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SUNUġ 

 

Süs bitkileri sektörü ekonomik olarak son yıllarda büyük ilerleme göstermiştir. Bu ilerlemede 

konu ile ilgili yapılan bilimsel toplantıların, sempozyum ve kongrelerin katkısı önemlidir. Bu tip 

organizasyonlarda; araştırmacılar, öğretim üyeleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları süs bitkileri 

sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri birlikte tartışıp 

değerlendirme imkânı bulmaktadır. Bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar hem Ar–Ge 

faaliyetlerinin etkinliğinin artması hem de sektörün gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

Birincisi 1998 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü‟nde düzenlenen 

Süs Bitkileri Kongrelerinin, ikincisi 2002 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü‟nde, 

üçüncüsü 2006 yılında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi‟nde, dördüncüsü ise 2010 yılında Alata 

Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu‟nda düzenlenmiştir. Beşincisi düzenlenen Süs Bitkileri 

Kongresi‟nde, konu ile ilgili çalışma yapan üniversiteler ve kamunun çeşitli kuruluşlarında görev 

yapan bilim insanlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek; Ar–

Ge sonuçlarının, karşılaşılan sorunların, teknolojik gelişmelerin ve çözüm yollarının tartışılması ve 

yeni araştırma faaliyetlerinin oluşturulması sağlanmıştır.  

V. Süs Bitkileri Kongresi 06–09 Mayıs 2013 tarihleri arasında Enstitümüz ve Yalova 

Üniversitesi, işbirliği ile Yalova‟da Thermalium Wellness Park Otel‟de düzenlenmiştir. 

Araştırmacıların, öğretim üyelerinin, üretici, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının süs bitkileri 

sektöründeki sorunları, çözüm önerilerini, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri birlikte tartışıp 

değerlendirmeleri, hem Ar–Ge faaliyetlerindeki etkinliğin artırılması hem de sektörün gelişmesi 

açısından önemli düzeyde fayda sağlayacaktır.  

Kongreye üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından 280 kişi katılım için kayıt yaptırmıştır. 

Katılımcı sayısının Bilim Kurulu Üyeleri (21 kişi), Düzenleme kurulu üyeleri (19 kişi), destekleyici 

firmalardan görevli katılımcılar (25 kişi) ve il dışından katılan süs bitkileri sektörü çalışanları, sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Yalova ilinden günlük katılımlarla toplam katılımcı sayısı 350 

kişiyi geçmiştir.  

Kongreye bildirili katılım için 285 adet özet gönderilmiştir. Bu özetlerin Bilim Kurulunda 

değerlendirilmesinden sonra 65 adet bildiri sözel, 220 adet bildirinin de poster olarak sunulmuştur.  

Kongreye özel sektöründe desteğinin alınması ve sektörün faaliyetlerin içine çekilebilmesi için 

özel sektör kuruluşları ile çalışmalar yürütülmüş 17 farklı özel sektör kuruluşunun maddi kaynak 

sağlayarak kongreye katılımları sağlanmıştır. Kamu kurumları ile birlikte destekleyen kurum ve 

kuruluş sayısı 25 adettir.  

Kongre sırasında bilimsel sunumların yanında kongreye katkıda bulunan özel sektör 

kuruluşların süs bitkileri konularındaki faaliyetleri ile ilgili tanıtım stantları, Yalova Ressamlar 

Derneğinin Çiçek konulu resim sergisi ve çarşamba günü yapılan teknik geziler ile kongre daha etkin 

ve canlı hale getirilmiştir.  

 

 

 

     Saygılarımızla  

Kongre Düzenleme Kurulu 
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SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 

 

V. Süs Bitkileri Kongresi 06–09 Mayıs 2013 tarihinde, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü ve Yalova Üniversitesi, işbirliği ile Yalova‟da gerçekleştirilmiştir.  

Kongre kapsamında, konuya ilişkin yapılmış araştırma, geliştirme çalışmaları sunulmuş ve 

kongre sonunda düzenlenen panel kapsamında da sektörün belirgin sorunları üzerinde tartışma olanağı 

sağlanmıştır.  

Kongreye bilim çevrelerinden, üreticilerden ve sektör temsilcilerinden toplam 323 kişi 

katılmıştır. 7 çağrılı 58 sözlü ve 158 poster olmak üzere toplam 223 bildiri sunulmuştur. Kongre 

sürecinde tartışılan ve çözüm bekleyen konular aşağıda özetlenmiştir.  

1. Türkiye‟de gerek dış mekân süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde ürün çeşitliliğinde 

yetersizlik söz konudur. Süs bitkilerinde yerli türlerin üretiminin özendirilmesi, ıslah konusunda 

araştırmaların yapılması genel bir politika olarak benimsenmelidir. İç ve dış pazar için yeni çeşitler 

geliştirilmeli ve üretime kazandırılmalıdır. Yerli türlerin üretici ve kullanıcılara tanıtımı için 

demonstrasyon alanları oluşturulmalı, gerekirse belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

birimlerle örnek bitkilendirme alanları oluşturulmalıdır.  

2. Sektörde genel olarak yabancı orijinli bitkilerin kullanımı ve ticareti konusunda bir eğilim 

bulunmaktadır. Oysa zengin gen kaynaklarımız ve doğal floramız değerlendirilerek yerli doğal 

bitkilerin kültüre alınması, uygulamalarda ve dış ticarette bu bitkilerin kullanılması ülkemize önemli 

bir rekabet avantajı sağlayacaktır.  

3. Özellikle soğanlı bitkilerde doğal bitkilerin ıslahı, kültüre alınması, yetiştirme teknikleri, 

preparasyon ve depolama teknikleri çalışılmalarına öncelik verilmesi gerekmektedir.  

4. Ülkemiz coğrafik konumu ve politik yapısı ile Avrupa, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri 

pazarlarına kolayca açılabilecek ve ihracat yapabilecek durumdadır. Özellikle Asya ve Orta Doğu için 

kurak koşullara dayanıklı az bakım isteyen dayanıklı türlerin üretimine öncelik verilmelidir.  

5. Ortadoğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri pazarlarından daha fazla yararlanılması için 

gerekli tanıtım çalışmaları yapılmalı, bu piyasalarla işbirliği özendirilmelidir.  

6. Süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren ticari boyutlu işletmelerin çoğunda üretim ve 

pazarlama faaliyetleri kiralanan ve küçük ölçekli arazilerde yapılmakta, bu durum yüksek teknolojili 

altyapı yatırımlarına engel olmaktadır. İşletmelerin ekonomik büyüklüklerdeki arazi ihtiyaçlarının 

giderilmesi için çaba sarf edilmelidir. Çiçekçilik ihtisas bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerde 

yapılacak yatırımların teşvik edilmesi teknoloji kullanımını ve dolayısı ile kaliteyi artıracaktır.  

7. Süs bitkileri sektöründe de, sektörün sorunlarının çözümü için üreticiler, dernekler, birlikler, 

kooperatifler ya da şirketler halinde bir araya gelerek güç birlikleri oluşturmaları, ortak hareket 

etmeleri sağlanmalıdır.  

8. Organize süs bitkileri üretim ve pazarlama bölgeleri ile uluslararası ölçekte mezatlar ve 

lojistik merkezleri oluşturulmalıdır. Bu bölgeler içerisinde ortak sermayeler ile üretim ve ticaret için 

toplu alanlar, ortak Ar–Ge alanları ve pazarlama sistemleri oluşturulmalıdır.  

9. Süs bitkileri çalışmalarında özel sektör, kamu kuruluşları ve üniversiteler ortak hareket 

etmeli, Ar–Ge önceliklerini beraber belirlemelidir. Kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamaları ve 

stratejileri birlikte oluşturulmalıdır.  

10. Süs bitkileri sektörü katma değer ve istihdam oluşturma değeri yüksek olan bir sektördür. 

Özelikle atıl işgücünün değerlendirilmesinde en önde gelen sektörlerden biridir. Bu nedenle düşük 

faizli kredi veya değişik kaynaklardan hibe ile desteklenmesi gerekmektedir.  

11. Özellikle üretimde yüksek maliyetli girdi kullanımı ve satışlardaki yüksek KDV ile tarımın 

diğer kollarından ayrı tutulmaktadır. Süs bitkilerinin de bir tarımsal faaliyet olduğu gerçeğinden 

hareketle bu farklılıklar giderilmelidir.  

12. Süs bitkisi üretiminde ileri teknoloji, yıl boyu kontrollü üretim ve topraksız tarım gibi 

modern üretim tekniklerinin kullanımı teşvik edilmeli, birim alandaki verimlilik, üretimde kalite, 

depolama tekniklerinin geliştirilmesi, raf ve vazo ömrünün artırılması konularında çalışmalar 

artırılmalıdır.  

13. Ülkemiz sıcak su kaynakları açısından oldukça zengindir. Bu kaynakların kış sezonunda 

ısıtmada kullanılması ile daha düşük maliyetli yıl boyu standart üretim sağlanmalıdır.  
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14. Standart ve kaliteli üretim teşvik edilmelidir. Ulusal ve Uluslararası standartlara uyumlu 

Türkiye Süs Bitkileri Standartları oluşturulmalıdır. Üretimde katma değeri yüksek olan türlere öncelik 

verilmelidir.  

15. Moleküler teknikler ve doku kültürü laboratuvarları ile çeşit geliştirme çalışmalarında süre 

kısaltılarak zaman kaybı azaltılmalı, bölgesel doku kültürü laboratuvarları ile üretilmesinde sorunları 

olan türler için seri üretim sağlanmalıdır.  

16. Sektörün ihtiyacı olan ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı üretim materyali için bölgesel 

düzeyde anaçlık parselleri oluşturulmalıdır. Kaliteli damızlık ve üretim materyalinde dışa bağımlılık 

azaltılmalıdır.  

17. Süs bitkilerinde üretim ve pazarlama stratejileri belirlenmelidir. Bu eksikliğin temelinde 

üretim ve pazarlama ile ilgili veri tabanlarının oluşturulamaması yatmaktadır. Süs bitkilerinde 

sistematik olarak düzenli, güncel ve sayısal envanter oluşturulmalıdır. Bu kayıtlar sektörün durumu ve 

sorunları hakkında yol gösterecektir. Yine bu verilerin analizi ile ülkenin farklı bölgeleri için farklı 

üretim bölgeleri belirlenmeli, büyük ve rekabetçi pazar koşulları için stratejiler geliştirilmelidir.  

18. Uluslararası alanda rekabet gücümüzün artırılması için üretici ve pazarlayıcı işletmelerin, 

diğer ülkelerde olduğu gibi desteklenmesi, vergi indirimlerinden yararlandırılması ve önündeki 

engellerin aşılmasında yardımcı olunması gerekmektedir.  

