜSBİR, 

TÜRKTOB 

Sektörde yetişmiş eleman boşluğu bulunmakta-

dır. Meslek yüksek okullarında, meslek liselerin-

de verilen eğitimlerin daha çok uygulamaya 

yönelik olması gerekmektedir. Bu sebeple süs 

bitkisi meslek okullarının çoğalması ve kalitesi-

nin arttırılması için SÜSBİR gerekli girişimlerde 

bulunacaktır. 

Ziraat ve Orman  

Fakültelerinde (Peyzaj 

Mimarlığı ve Ziraat 

Mühendislikleri Altında) 

Süs Bitkileri Anabilim 

Dallarının kurulması 

U 

YÖK ve 

Üniversite 

Yönetimleri 

SÜSBİR 

 

Mevcut durumda üniversitelerde süs bitkileri 

konusunda yeterli eğitim verilmediğinden ve 

sektör ayrı bir ihtisas gerektirdiğinden, bu alan-

daki boşluğun doldurulması için üniversitelerde 

sektöre eleman yetiştirecek ayrı bir anabilim dalı 

kurulması yararlı olacaktır. SÜSBİR konuyla 

ilgili lobi çalışmalarını yürütecektir.  

Süs bitkileri alanında 

lisansüstü eğitim gören 

öğrencilerin  

desteklenmesi 

O SÜSBİR 
TÜRKTOB 

Üniversiteler 

Lisansüstü tezini süs bitkileri sektörünün ihtiyacı 

olan konularda yapacak olan öğrencilerin 

SÜSBİR tarafından finansal olarak desteklenme-

si ve bunların sektöre kazandırılması sağlana-

caktır. 

Süs bitkisi işçilerinin 

eğitim alarak  

belgelendirilmesi  

O 
SÜSBİR 

 
GTHB 

Sektörde eğitimsiz çalışanlar için kursların dü-

zenlenmesi ve belgelendirilmesiiçin SÜSBİR 

Bakanlık ile ortak çalışma başlatacaktır. Böylece, 

süs bitkisi işçileri belgelendirilmiş olacak, meslek 

olarak tanımlanmış olacaktır.  

Ara eleman ve  

teknikerlerin  

uygulamalı eğitim alması 

U 

Milli Eğitim 

Bakanlığı, 

MYK,  

Üniversiteler  

SÜSBİR 

Sektöre yönelik ara eleman ve tekniker yetişti-

ren kurumların sektör firmaları ile birlikte eği-

timlerin uygulamalı hale getirilmesi için işbirliği 

yapılacaktır. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

YA
SA

L V
E 

KA
M

US
AL

 D
ÜZ

EN
LE

M
EL

ER
 

Mevzuatın 

sektör  

ihtiyaçlarına 

göre  

düzenlenmesi 

5553 sayılı  

Tohumculuk  

Kanununun ve  

bu Kanuna dayalı 

olan alt  

mevzuatın  

revize edilmesi  

O 
GTHB 

 

TÜRKTOB  

ve Alt  

Birlikler 

 

Tohumculuk sektörü sürekli gelişen ve dinamik bir 

sektör olduğundan mevzuat da ihtiyaca göre 

güncellenmeli ve revize edilmelidir. 

İyi yönetişim, o konudaki tedbiri alan kurumla, 

hakkında o tedbir uygulanacak kişi ve kurumların 

alınacak tedbirin hazırlanması sürecine katılması-

nı gerektirir. Bakanlık, mevzuat değişiklikleri veya 

yeni mevzuat hazırlanması sürecinde TÜRKTOB ve 

Alt Birliklerle işbirliği içerisinde olmalıdır. 

Kanunun bazı maddelerinin esnek olması, yoruma 

açık olması dolayısıyla farklı anlama ve uygula-

malara yol açmaktadır. Bu kapsamda Kanunun 

12. Maddesinin yeniden revize edilmesi gerekir. 

Örneğin, 5553 sayılı Kanunun 12. Maddesinin 3. 

Fıkrası bakanlıktan yetki almadan tohumluk 

yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan veya 

satan kişi ve kuruluşlara diğer ihlal halleriyle aynı 

miktarda idari para cezasını öngörmektedir. Oysa 

kayıt dışı bu eylemleri yapanların daha fazla ceza 

alması gerekmektedir. Kanunun bu yönde değişti-

rilmesi uygun olacaktır. Dolayısıyla kapatma 

cezasının kaldırılması gerekmektedir. 