19. Süs bitkileri sektörü çalışanları olarak, tarımla ilgili politika üretenlere ulaşmada ve 

işbirliğinde eksikliklerimiz mevcuttur. Süs bitkileri sektörü ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde 

sıkıntılar vardır. Bu konularla ilgili çalışma grupları oluşturulmalı, sektörle ilgili politikaların 

oluşturulmasında sektör paydaşlarının katılımcılığı sağlanmalıdır. Sektörün gelişimi ve ihracatında 

sıkıntılara sebep olan yasal prosedür gözden geçirilmeli, sektörün önünü açacak düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

20. Süs Bitkileri sektörü hızlı gelişen, istihdam düzeyi ve ihracat potansiyel yüksek gelecek 

vaad eden bir sektördür. Bu potansiyelin daha hızlı ilerlemesi ülkeye katma değerinin daha hızlı 

artırılabilmesi için; Ziraat Fakülteleri‟nde Süs Bitkileri Bölümleri oluşturulmalı, Kamu Araştırma–

Geliştirme Kuruluşlarında süs bitkileri birimleri kurulmalı, Özel sektör Ar–Ge kuruluşları 

yaygınlaştırılmalıdır.  

 

 

 

 

Saygılarımızla 

V. Süs Bitkileri Kongresi Düzenleme Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

                                                ĠÇĠNDEKĠLER                                                                      Sayfa No 

Türkiye‟nin Süs Bitkileri Potansiyeli: Doğal Monokotil Geofitler 

 Neriman Özhatay .......................................................................................................................... 1 

Türkiye‟de Süs Bitkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 

 İbrahim Baktır ............................................................................................................................. 13 

Süs Bitkilerinin Hasat Sonrası Kaliteleri ve Yeni Teknolojiler 

 Fisun Gürsel Çelikel .................................................................................................................... 17 

Ġç ve DıĢ Mekanlarda Dikey Bahçe Uygulamaları 

 Murat Ertuğrul Yazgan, Parisa Aliasghari Khabbazi .................................................................. 27 

Süs Bitkileri Konusunda Üniversite, Kamu, Özel Sektör ve Üretici ĠĢbirliği Projeleri; 

Lale Soğanı Üretimi Örneği 

 M. Ercan Özzambak .................................................................................................................... 34 

Kentsel YeĢil Alanlarda Bitki GeliĢimini Kısıtlayan Faktörler ve Alınması Gereken 

Önlemler 

 Zerrin Söğüt, Elif Bozdoğan ....................................................................................................... 41 

Tarihi Kentlerde DıĢ Mekan Süs Bitkilerinin Kullanımı 

 Füsun Erduran Nemutlu, Aysun Çelik, Alper Sağlık, Necla Ece Devecioğlu ............................ 51 

Batı Anadolu‟da Antik Çağlarda Sepulkral Anıtlar Üzerindeki Girlandlarda Kullanılan 

Süs Bitkileri 

 Zuhal Kaynakçı Elinç .................................................................................................................. 61 

GeçmiĢten Günümüze Çiçekçilik Üzerine Bir AraĢtırma 

 Gül Yücel, Yusuf Evren Doğan .................................................................................................. 68 

Ege Bölgesinde Doğal YayılıĢ Gösteren Bazı Orkide Türlerinin Kültüre Alınması 

 Mehmet Tutar, Fatih Çiçek, Ali Osman Sarı, Aynur Bilgiç, Özge Yıldız, Ünal Karik .............. 74 

Soğanlı Süs Bitkilerinde Zararlı Türler ve Mücadele Yöntemleri 

 Selma Ülgentürk ......................................................................................................................... 84 

Farklı Zorlama Uygulamalarının Lale (Tulipa gesneriana L.)‟nin Kesme Çiçek 

Performansı Üzerine Etkileri 

 Zehra Polat, Soner Kazaz ............................................................................................................ 94 

Akdeniz KoĢullarında “Zoysia Japonica” ile Çim Alan Tesisinde Uygun Ekim Zamanının 

Belirlenmesi 

 Songül Sever Mutlu, Selin Temizel .......................................................................................... 102 

Japon Ayvası (Chaenomeles japonica) Bitkisinde Farklı Zamanlarda Alınan Çeliklerin 

Farklı Ortamlarda Köklenme BaĢarısı 

 Aysun Çavuşoğlu, Melekber Sülüşoğlu, Süleyman Erkal ........................................................ 109 

Bitkisel Tasarımda Doğal Bitki Türleri ve Antalya Örneğinde Kullanım Potansiyeli 

 Meryem Atik, Osman Karagüzel, Ayşe Durak ......................................................................... 117 

 



xi 

 

Yol ġevlerindeki Doğal Yerörtücü Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilebilme 

Olanakları: Sultanmurat–Uzungöl Yol Güzergahı Örneği 

 Engin Eroğlu, Cengiz Acar, Aybike Demirel ........................................................................... 126 

Artvin Ġli Çevresinde Bulunan Bazı Doğal Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak 

Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi 

 Hilal Turgut, Banu Karaşah, Aslıhan Erdoğan, Yasin Kültigin Yaman, Özgür Eminağaoğlu . 134 

Erozyon Sahalarında Kullanılabilecek Yer Örtücü Bitkiler Üzerine Bir AraĢtırma; 

Göller Bölgesi Örneği 

 Şirin Dönmez, Nilüfer Yazıcı, Candan Kuş Şahin .................................................................... 143 

Kentsel Tarihi Alanlarda Tescilli Ağaçlar ve Koruma Durumu: Antalya Kaleiçi Örneği 

 Latif Gürkan Kaya, Zuhal Kaynakçı Elinç, Hakan Elinç .......................................................... 150 

AlıĢveriĢ Merkezlerinde Kullanılan Ġç Mekan Bitkilerinin Bazı Tasarım Öğeleri 

Açısından Değerlendirilmesi 

 Özgür Yerli, Sertaç Kaya .......................................................................................................... 157 

Taiwan ve Türkiye de Tıbbi ve Aromatik Bitki Türlerinin Kullanımı 

 Mükerrem Arslan, Maria Peng .................................................................................................. 163 

Ülkemiz Florasında Bulunan Süs Çimleri ve Peyzaj Tasarımlarında Kullanım 

Olanakları 

 Songül Sever Mutlu, Firuze Murad, Ceren Selim ..................................................................... 170 

Golf Sahaları ve Sürdürülebilirlilik: Antalya–Belek Örneğinde Ġncelenmesi 

 Ceren Selim, Songül Sever Mutlu, Gürliz Yakın ...................................................................... 178 

Tarihi Çevrelerdeki Bitkilendirme Tasarımında Kullanılan Bitkiler: Trabzon Örneği 

 Cengiz Acar, Engin Eroğlu, Yeliz Çiçek .................................................................................. 187 

Kaya Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı: Trabzon‟da Süs Bitkileri 

Kullanılarak OluĢturulan Bir Kaya Bahçesi Önerisi 

 Aslı Gözde Gel, Cengiz Acar, Derya Sarı, Hilal Kahveci ........................................................ 195 

Engellilere Yönelik Peyzaj Tasarımında Bitki Kullanımı 

 Canan Koca ............................................................................................................................... 204 

Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınmasında ISTE Herbaryumu‟nun Rolü 

 Neriman Özhatay, Serpil Demirci ............................................................................................. 213 

Halfeti Gülü Siyah mıdır?  

 Mustafa Özden .......................................................................................................................... 219 

Manisa Katırtırnağının (Genista lydia var. lydia Boiss.) Süs Bitkisi ve Fidan Büyütme 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Kamil Erken, Mustafa Ercan Özzambak ................................................................................... 225 

Doğu Anadolu Frıtıllarıa‟larının Kültür ġartlarına Adaptasyonu 

 Meral Aslay, Kemal Çukadar, H. Murat Ünlü, Zakine Kadıoğlu, Mehtap Tekşen, 

 Erdal Kaya................................................................................................................................ 236 

 



xii 

 

Soğan Boyları ve Sulamanın Sternbegia lutea L. Ker–gawl. Ex sprengel Bitkisinin 

Çiçeklenmesine ve Soğan verimine Etkisi 

Neşet Arslan, Amir Rahimi, Arif İpek ................................................................................................ 242 

Toros Kardeleninin (Galathus elwesii) Elekaltı Soğanlarının Kendi Doğasında 

Çoğaltılmasına Yönelik ÇalıĢmalar 

 İbrahim Baktır, Neşet Arslan, M. Ercan Özzambak ................................................................. 247 

Lale Bitkisinin Islahı ve Kültüre Alınmasında Ülkemizin Önemi 

 Şevket Alp, Emrah Zeybekoğlu, Ali Salman, Mustafa Karaağaçlı, M.Ercan Özzambak ......... 252 

Yalova‟da Kesme Çiçek YetiĢtiriciliği Yapan ĠĢletmelerin Sosyo–Ekonomik Analizi 

 Mustafa Öztürk, Bülent Miran .................................................................................................. 257 

Yalova‟da Süs Bitkileri ĠĢletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri 

 Mükremin Temel ....................................................................................................................... 266 

Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre Ġller ve Bölgeler Düzeyindeki 

Durumu 

 Soner Kazaz, Özgül Karagüzel, Ayşe Serpil Kaya, Köksal Aydınşakir, Kamil Erken,  

Serdar Erken, Fatih Gülbağ, Emrah Zeybekoğlu, Gülden Haspolat, Murat Hocagil,  

Yasemin İzgi Saraç, Elif Bozdoğan, Bahadır Altun, Meral Aslay, Ufuk Rastgeldi ................. 276 

Türkiye‟deki Iris L. Subgen. Iris ve Subgen. Scorpiris Türlerinin Kromozom Sayıları 

 Mine Koçyiğit, Kamil Erken, Neriman
 
Özhatay, Erdal Kaya ................................................... 283 

Ġzmir Ġli‟nde Bazı Süs Bitkilerinde Görülen Fungal Hastalıklar 

 Güliz Tepedelen, Ceren Karagöz .............................................................................................. 294 

Atık Çamurun Kapak Malzemesi Olarak Kullanımının Bazı Çim Türlerine Etkisi 

 Gülbin Çetinkale Demirkan, Hülya Akat, İbrahim Yokaş ........................................................ 301 

ArıtılmıĢ Atık Su ile Sulamanın Çok Yıllık Otsu Verbena laciniata Türünün Büyümesi 

Üzerine Etkisi 

 Elif Bozdoğan ........................................................................................................................... 309 

Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Kalitenin Korunmasına Yönelik Uygulamalar 

 Rezzan Kasım, Mehmet Ufuk Kasım ........................................................................................ 316 

Süs Bitkileri Soğanlarının Kalitesinde Hasat ve Hasat Sonrası Faktörlerin Etkisi 

 M. Ufuk Kasım, Rezzan Kasım ................................................................................................ 330 

Bazı Ġris Türleri ve Melezlerinin InVıtro ġartlarda Embriyo Kültürü Yolu ile Üretilmesi 

 Ayşe Fidancı, Kamil Erken, Suna Başer, Erdal Kaya ............................................................... 337 

Bazı Zambak Melezlerinin in vitro ġartlarda Embriyo Kültürü Yolu ile Üretilmesi 

 Ayşe Fidancı, Erdal Kaya ......................................................................................................... 340 

Beylerbeyi Sarayı Bahçelerinde Bitkisel Materyal Kullanımı 

 Parisa Aliasghari Khabbazi, Elmas Erdoğan............................................................................. 345 

Doğu Mazısı: GeçmiĢten Günümüze 

 Alaeddin Bobat ......................................................................................................................... 353 



xiii 

 

Lavandula angustifolia Mill.‟nın Peyzaj Mimarlığındaki Kullanım Alanlarının Estetik ve 

Fonksiyonel Açıdan Ġrdelenmesi 

 Banu Bekci, Gaye Taşkan, Çiğdem Bogenç, Deryanur Dinçer ................................................ 359 

Mevsimlik Çiçeklerin OluĢturduğu Renk Etkisinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki 

Psikolojik Etkilerinin Ġrdelenmesi: Karabük Üniversitesi, Kampüs Örneği 

 Banu Bekci, Gaye Taşkan, Çiğdem Bogenç, Deryanur Dinçer ................................................ 363 

Vetiver Grass: Kullanım Alanları 

 Yasemin Cındık, Öner Demirel ................................................................................................. 370 

Süs Bitkilerinin Sağlanmasında Kamu KuruluĢlarının Artan Rolü; Erzurum Kenti 

Örneği 

 Metin Demir, Beyza Ersoy ........................................................................................................ 373 

Alyssum L.‟un Fitoremediasyon (YeĢil Islah)‟da Kullanılabilirliği 

 Cennet Özay, Ramazan Mammadov ......................................................................................... 382 

Denizli Ġlinde YayılıĢ Gösteren Bazı Crocus L. Taksonlarının Bitki ve Toprak ĠliĢkileri 

 Cennet Özay, Çiğdem Aydın, Ramazan Mammadov ............................................................... 388 

Kocaeli‟de Perakende Çiçekçilik ve Ürün ÇeĢitliliği: Ġzmit Merkez Ġlçe Örneği 

 Aysun Çelik, Ehlinaz Torun ...................................................................................................... 392 

Kocaeli–Ġzmit Merkez Ġlçedeki Çiçekçilerin Sosyo–Ekonomik Durumu 

 Ehlinaz Torun, Aysun Çelik ...................................................................................................... 400 

Türkiye‟de Süs Bitkileri DıĢ Ticareti 

 Mustafa Öztürk ......................................................................................................................... 407 

Sebzelerin Süs Bitkisi Olarak Peyzaj Mimarlığı ÇalıĢmalarında Kullanılma Olanakları 

 Sibel Sarıçam, Nuray Çömlekçioğlu ......................................................................................... 414 

Farklı Biber Genotiplerinin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması Üzerine Bir 

AraĢtırma 

 Kazım Mavi, Fulya Uzunoğlu, Nazlı İlke Eken, Özgür Şen, Ayşe Onur, Sevtap Doksöz, 

 Hediye İnceoğlu, Mesut Yüceyurt ........................................................................................... 418 

Kamusal ve Yarı–Kamusal Alanlarda Bitkilerin Estetik ve ĠĢlevsel Kullanımlarının 

Değerlendirilmesi: Artvin Kenti Örneği 

Banu Karaşah, Derya Sarı, E. Seda Arslan Muhacir ........................................................................... 423 

Isparta Kent Merkezindeki Tarihi Mistik Mekânlardaki Ağaç Türleri, Mevcut 

Durumları ve Olası Çoğaltma Yöntemleri 

 Esra Bayar, Musa Genç ............................................................................................................. 431 

Akebia quinata DECNE.‟nin Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları 

 Ebru Ebcin Korkusuz ................................................................................................................ 436 

KahramanmaraĢ Dağlarından Bahçelere GösteriĢli Geofitler 

 Serpil Demirci, Neriman Özhatay ............................................................................................. 441 

Tasarımda Farklı Bir YaklaĢım: Dikey Bahçeler 

 Nilüfer Seyidoğlu Akdeniz, Murat Zencirkıran ........................................................................ 445 



xiv 

 

Türkiye‟de Kesme Çiçek YetiĢtiriciliğini Kısıtlayan Faktörler 

 İlkay Şen ................................................................................................................................... 452 

Ankara Kentinde Bazı Sedum Türlerinin Dikey Bahçelerde Kullanım Potansiyeli 

 İdil Kanter, Meltem Güneş ........................................................................................................ 461 

Ankara Ġli Park ve Bahçelerde Yaygın ve Ortak Olarak Bulunan Bazı Toksik Süs 

Bitkileri 

 Ceren Yalçıntaş, Ömer Lütfü Çorbacı, Ayşegül Guvenç, B. Cemil Bilgili .............................. 466 

Isparta Ġklim KoĢullarında YetiĢen Lamiaceae Familyasına Ait Türlerin Görsel 

Karakteristikleri ve Bitkisel Tasarımda Kullanımları 

 Nazlı Ünlü, Şirin Dönmez ......................................................................................................... 474 

Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Kullanım Düzeyinin Saptanması: Bartın Örneği 

 Canan Cengiz, Bülent Cengiz, Şule Yıldız ............................................................................... 477 

Ankara Ġklim KoĢullarında Ġlkbahar Mevsiminin Habercisi Olan Bitki Türlerinin Peyzaj 

Tasarımında Kullanımı; Altınpark Örneği 

 Fırat Çağlar Yılmaz, Burcu Ayan Sonkur, Ömer Lütfü Çorbacı .............................................. 484 

Farklı Uygulamaların Althea rosea ve Peganum harmala Türlerinde Tohum Çimlenmesi 

Üzerine Etkileri 

 Songül Sever Mutlu, Osman Gökhan Ayhan, Ceren Selim ...................................................... 492 

Hayıt (Vitex agnus castus L.) Bitkisinin Çelikle Üretilmesine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerinin Etkisi 

 Songül Sever Mutlu, Fatma Yıldız, Ceren Selim ...................................................................... 499 

Akvaryum Bitkisi Olarak Kullanılan Bryofitler 

 Ayşe Dilek Özçelik, Güray Uyar, Muhammet Ören, Bilun Sarı ............................................... 505 

Süs Bitkileri Seralarındaki Otomasyon ve Mekanizasyon Uygulamaları 

 Halil Ünal, Hasan Kuraloğlu, Murat Zencirkıran ..................................................................... 508 

EskiĢehir‟e Alternatif Bir Ürün: Karaburun Nergisi 

 Sibel Sarıçam, Emrah Zeybekoğlu, Ş. Ferhat Koçak, Ercan Özzambak ................................... 519 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçesi Örneğinde Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı 

YaklaĢımıyla Xeriscape 

 Nermin Merve Baykan, Tanay Birişçi ...................................................................................... 523 

Lavanta (Lavandula hybrida)‟nın Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon Dozları ve 

Köklendirme Ortamlarının Etkisi 

 İmge İ. Özcan, Olcay Arabacı, Neval Gül Öğretmen ............................................................... 529 

Bryofit ve Liken Bahçeciliği 

 Güray Uyar, Aysun Kapanşahin, Ayşe Dilek Özçelik .............................................................. 535 

Yükselen Değer: Soğanlı Kesme Çiçekler 

 Tuğba Kılıç, Yeşim Okay, Soner Kazaz ................................................................................... 537 

Türkiye‟de YetiĢtirilen Soğanlı Kesme Çiçekler 

 Tuğba Kılıç, Yeşim Okay, Soner Kazaz ................................................................................... 544 



xv 

 

Yalova‟da Soğanlı Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Syrphidae (Diptera) Türleri 

 Cemil Hantaş, Pınar Hephızlı, Kamil Erken, Erdal Kaya ......................................................... 551 

Lokal Endemik Muscari mirum (Asparagaceae) Türünün Süs Bitkisi Potansiyeli 

Yönünden Morfolojik Olarak Ġncelenmesi 

 İmge İ. Özcan, Olcay Arabacı, Neval Gül Öğretmen ............................................................... 529 

Bryofit ve Liken Bahçeciliği 

 Güray Uyar, Aysun Kapanşahin, Ayşe Dilek Özçelik .............................................................. 535 

Yükselen Değer: Soğanlı Kesme Çiçekler 

 Tuğba Kılıç, Yeşim Okay, Soner Kazaz ................................................................................... 537 

Türkiye‟de YetiĢtirilen Soğanlı Kesme Çiçekler 

 Tuğba Kılıç, Yeşim Okay, Soner Kazaz ................................................................................... 544 

Yalova‟da Soğanlı Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Syrphidae (Diptera) Türleri 

 Cemil Hantaş, Pınar Hephızlı, Kamil Erken, Erdal Kaya ......................................................... 551 

Lokal Endemik Muscari mirum (Asparagaceae) Türünün Süs Bitkisi Potansiyeli 

Yönünden Morfolojik Olarak Ġncelenmesi 

 Murat Gürsoy, Levent Şık, Osman Erol .................................................................................... 554 

Bartın Kent Kullanıcılarının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Ġrdelenmesi 

 Bülent Cengiz, Banu Bekci, Canan Cengiz .............................................................................. 560 

Tuzlu KoĢullarda YetiĢtirilen Sıklamen (Cyclamen coum)‟de Bazı Bitkisel Özelliklerin 

DeğiĢimi 

 Arda Akçal, Kenan Kaynaş ....................................................................................................... 566 

Tuzla‟da Doğal YetiĢen Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta)‟in Depolama ve Vazo 

Ömrünün AraĢtırılması 

 Hatice Demircioğlu, Ömür Dündar, Okan Özkaya ................................................................... 573 

Bazı Kesme Çiçeklerin Derim Sonrası Fizyolojisi 

 Hatice Demircioğlu, Ömür Dündar, Okan Özkaya ................................................................... 581 

Ġran‟da Yağ Gülcülüğü 

 Marieh Javani, Mehdi Taher, Neşet Arslan, Negar Valizadeh .................................................. 586 

Ġran‟da Süs Bitkilerinin Üretimi ve Ticareti 

 Marieh Javani, Neşet Arslan, Mehdi Taher, Amir Rahimi ....................................................... 592 