Yine aynı maddedeki “Kapatma cezası” Türkiye’de 

ticari hayata olumsuz etki yapmaktadır. Kapatılan 

firma yeni bir işletme kurup aynı faaliyete devam 

edebilmektedir. Bu sorunun önüne geçilmesi için 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Diğer bir madde olan, 24/b maddesi (binde 3) 

düzenlenmeli; ciro üzerinden değil matrah üze-

rinden alınmalıdır. Bu hususta Ticaret Odasında 

uygulanan sistem örnek alınabilir. 

Alt mevzuatlarda ise; günümüz şartlarına uygun 

revizyonlar yapılmalıdır. Kanunun 40. Maddesi de 

yeniden revize edilmelidir. 

Süs bitkisi üretici belgesinin SÜSBİR tarafından 

verilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılma-

lıdır. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

YA
SA

L V
E 

KA
M

US
AL

 D
ÜZ

EN
LE

M
EL

ER
 

KDV oranının 
düşürülmesi 

Süs Bitkilerine  
uygulanan  
%18 KDV  
oranının  
düşürülmesi 
 
 

O 
Maliye 
Bakanlığı 

GTHB, 
TÜRKTOB, 
SÜSBİR 

 
SÜSBİR yürürlükteki Tohumculuk Kanununa göre 
kurulmuş bir Birliktir. Diğer alt birliklerle aynı Ka-
nun ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuatlara göre iş 
ve işlemleri yürütmektedirler. Ürettikleri ürün “to-
humluk” kavramı kapsamındadır. Ancak mevcut 
algılamada tohumluk olarak değil, nihai ürün an-
lamında süs bitkisi olarak algılanmaktadır. Dolayı-
sıyla süs bitkilerinin tohumluk kavramı çerçevesinde 
değerlendirilmesine yönelik ilgili birimlerin bilgi-
lendirilmesi de önem arz etmektedir. 
Tohumculuk sektörü kapsamında tüm diğer alt 
birliklerin faaliyet alanındaki ürünlerde KDV oranı 
%1-%8 olarak uygulanmakta iken süs bitkileri 
sektöründe %18 oranında uygulanmaktadır. KDV 
oranının %1’e düşürülmesi haksız rekabeti ortadan 
kaldıracak ve kayıt dışılığın önüne geçecektir. 
Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı fidan-
lıklarda Süs Bitkisi olarak kullanılan orman ağaçla-
rındaki KDV istisnası sektörü olumsuz etkilemekte-
dir. 
SÜSBİR oranların düşürülmesi için ilgili kurum ve 
kuruluşlarla gerekli lobi faaliyetlerine devam ede-
cektir. 

Kamudasektörün 
temsiliyetinin  
tek Bakanlık 
tarafından  
yapılması 
 

GTHB VE OSİB  
tarafından  
hazırlanan  
mevzuattaki  
çakışmaların  
giderilmesi 

O 
GTHB ve 
OSİB 

TÜRKTOB, 
SÜSBİR 

Sektörde süs bitkileri içerisinde kullanılan bitkisel 
materyallerin bir kısmının orman ağacı niteliği 
taşımasından kaynaklı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
sektör üyelerinden Bitki Pasaportu, Ruhsatlanma, 
Denetim vs. gibi hususları talep etmektedir. Sektör 
olarak GTHB ile yürütülenprosedürlerin OSİB tara-
fından da istenmesi yetki kargaşasına sebebiyet 
vermektedir. İki bakanlık arasında görüşmeler 
yapılarak mevzuattaki çakışan konular ayıklanma-
lıdır. İki Bakanlığın sorumluluk sınırlar net olarak 
çizilmelidir.  

Süs Bitkileri Daire 
Başkanlığı’nın 
kurulması 

O GTHB 
SÜSBİR 
TÜRKTOB 
 

Sektörün ulaştığı önem ve ticari hacim başlı başına 
temsil gerektirmektedir, bu sebeple Süs Bitkileri 
Daire Başkanlığı’nın GTHB bünyesinde kurulması 
için SÜSBİR gerekli lobi çalışmalarını gerçekleştire-
cektir.  
İl Tarım Müdürlüklerinde ise Bölgesel de olsa Süs 
Bitkileri Şube Müdürlüklerinin kurulması sektörün 
gelişimi için önemlidir. 
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

YA
SA

L V
E 

KA
M

US
AL

 D
ÜZ

EN
LE

M
EL

ER
 

SÜSBİR’in 

kanunun  

verdiği Kamu 

Kurumu  

Niteliğindeki 

meslek  

kuruluşu sıfatını 

daha etkin 

kullanabilmesi  

 

Ziraat Odası üyeliği 

istenilen durumlarda, 

Ziraat Odası üyeliği 

yerine SÜSBİR üyeliğinin 

yeterli görülmesi 

 

O 
GTHB, TZOB 

 

SÜSBİR, 

TÜRKTOB 

 

Sektöre verilecek tüm desteklerde meslek mensu-

bu olmanın tek ispatı SÜSBİR üyelik belgesi ol-

malıdır. Süs bitkileri sektöründe destekler verile-

ceğinde SÜSBİR üyelik belgesi dışında belge 

aranmamalıdır (Çiftçi belgesi, Ticaret Odası kayıt 

belgesi vb.)  

Destekleme kararnamelerinde SÜSBİR üyeliğinin 

çiftçi belgesi yerine aranmasının sağlanması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Süs bitkileri 

sektörünün 

kayıt altına 

alınması 

Denetimlerin  

etkinliğinin  

artırılması 

 

O 

GTHB,  

Maliye  

Bakanlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı  

SÜSBİR, 

TÜRKTOB 

Sektördeki denetimlerin etkinliği aşağıdaki ted-

birler alınarak daha da artırılmalıdır. 

Sektörde faaliyet gösteren fakat kayıtlı olmayan 

üreticiler tespit edilerek süs bitkisi üreticisi olarak 

yetkilendirilerek kayıt altına alınmalıdır. 

Saha denetimleri artırılıp uygun davranmayanla-

ra mevzuatın gerektirdiği cezalar uygulanmalıdır. 

Üretimin yoğun olan bölgelerde ürün sevkiyatları 

Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan yol kont-

rolleri ile artırılmalıdır. 

 

Kayıt dışılığın  

giderilmesi için  

kamu ihalelerinde  

SÜSBİR üyeliğinin 

aranması  

 

K 

Kamu İhale 

Kurumu 

 

SÜSBİR, 

TÜRKTOB 

Satın alınan ürünün kalitesinin tespit ve teyit 

edilmesi, SÜSBİR’e kayıt olmayı desteklemek ve 

teşvik etmek için Kamu İhale Kurumu ihalelerinde 

SÜSBİR Üyeliği şartı aranmalıdır. Söz konusu şart 

yerine getirildiğinde sektördeki kayıt dışılık da 

azalacaktır. Bunun için SÜSBİR, iİkili görüşmeler-

le lobi çalışmaları yapacaktır. 

İhtisas  

gümrüklerinin 

oluşturulması 

İhtisas  

Gümrüklerinin  

Kurulması 

O 

GTHB,  

Gümrük ve 

Ticaret  

Bakanlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı 

SÜSBİR  

 

 

Süs Bitkileri ithalatı ve ihracatının sağlıklı bir 

şekilde yapılabilmesi, ürünlerin izlenebilirliği 

açısından ihtisas gümrükleri gereklidir. Söz konu-

su gümrüklerin kurulmasına yönelik SÜSBİR lobi 

çalışmaları yapacaktır.  
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Tablo 44. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı (Devam) 
 

MA Tedbir Eylem Önerileri Süre 
Sorumlu 

Kurum(lar) 

İlgili kurum/ 

kuruluşlar 
Açıklama 

YA
SA

L V
E 

KA
M

US
AL

 D
ÜZ

EN
LE

M
EL

ER
 

Sektöre 

uygun 

destekleme 

modeli 

Düşük faizli ve uzun 

vadeli kredi  

İmkânlarının  

arttırılması  

O 

GTHB, 

Ziraat  

Bankası 

TÜRKTOB 

SÜSBİR 

 

Sektörün kayıt altına alınması ve disipline olması 
için verilecek destekler önemlidir. Mevcut Ziraat 
Bankası faiz destekli kredileri sektörün ihtiyacına 
yeteri kadar cevap vermemektedir. 
Kredi konusunda süs bitkileri yatırımının ve üreti-
minin teminat olarak görülmemesi, arazilerin bir-
çoğunun kiralık olması kredi kullanımını zorlaştır-
maktadır. 
Ayrıca işletme kredileri sektör gerçeğine uygun 
uzun vadeli olarak verilmemektedir (5 yıl ve üzeri). 