Ankara Ġli Kalecik Ġlçesi Ġklim verileri Baz Alınarak Süs Bitkileri YetiĢtiricilik 

Potansiyelinin Belirlenmesi 

 Mürüvvet Ulusoy Deniz ............................................................................................................ 598 

Endemik Fritillaria aurea Schott‟un in vitro Çoğaltımı Üzerine ÇalıĢmalar 

 Süleyman Kızıl, Uğur Sesiz, Khalid Mahmood Khawar, Neşet Arslan .................................... 602 

Doğal Bitki Türlerinin Kullanımında Halkın Farkındalığı: Feke/Adana Örneği 

 Damla Şenol, Zerrin Söğüt ........................................................................................................ 606 

 



xvi 

 

Frankliniella occidentalis ile TaĢınan ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Tospovirüsler 

 Nesrin Uzunoğulları, Mustafa Gümüş ...................................................................................... 615 

Farklı Besin Solüsyonlarının Topraksız Kültürde YetiĢtirilen Liliumlarda Çiçeklenme ve 

Çiçek Kalitesi Üzerine Etkisi 

 Leyla Saygılı, Uğur Şirin .......................................................................................................... 621 

Türkiye Sulak Alanlarında YetiĢen Bazı Doğal Süs Bitkileri 

 Bahadır Altun ............................................................................................................................ 630 

Ġran‟da Yöresel Bitkilerin Peyzaj Alanlarında Kullanılmalarının Avantajları 

 Negar Valizadeh, Amir Rahimi, Marieh Javani ........................................................................ 636 

Türkiye Orman Fidanlıklarında YetiĢtirilen Süs Bitkilerinin Üretim Teknikleri 

 Esra Nurten Yer, Sezgin Ayan .................................................................................................. 644 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit YerleĢkesinde Bulunan Süs Bitkileri 

 Elif Kınık, Fisun Gürsel Çelikel................................................................................................ 647 

Süs Bitkileri Sektöründe, ĠĢverenlerin Eğitim Düzeyinin Süs Bitkileri ĠĢletme Yapılarına 

Etkilerinin Ġncelenmesi 

 Gül Yücel, Yusuf Evren Doğan ................................................................................................ 656 

Yapı Yüzeylerinin Kaplanmasında Yenilikçi YaklaĢım: Dikey Bahçeler “Green Side 

Wall” Örneği 

 Gül Yücel, Yusuf Evren Doğan ................................................................................................ 663 

Süs Bitkilerinin Kullanımında Yeni Yöntemler: Minyatür Bahçeler 

 Gül Yücel, Yusuf Evren Doğan ................................................................................................ 669 

Halfeti Gülünün (Rosa chinensis L. cv. „Louis XIV‟) in vitro Çoğaltımı 

 Mustafa Özden .......................................................................................................................... 672 

Kesme Çiçeklerde Görülen Önemli Fungal ve Bakteriyel Hastalıklar 

 Burcu Yavuz, Nesrin Tunalı ..................................................................................................... 677 

Türkiye Florasındaki Erica Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi 

 Deniz Hazar............................................................................................................................... 683 

Strelitzia regina‟ da Vazo Ömrü Üzerine 1–MCP Uygulamasının Etkisi 

 Arzu Şen, Selma Özyiğit, Serdar Erken, Tuncay Acıcan .......................................................... 688 

Süs Bitkileri Mikroçoğaltımında Sıvı Kültür Teknolojisinin Kullanımı 

 Burak Erdem Algül, Gonca Günver Dalkılıç ............................................................................ 690 

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak YetiĢen Bazı Geofitlerin Peyzaj 

Planlamada Kullanım Olanaklarının AraĢtırılması 

 Celal Dağıstanlıoğlu, Candan Kuş Şahin, Funda Ünal Ankaya ................................................ 696 

Alev Ağacının (Photinia serrulata Lindl.) in vitro KoĢullarda Üretilmesi 

 Ayşe Fidancı ............................................................................................................................. 702 

„Türkiyem‟ Gülünün (Baccara x Caribia) in vitro KoĢullarda Üretilmesi 

 Ayşe Fidancı ............................................................................................................................. 705 



xvii 

 

Manisa Katırtırnağının (Genista lydia var. lydia Boiss.) Generatif Çoğaltımı 

 Kamil Erken, Mustafa Ercan Özzambak ................................................................................... 709 

Süs Biberlerini Süs Bitkisi Olarak Kullanma Olanakları 

 Davut Keleş, Tijen Bahar .......................................................................................................... 718 

Türkiye Florasında Mevcut Soğanlı Ġris (Iris spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik 

Durumlarının Belirlenmesi 

 Erdinç Uysal, Kamil Erken, Erdal Kaya, Serdar Erken, Fatih Gülbağ ..................................... 723 

Farklı Miktarlarda Uygulanan Azotun, Bazı Doğal Çiçek Soğanlarında (Lilium 

candidum, galanthus elwesii, leucojum aestivum) Soğan Büyüklüğü Üzerine Etkileri 

 Erdinç Uysal, Erdal Kaya .......................................................................................................... 729 

Alanya Kargı Çayı Vadisinde OluĢturulan Alanda Kullanılacak Aromatik Etkiye Sahip 

Süs ve Tıbbi Bitkilerin Seçimi 

 Özgül Karagüzel, Köksal Aydınşakir, Ercan Gürbüz ............................................................... 733 

Dünyada Karanfil Islahçısı Önemli Firmalar ve Islah ÇalıĢmaları 

 Ayşe Serpil Kaya, Özgül Karagüzel, Soner Kazaz, Köksal Aydinşakir ................................... 739 

Kastamonu Kentinde Son Yıllarda Yapılan Yol Kenarı Ağaçlandırmalarının 

Değerlendirilmesi 

 Nurcan Yiğit, Ayşe Öztürk ....................................................................................................... 744 

Türkiye‟deki Bazı Endemik Türler ve Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları 

 Ayşe Öztürk, Nurcan Yiğit ....................................................................................................... 748 

Bazı Organik Gübrelerin Hibrid Gladiolus „Dolce Vita‟ Bitkisinin GeliĢimi Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 

 Arzu Çığ, Ferit Sönmez, Füsun Gülser, Gülçinay Başdoğan .................................................... 754 

Phalaenopsis Orkide YetiĢtiriciliğine Uygun YetiĢtirme Substratlarının Belirlenmesi 

 Uğur Şirin, Hasan Övünç Erdem, Melek Çetkin, Serkan Macit ............................................... 760 

Türkiye‟de Önemli Gül Zararlıları ve Mücadelesi 

 H. Tevfik Emre, Selma Ülgentürk ............................................................................................ 767 

ĠyileĢtirme Bahçelerinde Tasarım Kriterleri ve Bitki Kullanımının Ġrdelenmesi 

 Pelin Keçecioğlu, Gizem Cengiz .............................................................................................. 777 

DıĢ Mekan Süs Bitkilerindeki Fungal Hastalık Etmenleri ve Mücadele Yöntemleri 

 Mertcan Karadeniz, Sabri Ünal ................................................................................................. 783 

Archips rosana (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)‟nın Atatürk Üniversitesi, Kampüsü‟nde 

(Erzurum) Bazı Bitkiler Üzerinde Kısa Biyolojisi ve Zararı 

 Alper Polat, Göksel Tozlu ......................................................................................................... 790 

Akdeniz Bölgesi Florasında Kesme YeĢillik Olabilecek Türlerin AraĢtırılması 

 Gülden Tamer, İbrahim Baktır .................................................................................................. 799 

Gama IĢını Uygulamasıyla Elde Edilen Oval Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) 

Swingle) Mutantlarının Meyve Özellikleri 

 Güçer Kafa, M. Murat Hocagil, Ayşen Ulun ............................................................................ 804 



xviii 

 

Gama IĢını Uygulamasıyla Elde Edilen Oval Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) 

Swingle) Mutantlarının Bitkisel Özellikleri 

 M. Murat Hocagil, Güçer Kafa, Ayşen Ulun ............................................................................ 810 

Farklı Soğanlı Süs Bitkilerinin Akdeniz Ġklim KoĢullarındaki Floristik Özellikleri 

Üzerine Bir AraĢtırma 

 Ali Salman, Cenk Ceyhun Kılıç, Aslı Güneş ............................................................................ 815 

Doğal ve Kültür ÇeĢidi Nergis Soğanında Dikim Zamanının Çiçek Kalitesi ve 

Çiçeklenme Süresi Üzerine Etkileri 

 Fatih Kebeli, Fisun Gürsel Çelikel ............................................................................................ 823 

Soğanlı Çiçeklerin Saksıda YetiĢtiriciliğinde Bitki Boyunun Kimyasal Yolla Kontrol 

Edilmesi 

 Sevim Demir, Fisun Gürsel Çelikel .......................................................................................... 830 

Peyzaj Alanlarında Ayçiçeği, Aspir ve Karabuğday Bitkilerinin Kullanılabilirliği 

 Oğuz Gündüz, Hasan Koç, Arzu Gündüz, Gönül Gümüşçü, Ahmet Güneş ............................. 835 

Antalyadaki Çim Alanlarda Görülen Sorunlar 

 M. Dila Evcilmen, Seren Evcilmen, İbrahim Baktır ................................................................. 840 

Ġstilâcı Yabancı Bitkilerin Türkiye‟ye GiriĢinde ve Yayılmasında Süs Bitkilerinin 

Muhtemel Yeri ve Önleyici Faaliyetler 

 Ahmet Uludağ, Mine Ruşen, Yakup Erdal Ertürk, İlhan Üremiş ............................................. 845 

Van Kenti Parklarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi 

 Duygu Akduman, Nalan Türkoğlu ............................................................................................ 852 

Türkiye Kıyılarında Doğal YayılıĢ Gösteren Kum Zambağının Korunması ve Kültüre 

Alınması Üzerine Yapılan AraĢtırmalar 

 Ebru Korkmaz, Fisun Gürsel Çelikel ........................................................................................ 855 

Tuz Stresinin Sümbül (Hyacinthus orientalis) Bitkisinin GeliĢimine Etkisi 

 Nezihe Köksal, İlknur Külahlıoğlu ........................................................................................... 860 

Fortunella Turunçgil Cinsinin (Kamkat) Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları 

 Turgut Yeşiloğlu, Nezihe Köksal, Berken Çimen, Meral İncesu, Bilge Yılmaz ...................... 866 

Fritillaria acmopetala‟da Farklı Ön Uygulama ve Ekim Ortamlarının Tohum Çimlenme 

ve ÇıkıĢına Etkisi 

 Gülat Çağlar, Selay Eldoğan, Neslihan Kaya ........................................................................... 872 