Alan bazlı desteklerin 

kullanılabilir hale 

getirilmesi ve destek 

miktarının arttırılması  

K 
GTHB  

 

TÜRKTOB 

SÜSBİR  

 

Sektörün ihtiyacına göre düzenlenecek bir destek-
leme modeli hem sektörün kayıt altına alınmasını 
sağlayacak, hem de tarım ihracatı lehine sektöre 
ivme kazandıracaktır. 
Mevcut destekleme araçlarına göre sektörümüzün 
faydalanabileceği destekleme miktarı 100 TL/dekar 
iyi tarım uygulaması ve 11 TL/dekar gübre-mazot 
desteği olarak toplam 111 TL/dekar’dır. Bu rakam-
lar sektörün üretim maliyetleri karsısında çok çok 
düşük kalmaktadır. Bunun yerine minimum 500 
TL/dekar değerinde bir destek sektörün kayıt altına 
alınmasını sağlayabilir. TUIK verilerine göre 
50.000 dekarlık üretim alanlarının hepsi bu destek-
lemeyi alsa dahi toplam 25 milyon TL sektörün 
alacağı toplam destek miktarı olmaktadır. Konuyla 
ilgili SÜSBİR ve TÜRKTOB ‘un girişimleri devam 
edecektir. 

Tarımsal havza  

modellerinde süs 

bitkilerine de yer 

verilmesi ve süs  

bitkilerinin de  

tarımsal destekler 

kapsamına alınması 

U GTHB SÜSBİR 

Süs bitkileri üretiminin ekolojisine uygun olan 
bölgelerde üretilmesi ve bu doğrultuda desteklen-
mesi önemlidir. Şu anki havza modelinde hiçbir 
bölgede “Süs Bitkileri Üretim Bölgesi” ve devlet 
desteği bulunmamaktadır. Süs bitkileri Üretim 
Bölgelerinin oluşturulması ve desteklenmesi için 
SÜSBİR gerekli girişimlerde bulunacaktır. 

Sektörün 

Tarım 

Sigortaları 

kapsamına 

alınması 

TARSİM mevzuatının 

genişletilerek süs 

bitkilerini kapsar  

hale getirilmesi 

O 
GTHB 

 

SÜSBİR 

 

Süs bitkileri üretiminin büyük çoğunluğu açık alan-
da yapılmaktadır.  
Mevcut TARSİM uygulamaları açık alandaki süs 
bitkileri üretimini sigorta altına almamaktadır. 
Bitki yetiştirme ortamı, yetiştirme şartları ve ürün 
özelliği irdelenerek mevzuatınsüs bitkilerine uyar-
lanır hale getirilmesi konusunda SÜSBİR lobi faali-
yetleri yürütecektir. 
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Tablo 45. Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Eylem Planı Performans Göstergeleri 
 

Müdahale 

Alanı 
Tedbir Performans Göstergesi Birim 

Yönetişim Daha güçlü ve etkin bir SÜSBİR 
*Üye sayısındaki artış 

*Sektörel web veri tabanlarının kullanım oranı 

% 

Ar-Ge,  

Yenilikçilik 

Süs bitkileri tohumluklarının ülkemizde üre-

timinin sağlanması ve yeni çeşitlerin gelişti-

rilmesi 

*Ulusal/uluslararası kuruluşlarla yapılan proje sayısı, 

bütçesi 

*Türkiye’de geliştirilen çim ve mevsimlik çiçek tohum-

luk sayısı 

Adet / TL 

 

Adet 

Süs bitkilerinin görselliğinin yanında fonksi-

yonel kullanılmasına önem verilmesi 

*Çevreye duyarlı yeni türlerin kullanım oranı 

(örneğin Belediyelerin satın alımlarındaki değişim) 
% 

Rekabetçilik 

Kaliteli üretim ve ticaret altyapısının gelişti-

rilmesi 

*Kurulan süs bitkisi OSB sayısı 

*Süs bitkisi üreticilerine uzun dönemli kiralanan arazi 

sayısı 

*Kaliteli süs bitkisi üretimindeki artış 

Adet 

 

 