Süs Bitkileri YetiĢtiriciliğinde Kullanılabilecek Materyaller 

 Mustafa Bıyıklı, Ö. Bengü Daş, B. Barış Aşık ......................................................................... 878 

Fejoya (Feijoa sellowiana) Meyvesi, Oya Ağacı (Lagerstroemia indica) ve Zakkum 

(Nerium oleander) Türlerinin Çelikle Çoğaltılma Olanaklarının AraĢtırılması 

 Melekber Sülüşoğlu, Aysun Çavuşoğlu, Süleyman Erkal ........................................................ 884 

Japon Ayvası (Chaenomeles japonica) YetiĢtiriciliğinde Hastalık, Zararlı, Yabancı Otlar 

ve Abiyotik Sorunlar 

 Aysun Çavuşoğlu, Melekber Sülüşoğlu, Süleyman Erkal ........................................................ 890 



xix 

 

Kocaeli Ġli Kartepe, BaĢiskele ve Gölcük Ġlçelerinde Süs Bitkisi Üretiminin Mevcut 

Durumu, Sorunları ve Çözüm Olanakları 

 Melekber Sülüşoğlu, Aysun Çavuşoğlu, Süleyman Erkal ........................................................ 898 

Bazı Scutellaria Türlerinin Çoğaltımı ve Yer Örtücü Olarak Kullanımı 

 Gülat Çağlar, Selay Eldoğan, Hacer Sakınmaz ......................................................................... 907 

Durgun Su Kültüründe Farklı Çözeltilerin Kesme Nergis YetiĢtiriciliğinde Kalite ve 

Vazo Ömrüne Etkileri 

 Emrah Zeybekoğlu, Ercan Özzambak ....................................................................................... 913 

Bazı Doğal Nergisler ve Kültür Nergislerinde vegetatif Çoğaltım Tekniklerinin 

Kullanımı 

 Emrah Zeybekoğlu, Ercan Özzambak ....................................................................................... 917 

Doğal Nergis Soğanlarının Dilimleme Yöntemi ile Çoğaltılması Üzerine Bir AraĢtırma 

 Fatih Kebeli, Fisun Gürsel Çelikel ............................................................................................ 922 

Süs Bitkisi Olma Potansiyeli Olan Sebzeler 

 Gülay Beşirli, İbrahim Sönmez, Veysel Aras ........................................................................... 928 

Tendürek Dağında YetiĢen Sarıdudak (Fritillaria michailovskyi Fomin) Morfolojik 

Özellikleri ve Islahında Öne Çıkarılacak Kriterlerin Belirlenmesi 

 Şevket Alp ................................................................................................................................. 933 

Süs Bitkileri Islahında Yeni bir YaklaĢım: Yenilebilirlik 

 Şevket Alp, Ard Ammerlaan, Şebnem Ellialtıoğlu ................................................................... 935 

Fritillaria ssp. Türlerinde in vitro Çoğaltım Olanakları 

 Özlem Yaşar, Şevket Alp, Şebnem Ellialtıoğlu ........................................................................ 940 

Süs Elmasının Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımda Kullanım Olanakları ve Ülkemiz 

Açısından Değerlendirilmesi 

 Feran Aşur, Şevket Alp ............................................................................................................. 946 

Rize Ġli BaĢhemĢin Yaylasında Doğal Olarak YayılıĢ Gösteren Crocus vallicola‟nın 

Morfolojik Özellikleri ve Doğal Peyzaj Ġçerisinde Ġrdelenmesi 

 Deryanur Dinçer, Hüseyin Baykal, Banu Bekçi, Elif Kaya, Vagıf Atamov ............................. 952 

Rize Ġli KoĢullarında Süs Bitkilerinin Kullanım Tercihleri ve Süs Bitkisi Sektörünün 

Genel Durumu 

 Turan Yüksek, Deryanur Dinçer, Mine Çilli ............................................................................ 957 

Rize Ġlinde Süs Bitkisi Tüketici Profilinin ve Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi 

 Mine Çilli, Turan Yüksek, Deryanur Dinçer............................................................................. 962 

Süs Bitkisi YetiĢtiriciliğinde Nitelikli ĠĢ Gücü Eksikliği ve Bunun Giderilmesi: Örnek 

ÇalıĢma RUSEM “Süs Bitkisi YetiĢtiricilik Kursu”  

 Turan Yüksek, Mine Çilli, Deryanur Dinçer............................................................................. 969 

PANEL 

 “Süs Bitkileri Açısından AR-GE Öncelikleri” .......................................................................... 974 

 

 



1 
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Özet 

Türkiye zengin bitki çeşitliliği ile dünyada geofitler bakımında en önemli 5 merkezden olan Akdeniz 

geofit bölgesi içinde yer almaktadır. Ülkemizde doğal olarak yetişen geofit sayısı 1056 taksondur ve bunlardan 

424 takson endemiktir. Endemizm oranı %40‟tır. Bu çalışmada ülkemizdeki süs bitkisi potansiyeli olan doğal 

monokotil geofitler ile ilgili güncel tüm çalışmalar taranarak sayısal bazı veriler tablo ve grafik şeklinde 

sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, geofit, süs bitkisi 

 

Potential of Turkey for Ornamental Plants: Wild Monocotyledonous Geophytes 

Abstract 

The Mediterranean Basin in home to the World‟s the second richest geophytes flora where Turkey is in 

the center. Wild geophytes about 1056 taxa grow in Turkey of which 424 taxa are endemic, endemism 40%. In 

this presentation, additional taxa to the Flora of Turkey since 2000 to updated are given.  

 

Keywords: Turkey, geophyte, ornamental plants 

 

GiriĢ 

Türkiye florasının zenginliği  

Türkiye, Dünya‟da doğal bitkilerinin 

çeşitliliği ve zenginliği ile önemli bir yere 

sahiptir. Ülkemizin çiçekli bitki ve eğreltilerini 

bilimsel olarak tanıtan “Türkiye ve Doğu Ege 

Adaları Florası” adlı eser 1965–1985 yılları 

arasında 9 cilt halinde Prof. P. H. Davis ve ekibi 

tarafından yayınlanmıştır. Floranın 

yayınlanmasından sonra gerek Türk gerekse 

yabancı botanikçilerin ilgisi Türkiye bitkileri 

üzerinde yoğunlaşmış ve Türkiye Florasına bir 

çok yeni tür katılmıştır. Bunun doğal sonucu 

olarak bütün bu verileri biraraya toplayan 

Türkiye Florasının tamamlayıcı ek ciltlerinin 

hazırlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Florasının tamamlayıcı I. ek cildi 1988 

yılında, II. ek cildi ise 2000 yılında 

yayınlanmıştır. Toplam 11 ciltten oluşan Türkiye 

Florası adlı eser floristik bakımdan Anadolu‟nun 

devamı niteliğinde olan Doğu Ege Adalarının 

bitkilerini de içermektedir. Toplam 7676 

sahifeden oluşan bu 11ciltlik dev eserdeki tür 

adedi 8988‟dir ve bu türlerin 2991‟i endemiktir, 

Türkiye dışında başka bir yerde (doğal olarak) 

yetişmez. Endemizm oranı %34.4‟tür. Türkiye 

florası hızlı büyümeye devam etmektedir, 11. 

cildin yayın tarihinden sonra, Kasım 2000–Nisan 

2013 tarihleri arasında Türkiye florasına ilave 

edilen takson adedi 900 kadardır. Son yıllardaki 

veriler temel alındığında yaklaşık her 5 gün 12 

saatte yeni bir bitki türü Türkiye florasına ilave 

ediliyor demektir. Bunların çoğu bilim için yeni 

türler, bir kısmı ise yeni kayıtlardır (Grafik 2). 

Bu sayı olağanüstü zenginliğin bir göstergesidir, 

ılıman kuşakta yeralan hiçbir ülke bu denli 

zengin bitki örtüsüne sahip değildi 

 

Geofit ve Türkiye doğal geofitleri 

Yaprakları her yıl yeniden çıkan gövdesi 

toprakaltında depo organı olarak görev yapan 

çok yıllık bitkilere genel olarak geofit adı verilir. 

Toprakaltındaki gövde soğan, yumru, kormus 

veya rizom olabilir. Ancak bu genel tarif ile 

geofitlerin sınırlarını çizmek yeterli değildir, 

yaprak tabanlarının şişkin olması nedeniyle 

Isoetes gibi eğreltiler, Triglochin gibi 

Juncaginaceae familyasındaki cinslerde geofit 

kabul edilmektedir. Dünyada geofitlerin 

yoğunlukta olduğu yerler kışları nemli ve ılık, 

yazları ise kurak ve sıcak olan Akdeniz İklimini 

hüküm sürdüğü bölgelerdir. Bu 5 bölge: 1. Kap 

Bölgesi; 2. Akdeniz Havzası; 3. Avustralya; 4. 

Şili; 5. Kaliforniya‟dır. Ülkemizin merkezinde 

yeraldığı Akdeniz Havzası dünyanın en zengin 

ikinci geofit bölgesidir (Şekil 1).  

 

Türkiye‟nin geofitleri 

Bu çalışmada Türkiye‟de yetişen 

monokotil sınıfındaki geofitlere son yıllarda 

ilave edilen türleri, yayılışları, bunların 

kaynakları ile monokotil cinslerin takson adedi 
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ve endemizm oranları verilmektedir. Türkiye‟de 

doğal olarak yetişen Monokotiledon sınıfındaki 

geofit familya ve cinsleri: Amaryllidaceae: 

Galanthus, Ixiolirion, Leucojum, Narcisus, 

Pancratium, Sternbergia; Araceae: Acorus, 

Arisarum, Arum, Biarum, Dracunculus, 

Eminium; Irıdaceae: Crocus, Gladiolus, 

Gynandriris, Hermodactylus, Irıs, Romulea; 

Liliaceae: Allium, Anthericum, Asphodeline, 

Asphodelus, Bellevalia, Chionodoxa, Colchicum, 

Eremurus, Fritillaria, Gagea, Hyacinthella, 

Hyacinthus, Lilium, Merendera, Muscari, 

Narthecium, Nectaroscordum, Ornithogalum, 

Paris, Polygonatum, Puschkinia, Scilla, Tulipa, 

Urginea, veratrum; Orchidaceae: Aceras, 

Anacamptis, Barlia, Cephalanthera, 

Coeloglossum, Comperia, Corallorrhiza, 

Dactylorhiza, Epipactis, Epipogium, Goodyera, 

Gymnadenia, Himantoglossum, Limodorum, 

Listera, Neottia, Neotinea, Ophrys, Orchis, 

Platanthera, Serapias, Spiranthes.  

 Monokotiledon sınıfındaki Geofitler 927 

takson: bunlardan 386 endemik, Endemizm; 

%42 

 Dikotiledon sınıfındaki Geofitler129 

takson; bunlardan 38‟i endemik, Endemizm %30 

 Toplam Türkiye‟nin geofitleri 1056 

takson; bunlardan 424 endemik, Endemizm %40 

Bu çalışmada verilen Türkiye Florası‟na 

ilave taksonlar, bu konu ile ilgili 79 ulusal ve 

uluslar arası dergi taranarak saptanmıştır. 

Kaynaklar kısmında verilen bu yayınlar, 

Anabilim Dalımızda oluşturulmuş olan Türkiye 

Florası‟na İlave Taksonlar arşivinde 

saklanmaktadır.  

 

Bulgular 

Türkiye florasına 2000–2013 yıllarında 

ilave edilen taksonlar ve geofitlerin oranları 

grafik 1 de verilmiştir. İlave taksonların oranları 

grafikler halinde verilmiştir (Grafik 1–2).  

Galanthus L. (Grafik 4 ve Şekil 3): G. 

trojanus A. P. Davis & N. Özhatay [Davis & 

Ozhatay 2001], G. x valentinei (J. Allen) Beck 

notho subsp. subsplicatus (N. Zeybek) A. P. 

Davis [Davis & et al., 2001)  

Arum L. (Grafik 5 ve Şekil 4): A. 

megobrebi Lobin, M. Neumann, Bogner et P. C. 

Boyce [Lobin et al., 2007] 

Biarum Schott (Grafik 6 ve Şekil 5): B. 

syriacum (Spreng.) H. Riedl [Akan & Balos, 

2008]  

Iris L. (Grafik 7 ve Şekil 6): I. celikii 

Akpulat et K. I. Chr. [Christensen & Akpulat, 

2006], I. nezahatiae Guner et H. Duman [Guner 

& Duman, 2007], I. reticulata M. Bieb. var. 

kurdica Ruksans [Ruksans, 2007], Iris farashae 

Güner (Güner (ed.), 2012), Iris masia subsp. 

dumaniana Güner (Güner (ed.), 2012), Iris 

peshmeniana Güner & T. Hall (Güner (ed.), 

2012), Iris stenophylla subsp. margaretiae 

Güner (Güner (ed.), 2012) 

Crocus L. (Grafik 8 ve Şekil 7a, 7b): C. 

biflorus Miller subsp. caelestris Kerndorff et 

Pasche [Kerndorff & Pasche, 2006], subsp. 

caricus Kerndorff & Pasche [Kerndorff & 

Pasche, 2004], subsp. ionopharynx Kernd. & 

Pasche [Kerndorff & Pasche, 2004], subsp. 

yataganensis Kerndorff et Pasche [Kerndorff & 

Pasche, 2006], subsp. atrospermus Kerndorff & 

Pasche [Kerndorff & Pasche, 2003], subsp. 

leucostylosus Kerndorff & Pasche [Kerndorff & 

Pasche, 2003], C. nerimaniae S. Yüzbaşioğlu 

[Yüzbaşioğlu & Varol, 2004], C. x paulineae 

Pasche & Kerndorff [Pasche & Kerndorff, 

1999], C. lydius Kerndorff & Pasche [Kerndorff 

et al., 2011], C. minutus Kernd. & Pasche 

[Kerndorff & Pasche, 2011], C. antalyensis B. 

Mathew subsp. Gemici Şık & O. Erol [Erol et 

al., 2011], subsp. striatus Erol & Koçyiğit [Erol 

et al., 2010], C. flavus Weston subsp. 

sarichinarensis Ruksans [Ruksans 2010], C. 

fauseri Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 

2011], C. beydaglarensis Kerndorff & Pasche 

[Kerndorff et al., 2011], C. roseoviolaceus 

Kernd. & Pasche [Kerndorff & Pasche, 2011], C. 

demirizianus O. Erol & L. Can (Erol et al., 

2012).  

Gladiolus L. (Grafik 9 ve Şekil 8): G. 

attilae Kit Tan, B. Mathew & A. Baytop [Tan et 

al., 2006].  

Allium L. (Grafik 10 ve Şekil 9a, 9b): A. 

antalyenseEren, Çinbilgel et Parolly [Parolly & 

Eren, 2007], A. arsuzense Eker & Koyuncu 

[Koyuncu & Eker 2011], A. circinnatum Sieber 

subsp. evae R. M. Burton [Burton, 2006], A. 

cyrilli Ten. subsp. asumaniae N. Özhatay & İ. 

Genç [Özhatay & Genç, 2013] subsp. fritschii N. 

Özhatay & İ. Genç [Özhatay & Genç, 2013], A. 

dentiferum Webb & Berthel. [Kocyiğit & 

Ozhatay, 2010], A. dodecanesii Karavokyrou & 

Tzanoudakis [Kocyiğit & Ozhatay, 2010], A. 

elmaliense İ. G. Deniz & Sümbül [Deniz & 

Sumbul, 2004], A. ertugrulii Demir. & Uysal 

[Demirelma & Uysal, 2007], A. giganteum Regel 
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[Behçet et al., 2012], A. marashicum M. 

Koçyiğit & N. Özhatay [Koçyiğit & Özhatay, 

2012], A. olivieri Boiss. [Eker & Koyuncu 

2010], A. purpureoviridum M. Koyuncu & İ. 

Genç [Genç et al., 2012], A. roseum L. subsp. 

gulekense Koyuncu & Eker [Koyuncu & Eker 

2011], A. rumelicum Koçyiğit & N. Özhatay 

[Ozhatay et al., 2010], A. saxatile Bieb. 

[Özhatay et al., 2012], A. yildirimlii Dural, Bağcı 

& Ertugrul [Dural et al., 2009], A. shirnakiense 

L. Behçet & Rüstemoğlu (Behçet & 

Rüstemoğlu, 2012), A. serpentinicum İ. Genç & 

N. Özhatay, A. kandemirii İ. Genç & N. Özhatay 

[Özhatay & Genç 2013].  

Bellevalia Lapeyr (Grafik 11 ve Şekil 

10): B. leucantha K. Perss. [Persson, 2006].  

Puschkinia L. (Grafik 12 ve Şekil 11): P. 

peshmenii Rix et B. Mathew [Rix & Mathew, 

2007].  

Colchicum L. (Grafik 13 ve Şekil 12): C. 

antepense K. Perss. [Persson, 2007], C. 

chlorobasis K. Perss. [Persson, 2005], C. 

crocifolium Boiss. [Akan & Eker, 2005], C. 

ignescens K. Perss. [Persson, 2007], C. lagotum 

K. Perss. [Persson, 2007], C. leptanthum K. 

Perss. [Persson, 2001].  

Fritillaria L. (Grafik 14 ve Şekil 13): F. 

frankorum R. Wallis & R. B. Wallis [Wallis & 

Wallis, 2003], F. milasense M. Tekşen & Aytaç 

[Tekşen & Aytac, 2004], F. mughlae Tekşen & 

Aytaç [Tekşen & Aytac, 2008].  

Gagea Salisb. (Grafik 15 ve Şekil 14): G. 

sivasica Hamzaoğlu [Hamzaoğlu et al., 2008].  

Hyacinthella Schur (Grafik 16 ve Şekil 

15): H. venusta K. Persson [Persson, 2000].  

Merendera Ramond (Grafik 17 ve Şekil 

16): M. figlalii Varol [Varol, 2005].  

Muscari Miller (Grafik 18 ve Şekil 17): 

M. babachii Eker & Koyuncu [Eker & Koyuncu, 

2008], M. sivrihisardaghensis Yıldırımlı & B. 

Selvi [Yıldırımlı & Selvi, 2002], M. turcicum 

Uysal, Ertuğrul et Dural [Uysal et al., 2007], M. 

vuralii Bağcı & Doğu [Doğu & Bağcı, 2009], M. 

sirnakense Yıld. [Yıldırımlı, 2010], M. 

tuzgoluensis Yıld. [Yıldırımlı, 2011].  

Ornithogalum L. (Grafik 19 ve Şekil 18): 

Loncomelos tardus Speta [Speta, 2006], L. 

erichpaschei Speta [Speta, 2011], O. 

anamurense Speta [Speta, 2000 a], O. 

boucheanum (Kunth) Asch. [Dalgıc et al., 2006], 

O. chetikianum Uysal, Ertuğrul et Dural [Uysal 

et al., 2005], O. isauricum O. D. Düşen & H. 

Sümbül [Düşen & Sümbül, 2003], O. mekselinae 

Varol [Varol, 2004], O. microcarpum Speta 

[Speta, 2000 b], O. munzurense Speta [Speta, 

2000 a], O. nurdaniae Bağcı & Savran [Bağcı et 

al., 2009b], O. nallihanense Yıld. & A. Dogru 

Koca (Yıld. & A. Dogru Koca, 2010), O. vasakii 

Speta [Speta, 1999], O. malatyanum Mutlu 

[Mutlu & Karakuş 2012], O. beyazoglui Y. 

Bağcı, Savran & O. D. Düşen [Bağcı et al., 

2011], O. pampylicum O. D. Duşen & H. 

Sumbul [Duşen & Sumbul, 2002], O. 

sumbulianum O. D. Düşen et I. G. Deniz [Düşen 

& Deniz 2005], O. sandrasicum Yıld. 

[Yıldırımlı, 2009a].  

Paris L. (Grafik 20 ve Şekil 19): P. 

quadrifolia L. [Terzioğlu et al., 2008].  

Scilla L. (Grafik 21 ve Şekil 20): S. 

seisumsiana Ruksans & Zetterlund [Ruksans, 

2007], Scilla vardaria Yıldırım & Gemici 

[Yıldırımlı et al., 2013].  

Tulipa L. (Grafik 22 ve Şekil 21): T. 

cinnabarina K. Persson [Persson, 2000], T. 

gumusanica Terzioğlu [Terzioğlu & 

Coflkuncelebi, 2002], T. Koyuncu, İ. Eker & 

Babaç [Eker & Babac, 2010].  

Dactylorhiza Necker ex Nevski: D. 

armeniaca Hedren [Hedren, 2001], D. maculata 

(L.) Soó subsp. maculata [Daşkın et al., 2007]= 

Orchis maculata L.  

Epipactis Zinn: E. densifolia W. Hahn, J. 

Passin & R. Wegener [Hahn et al., 2003] 

Himantoglossum W. D. Koch: H. 

caprinum Spreng. subsp. robustissimum Kreutz 

[Kreutz, 2006] 

Limodorum Boehmer: L. rubriflorum 

Bartolo & Pulvirenti [Bartolo & Pulvirenti, 

1999]  

Ophrys L.: O. iceliensis C. A. J. Kreutz, 

O. lyciensis H. F. Paulus, E. Gügel, D. & U. 

Rückbrodt, O. x gennarii Rchb. f. nothosubsp. 

kusadasiensis B. Baumann & H. Baumann, O. x 

rueckbrodtiana W. Hahn, O. aramaeorum P. 