% 

Süs bitkisi üretim planının yapılması *Kayıt dışı üretim ve ticaretteki azalış oranı % 

Sektörün uluslararası rekabette güçlendiril-

mesi 

*Süs bitkilerinin ihracatındaki artış 

*Süs bitkilerinde ithalat oranlarındaki azalış 

% / Yıl 

 

Katma değerin arttırılması 
*Süs bitkileri üretimindeki yeni uygulama sayısı 

*Çeşit/uygulama başına ticaret hacmi miktarı  
Adet 

TL 

Yöreye uygun bitki türlerinin kullanılmasının 

sağlanması 

*Yöreye uygun bitki türlerinin kullanımındaki artış ve 

parasal değer 
%/ TL 

Sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşı-

lanması 

*Sertifikalandırılan/belgelendirilen ara elaman sayısı 

*Süs Bitkileri Meslek Liselerinin açılması 

*Uygulamalı eğitim gören tekniker/ara elaman sayısı 
Adet 

Yasal ve  

Kamusal  

Düzenlemeler 

Mevzuatın sektör ihtiyaçlarına yönelik düzen-

lenmesi 

(TARSİM mevzuatı dahil) 

*Düzenlenen mevzuat sayısı 

*Süs bitkisi üretimindeki artış 

Adet 

% 

KDV oranının düşürülmesi *KDV oranındaki düşüş % 

Kamuda sektörün temsiliyetinin tek Bakanlık 

tarafından yürütülmesi 

*Çakışan mevzuatların düzenlenme süresi 

*Daire Başkanlığı kurulması 

Ay 

 

SÜSBİR’in kanunun verdiği kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşu sıfatını daha 

etkin kullanabilmesi 

*Üye sayısındaki artış 

 % 

 

Süs bitkileri sektörünün kayıt altına alınması 

İhtisas gümrüklerinin oluşturulması *Oluşturulan gümrük sayısı Adet 

Sektöre uygun destekleme modeli *Alan başına destek miktarı da/TL 
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Ek 1. SÜSBİR Anket Formu 
 
Değerli katılımcı, bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, üyesi olduğunuz Birliğin strate-

jik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve 
çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Anket sonuçlarının kullanılmasında gizliliğe riayet edi-
lecek ve tutulacak kayıtlarda görüşme yapılan kişilerin isimlerine/kurumlarına yer verilmeyecek-
tir. 

Verdiğiniz cevaplar ve değerlendirmeler istatiksel analizler ve yorumlar için kullanılacak 
olup, bu çalışmaların hepsi Kurumsallaşma Proje yolcuğumuzda bize destek veren TÜBİTAK – 
TÜSSİDE tarafından yapılacaktır. 

Ankete katılımınız için teşekkür ederiz. Bu ankette 22 soru bulunmaktadır. 
 
 

 

 

 

 

Anket Yapılan Firmaya/Üreticiye Ait Bilgiler (İsteğe Bağlı) 

1. Firma/ÜreticiAdı: 

 

2. Anketi Dolduran Kişinin Adı: 

 
 

 
3. ÜYE OLDUĞU ALT BİRLİK (Birden fazla işaretlenebilir) 

 

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)  

Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)  

Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK)  
 

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR)  

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)  

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği(TSÜAB)  

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB)  
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4. Danışmanla çalışıyor            Evet                             Hayır 
 
5. Yanıt evet ise danışmanın çalıştığı kurum: 

 

      Kamu                Üniversite          Özel  Sektör/Bağımsız      Yurtdışı 
 

6.  FİRMA YÖNETİCİSİNİN/ÜRETİCİNİN EĞİTİM DURUMU  

Doktora Derecesi  

Yüksek Lisans Derecesi  

Lisans Derecesi (4 yıllık)  

Önlisans  

Lise  

İlkokul-ortaokul  

 

 AŞAĞIDAKİ İFADELERE KATILIP KATILMADIĞINIZI  

BELİRTİNİZ 

EVET HAYIR 

7. Ar-Ge yapıyor musunuz?   

8. Ar-Ge için öz kaynak dışında finansman kaynağı  
(Devlet Desteği, AB Desteği, vb) kullandınız mı? 

 
 

 
 

9. Mevcut durumda faaliyet alanınızla ilgili İhracat yapıyor 
musunuz? 

 
 

 
 

10. Önümüzdeki 3 yılda yeni makine/teknoloji yatırımı  
planlıyor musunuz? 