Delforge, O. aramaeorum P. Delforgef. 

akcakarae (Kreutz) P. Delforge, O. argolica H. 

Fleischm. ex Vierh. subsp. mandalyana (B. & H. 

Baumann) Kreutz, O. attaviria D. & U. 

Ruckbrodt & D. & S. Wenker subsp. cesmeensis 

C. A. J. Kreutz, O. fusca Link subsp. thracica 

Kreutz, O. transhyrcana Czerniak subsp. 

paphlagonica Kreutz.  

*Orchidaceae familyasında yer alan 

aşağıdaki cinslere ilave edilen taksonların sadece 

adları verilmiştir.  
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TartıĢma ve Sonuç 

Olağanüstü zenginlikte ve güzellikte olan 

Türkiye monokotil geofitlerinin süs bitkisi 

olarak potansiyeli çok yüksektir. Doğal 

geofitlerin ticareti, Anadolu dağ ve 

yaylalarından başlar ve Avrupa bahçelerinde 

yolculukları sona erer. Türkiye‟den soğanlı 

bitkilerin yurt dışına satışı lale ticareti ile 1550 

yıllarında başlamıştır. Önceleri sadece İzmir 

civarından toplanan örnekler daha sonraları 

Toros dağlarından toplanarak ihraç edilmiştir. 

Ticarettin boyutları ve ihraç edilen bitkilerin 

çeşitliliği her geçen gün artmıştır. 1960‟lı 

yıllarda çiçek soğanı ticareti yıllık milyon 

adetlere ulaşmış ve özellikle 1970‟lerde sayının 

80 milyon adede ulaşması doğanın büyük oranda 

tahrip edilmesine neden olmuştur. Bunun 

üzerine Türkiye‟de bu ticaret ile ilgili önlemler 

alınmasına karar verilmiş ve ticareti düzenleyen 

bir yönetmelik hazırlanmıştır. Günümüzde çiçek 

soğanlarının ihracı ve ticareti Türkiye 

Cumhuriyeti Tarım ve Gıda İşleri Bakanlığı, 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 

yürütülmektedir.  

 

Niçin üretmeliyiz 

Uzun yıllar doğadan toplandığı için ve 

nesli tehlike altına giren bu bitkilerin ticari 

amaçla toplanması çiçek soğanları 

yönetmeliğine göre yasak olduğu için 

toplanmamalıdır. Doğadan toplanan soğanlar 

yerine yetiştirilen soğanları satarak doğaya zarar 

vermemek için üretilmeli. Yörenin yurt ve dünya 

çapında tanınmasını sağlayarak ticareti 

sürdürülebilir olarak yapabileceği için 

üretilmelidir. Doğadan zor koşullar altında soğan 

toplayıp satmak yerine, üretilen kendi malımızı 

satmak için üretmeliyiz. Örnek bir çiçek soğanı 

üretim projesi: Kardelen üretimi (DUMLU 

GÖZE Karaman–Sarıveliler); Siklamen Üretimi 

(Kahramanmaraş); Zambak Üretimi (Ardahan). 

Projeler ile üretimi denenmiş olan doğal 

türlerimiz en kısa zamanda süs bitkisi 

sektöründe ıslah edilerek ve üretilerek sektördeki 

gecikmiş olan yerini almalıdır.  
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Grafik 1. Türkiye florasına 2000–2013 yıllarında ilave edilen 

cinslere ait takson sayıları ve yüzdeleri 
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Grafik 2. İlave edilen taksonlara ait taksonomik kategoriler 

Şekil 2. Geofit taksonlarının Türkiye Florası kareleme 

sistemine göre adetleri (Kutluk ve Aytuğ 2001‟den 

değiştirilerek hazırlanmıştır) 
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Şekil 3. Galanthus cinsine ilave taksonların yayılışı 
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Grafik 4. Galanthus cinsi ilave taksonları grafiği 

Şekil 4. Arum cinsine ilave taksonun yayılışı Grafik 5. Arum cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 5. Biarum cinsine ilave taksonun yayılışı 

Grafik 6. Biarum cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 6. Iris cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 7. Iris cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 7. Crocus cinsine ilave taksonların yayılışı 

 
Grafik 8. Crocus cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 8. Gladiolus cinsine ilave taksonun yayılışı 

 Grafik 9. Gladiolus cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 9. Allium cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 10. Allium cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 10. Bellevalia cinsine ilave taksonun yayılışı 

Grafik 11. Bellevalia cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 11. Puschkinia cinsine ilave taksonun yayılışı Grafik 12. Puschkinia cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 12. Colchicum cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 13. Colchicum cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 13. Fritillaria cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 14. Fritillaria cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 14. Gagea cinsine ilave taksonun yayılışı 
Grafik 15. Gagea cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 15. Hyacinthella cinsine ilave taksonun yayılışı Grafik 16. Hyacinthella cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 16. Merendera cinsine ilave taksonunyayılışı 

Grafik 17. Merendera cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 17. Muscari cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 18. Muscari cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 18. Ornithogalum cinsine ilave taksonların yayılışı 

Grafik 19. Ornithogalum cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 19. Paris cinsine ilave taksonun yayılışı 

Grafik 20. Paris cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 20. Scilla cinsine ilave taksonun yayılışı 

Grafik 21. Scilla cinsi ilave taksonları grafiği 
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Şekil 21. Tulipa cinsine ilave taksonun yayılışı 

Grafik 22. Tulipa cinsi ilave taksonları grafiği 
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Türkiye‟de Süs Bitkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 
 

Ġbrahim Baktır 
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya 

ibrahim.baktir@gmail.com 
 

Özet 

Süs bitkileri insanoğlunun acılarını ve sevinçlerini sembolize eden bitkilerdir. Bu nedenle de ülkemiz 

dahil birçok ülkede geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Türk toplumunun da Osmanlı Dönemi öncesi ve 

sonrasında süs bitkilerine olan ilgisi hiç eksik olmamıştır. Lale Devri bunun en somut örneklerinden birisidir. 

Edirne ve çevresi süs bitkileri üretiminde öne çıkmıştır. Bu dönemde lalenin yanı sıra Anadolu kökenli gül, 

karanfil, nergis ve sümbül gibi çok sayıda çiçek saray bahçelerinde ve halka açık park ve bahçelerde yerini 

almıştır. Edirne ve İstanbul‟un yanı sıra imparatorluğun İzmir ve Van gibi diğer yörelerinde de süs bitkileri 

üretimine rastlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarlıda yaşanan 

olumsuzluklar nedeniyle süs bitkilerine olan ilginin azaldığı ve 1980‟li yıllardan itibaren ise bilinçli ve hızlı bir 

şekilde yeniden arttığı görülmektedir. 1970‟li yılların ortalarına kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Yalova 

çevresinde yapılmakta olan süs bitkileri yetiştiriciliği bu yıllarda sonra yaşanan petrol krizi nedeniyle başta İzmir 

olmak üzere Adana ve Antalya gibi kışları daha ılıman olan illerimize kaymıştır. En son verilere göre 2012 yılı 

itibariyle ülkemizdeki toplam süs bitkileri üretimi alanı yaklaşık 3400 hektar ve ihracat değeri 76 milyon dolar 

civarındadır.  

Türkiye konumu, iklimi ve süs bitkileri yetiştiriciliğine olan yatkılığı nedeniyle avantajlı ülkelerin ilk 

sıralarında yer almaktadır. Ancak, mevcut üretim kapasitemizin çeşitlendirilerek artırılması, uluslar arası 

pazarlarda daha fazla paya sahip olunması ve süs bitkileri ihracat değerimizin artırılması için gerekli tedbirlerin 

şimdiden alınması gerekmektedir. En kısa zamanda organize üretim bölgelerinin oluşturulması, bürokrasinin 

üretici ve ihracatçı lehine iyileştirilmesi, vergilendirmelerde dünya standartlarının dikkate alınması, Hollanda 

örneğinde olduğu gibi donanımlı mezat sistemine geçilmesi ve araştırma ağının üniversite, araştırma enstitüleri 

ve üretici üçgeni içerisinde ihtiyaçlara göre kurulması gerekmektedir. Yeni çeşit geliştirmeye yönelik 

araştırmalara öncelik verilmelidir.  
 

Anahtar kelimeler: Türkiye, süs bitkileri, dünü, bugünü, yarını 
 

The Developmental Trend of Floriculture in Turkey from Past to Present Days and Expectations in the 

Future 

Abstract 

Flowers are univesal symbols of sadness and happiness of mankind. That is why there have been enless 

demands for flowers in all over the world. Turkish people had showed conciderable interest in flowers both 

before and after Ottoman Empire. Tulip Era was an intersting and unforgatable period of Ottoman Dynasty. 

Beside tulips, many other domestic flowers such as carnations, daffodils, hyacinths and roses were planted in 

Empire gardens as well in public ones. Edirne and its surroundings were important flower production regions of 

the Empire in 16 th century. Meantime, there were some signs of flower growings areas in many other regions 

such as İzmir, Van and so on. Flower production and trading were almost stoped during the last period of 

Ottoman Empire and the early period of the Turkish Republic due to economical bottle neck. Beginning from 

late 1970‟s and early 1980‟s, flower production in Turkey took re–start and especially in cut flower production 

moved from İstanbul and Yalova to warmer parts such as to İzmir, Adana and Antalya because of high heating 

cost. Now, total floricultural production area is about 3400 hektar and export value is 76000 million American 

dolar. 

Turkey has certain advantages in flower production comparing to the neighbouring countries. First of all, 

Turkey has ecological superiority with various micro–climatical reagions, enough water, good infrastructures, 

modern international airports and suitable climates for many important ornamental crops beside its easy 

accesible location. Flower cultivation is well known by the growers in the country. What Turkey needs for more 

production and more exports in the forthcoming years are; to increase the number of floricultural species and 

cultivars, to have large scale–well organized production areas, to have well equiped modern auctions, and to 

minimize bureaucratic procedures in favour of growers and exporters as in Holland. Futuring reseaches in 

floriculture must be based on urgent needs and also must be run by collaboration of three bodies namely 

universities, governmental research institutes and grower organizations and finaly, there should be a great target 

or proposal of better quality crops in large production areas and bigger share at international flower markets 

aiming more than one billion dolar export value per year. 
 