 
 

 
 

11. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bir Ar-Ge yapmayı planlıyor 
musunuz? 

 
 

 
 

12. Önümüzdeki 3 yılda faaliyet alan(lar)ınızla ilgili yeni  
tesis/üretim alanı yatırımı planlıyor musunuz? 

 
 

 
 

13. Önümüzdeki 3 yılda yeni yurtdışı pazarlara girmeyi  
ve ya yurt dışı pazarınızı büyütmeyi planlıyor musunuz? 
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14. FİRMANIN/ÇİFTÇİNİN KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİ KONULAR NELERDİR? 

Genel Eğitimler Teknik Eğitimler 

Satış ve Pazarlama  
 

İyi Tarım Uygulamaları  
 Finans Yönetimi  

 
Sulama ve Sulama Sistemleri  

 Proje/ Ar-Ge Yönetimi  
 

Entegre Ürün Yönetimi  
 

İhracat, İthalat  
 

Tohumluk Üretimi  
 Üretim Planlama  

 
Bitki Doku Kültürü  

 Kalite Yönetimi  
 

Bitki Islahı  
 Teşvikler ve Destekler  

 
Bitki Biyoteknolojisi  

 Kurumsallaşma  
 

Zirai Mücadele  
 

Markalaşma  
 

Bitki Besleme  
 Bilgisayar ve İnternet Teknolojisi  

 
Süs Bitkileri Üretimi ve  
Yetiştiriciliği 

 
 

İstatistik    

Hukuk ve Yaptırımlar  
 

  

Tescil ve Sertifikasyon  
 

  

İş Güvenliği    
 
15. Diğer 

 

16. Birliğin görev/sorumlulukları ve faaliyetleri ile ilgili kendi bilgi düzeyinizi nasıl 
değerlendirirsiniz? 

 

17. Birliğin faaliyetleri ile ilgili memnuniyet düzeyinizi nasıldeğerlendirirsiniz? 

 Çok İyi   İyi   Az   Çok Az   Hiç 

 Çok İyi   İyi   Az   Çok Az   Hiç 
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19. ÜYESİ OLDUĞUNUZ BİRLİĞİN GELECEKTE DAHA FAZLA ÖNEM VERMESİNİ  

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ 3 KONUYU İŞARETLEYİNİZ. 

Güncel Gelişmeler hakkında bilgilendirme  

Sektörün eksikliklerinin giderilmesine yönelik Eğitim faaliyetleri  
 Sektöre yönelik mevzuat, uygulama ve desteklerin iyileştirilmesine yönelik  

çalışmalar ve lobi faaliyetleri 
 

Yeni pazarlara giriş ve ihracat/ithalat konularında faaliyetler  
 Üyeleri ile kamu kurumları ve diğer kuruluşlar arasında işbirliği ve  

koordinasyon sağlama 
 

 

Sektördeki verileri kayıt altına alarak yayınlama  
 Sektördeki sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirme  

Mesleki etik kurallarını belirlemek ve üyeleri arasında çıkan  
uyuşmazlıkları çözme 

 

Ulusal ve uluslararası meslek örgülerinde sektörü temsil etme ve  
Türkiye’nin bu gelişmelere ayak uydurmasını sağlama 

 

Sektörün geleceği ile ilgili öngörülerde bulunarak üyelerine duyurma  

Kamuoyunu bilgilendirerek ve yasal işlemler yaparak sektörün haksız rekabet  
yapanlara ve yanlış bilgi yayanlara karşı koruma 

 

Diğer (Lütfen Belirtiniz): … 

18. BİRLİKLE İLGİLİ BİLGİLERİ GENELLİKLE HANGİ ŞEKİLDE EDİNİRSİNİZ? 

Yazılı/Görsel Medya  

Web Sayfası  

E-Posta  

Kısa Mesaj (SMS)  

Sosyal Medya (twitter, facebook, linkedin, whatsapp vb.)  

Birlik Yayınları  

Birlik Etkinlikleri  

Diğer (Belirtiniz)  
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20. Birlikle ilgili karşılaştığınız/ yaşadığınız en önemli sorunnedir? 

 

21. Sektörde karşılaştığınız/ yaşadığınız en önemli sorun nedir? 

 

22. Birliğin size en önemli katkısı, faydasınedir? 
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