Keywords: Turkey, floriculture, yesterday, today, tomorrow 
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Genel Değerlendirme ve Öneriler 

Süs bitkileri; şekli, formu, rengi ve 

estetiközellikleri ile öne çıkan otsu ve odunsu 

bitkilerdir. Süs bitkileri, çağlar boyu 

insanoğlunun acılarını ve sevinçlerini sembolize 

etmiş ve aynı zamanda teselli kaynağı olmuş 

bitkilerdir. Süs bitkilerinin tarihi geçmişini kesin 

sınırları olan bir zaman dilimi içerisinde ele 

almak doğru değildir. Ancak, gerçek olan süs 

bitkilerinin geçmişinin son derece eski olduğu ve 

neredeyse insanlığın var oluşuna dayandığıdır.  

Süs bitkilerinin dünyanın birçok ülkesinde 

olduğu gibi ülkemizde de önemli bir geçmişi 

vardır. Bunun en somut kanıtı Lale Devridir. 

Lale Devri ve sonraki yıllarda lalenin yanı sıra 

nergis, sümbül, karanfil ve gül‟ün Osmanlı 

Saraylarının vazgeçilmezleri olduğu 

bilinmektedir. İstanbul‟daki lale bahçelerinin 

yanı sıra Edirne ve çevresinde çok güzel gül 

bahçeleri kurulmuştur. 1592 yılında Topkapı 

Sarayının bahçesinde kullanılmak üzere 

Edirne‟den çok sayıda süs bitkisi getirtilmiştir. 

Bir keresinde, Edirne‟den 400 kantar kırmızı gül 

ve 300 kantar da sakız gülü getirtildiği 

bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman 

Döneminde çiçeklerin tescil edildiği bir 

kurumun, Encümen–i Danış–ı–Şükuf‟un varlığı 

çiçeğe o dönemlerde ne denli önem verildiğinin 

en somut örneğidir. 16. yüzyıla ait bir defterde 

saray helvahanesine gül sağlayan Hasbahçe, 

Göksu, Çubuklu, Beykoz, Paşabahçe, 

Haydarpaşa ve Fenerbahçe gibi bahçelerin 

isimleri sıralanmış ve bu bahçelerde ne kadar 

kırmızı gül yetiştirildiği belirtilmiştir. Evliya 

Çelebi Edirne Bayezid Han Bimarhanesinin 

bahçesinde bahar gelince açan deveboynu (sarı 

renkli bir süsen türü), müşk–ü Rumi, gülnesrin 

(yaban gülü), şebboy, karanfil, reyhan, lale ve 

sümbül gibi çiçeklerin akıl hastalarının 

tedavilerinde kullanıldıklarını bildirmiştir. 

Saraylar, ev bahçeleri ve parkların yanı sıra 

mezarlıklar süs bitkilerinin en fazla dikildiği 

alanlardır. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı 

döneminde de mezarlıklar süs bitkilerinin sıkça 

kullanıldıkları mekânlar olmuştur.  

Edirne ve İstanbul‟un dışında da süs 

bitkileri fidanlıkları kurulmuş ve yetiştiriciliği 

yapılmıştır. Eski Van ev bahçeleri bunun en 

güzel örneklerindendir. Sultan II. Abdülhamit 

Döneminde (1876–1909) başta gül olmak üzere 

çok sayıda süs bitkisini yetiştirmek üzere 

Hüdavendigâr Ziraat Mektebi Çiftliği 

kurulmuştur. Benzer şekilde, 18. yy. da İzmir‟in 

Tire İlçesinde başta karanfil olmak üzere çok 

sayıda çiçeğin yetiştirildiği bilinmektedir. Hatta 

süs bitkileri Tirelilerin o denli kültürlerine 

işlemiş ki Tire‟de çiçekler üzerine söylenmiş çok 

sayıda maniye ve türküye rastlanmaktadır. 

Bunlara ait birkaç örnek aşağıda verilmiştir.  

Karanfil yalakları 

Tire‟nin konakları 

Gül suyuyla yıkanmış 

Yarimin yanakları 

Karanfil derdim sana 

Sevgilim derdim sana 

Beni bıraktın artık 

Söylenmez derdim sana 

Karanfili tak da gel 

Nazlı nazlı bak da gel 

Her gönülde yerin var 

Sular gibi ak da gel 

Birbirini takip eden savaşlar ve ekonomik 

darboğazlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu‟ 

nun son dönemleri ile Cumhuriyetimizin 

1950‟ye kadarki döneminde diğer sektörlerde 

olduğu gibi süs bitkileri sektöründe de ciddi 

anlamda bir durgunluğun ve hatta geriye gidişin 

olduğu bilinmektedir. Sadece İstanbul ve Yalova 

çevresinde sınırlı düzeyde çiçekçilik 

yapılmaktaydı. 1960‟lı yıllarda Yalova‟daki 

araştırma enstitüsünde, bugünkü adıyla Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, az 

da olsa süs bitkilerine yönelik araştırmalar 

başlatılmıştı. Günümüzde, bu enstitüde süs 

bitkileri alanında önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Özellikle 1980‟li yıllara kadar 

emekleme süreci yaşayan süs bitkileri sektörü 

1980‟li yıllardan itibaren hızlı bir gelişme trendi 

yakalamıştır. 1970‟li yılların ortalarına kadar 

ağırlıklı olarak İstanbul ve Yalova çevresinde 

yapılmakta olan süs bitkileri yetiştiriciliği, 

özellikle de kesme çiçek yetiştiriciliği, bu 

yıllarda sonra yaşanan petrol krizi nedeniyle 

başta İzmir olmak üzere Adana ve Antalya gibi 

kışları daha ılıman olan illerimize kaymıştır.  

Günümüzde süs bitkileri yetiştiriciliği 

kesme çiçek, iç mekân, dış mekân, mevsimlikler, 

yer örtücüler ve doğal çiçek soğanları gibi 

başlıklar altında gerçekleştirilmektedir (Çizelge 

1). Süs bitkileri yetiştiriciliğinde ilk 5 sırayı 

İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova ve Bursa 

illerimiz almaktadır (Çizelge 2). Bu 5 ilimizin 

toplam süs bitkileri üretim alanı ülke toplamının 

%80‟inden daha fazladır. İzmir dış mekânve 

kesme çiçek, Sakarya dış mekân, Antalya kesme 

çiçek (Çizelge 3) ve doğal çiçek soğanları ve 
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Yalova ise dış mekân, kesme çiçek ve doğal 

çiçek soğanları ağırlıklı üretim yapmaktadır. Bu 

illerimiz iklimsel üstünlüklerinin yanı sıra 

uluslararası hava alanları ve İstanbul gibi büyük 

kentlere yakın olmanın avantajlarını 

kullanmaktadır. Ayrıca, İzmir ve İstanbul‟da 

çiçek alma ve verme kültürü daha yaygındır.  

Halen 76 milyon dolar olan süs bitkileri 

ihracatını (Çizelge 4) artırmak için neler 

yapılmalıdır sorusu çok iyi düşünülerek ve 

gerekli planlamalar yapılarak cevaplandırılmalı–

dır. Bunun için ülkemizin süs bitkileri açısından 

artılarının ve eksilerinin doğru analiz edilmesi 

vebunagöre de gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Böyle bir analiz süs bitkileri 

sektörünün yarını için çok önemlidir. Ülkemizin 

en büyük avantajlarından bazıları; süs bitkileri 

yetiştirme kültürünün ve alt yapısının belli 

üçlülerde oluşmuş olması, üretim bölgelerinde 

yeterli su kaynağının ve işçinin bulunması, farklı 

ekolojilere ve iklimsel üstünlüklere sahip olması 

ve bazı dış pazarlara yakınlığıdır.  

Dezavantajlarımız ise; sektörün yeterince 

organize olamaması, gereksiz rekabet içerisinde 

bulunulması, donanımlı bir çiçek mezadının 

olmaması, doğal kaynaklarımızın yeterince 

değerlendirilememesi, ıslah çalışmalarına 

ayırdığımız kaynağın yetersizliği ve bu alanda 

çalışan araştırıcı sayısının azlığı, başlangıç 

materyali temininde dışa bağımlı olunması, 

ısıtma ve ek aydınlatma masraflarının çok fazla 

olması, tür ve çeşit sayısının azlığı, kontrolsüz 

süs bitkisi ithalatı, üretim teşviklerinin 

yetersizliği ve vergilerin yüksek olmasıdır.  

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde tür ve çeşit 

sayısı mutlaka arttırılmalıdır. Kesme çiçek 

yetiştiriciliğimizin %70‟den fazlasını karanfil ve 

özellikle de sprey karanfil oluşturmaktadır (Şekil 

2). Gül yetiştirme alanlarımız ısıtma 

masraflarının fazlalığının yanı sıra bazı Afrika 

ve Güney Amerika ülkelerinden daha ucuza 

getirilen güller nedeniyle her geçen gün azalma 

eğilimine girmiştir. İç mekan bitkilerinde, 

mevsimliklerde ve yer örtücülerde neredeyse 

tamamen dışa bağımlı durumdayız. Doğal çiçek 

soğanları ihracatımız hala doğadan sökülen 

soğanlar üzerinden yürütülmektedir. En kısa 

zamanda doğadan sökümün yasaklanması ve 

üretime geçilmesi gerekmektedir. Bunların da 

ötesinde, kesin bir hedef belirlenmelidir. 

Örneğin, 2023 yılında süs bitkileri üretim 

alanımız hızlı bir şekilde katlanarak artmalı ve 

ihracatı hedefimiz milyar dolar düzeylerine 

çıkmalıdır. Böyle bir hedefe ulaşmanın temel 

koşulu ise biran önce çok uluslu üretim yaparak 

dış pazarlara birlikte girmekten, on–line olarak 

da bilinen internet ağı üzerinden satışların 

artırılması, üretim girdilerini azaltmaktan, çeşit 

sayını ve ürün kalitesini ve standartlarını 

artırmaktan geçer. Ülkemiz açısından çok 

önemli bir nokta da yurt dışına giden çiçeklerden 

alınan kargo–taşıma ücretlerinin Kolombiya 

örneğinde olduğu gibi daha düşük düzeylerde 

olması gerekmektedir.  

Süs bitkileri konusunda yapılacak 

araştırmalarda öncelik mevcut sorunları 

çözümüne yönelik olmalıdır. Artık yetiştirme 

ortamlarının denenmesi ve çoğaltma yöntemleri 

gibi araştırmaların gündemimizden çıkması 

gerekmektedir. Çeşit geliştirme, hastalık ve 

zararlılara dayanıklılık ve kalite artırımı gibi 

konulara ağırlık verilmelidir. Bu bağlamda çok 

önemli diğer bir noktada yapılacak 

araştırmalarınüç ayak üzerine oturtulmasıdır. 

Bunlar sırasıyla; üniversiteler, araştırma 

enstitüleri ve üreticiler veya üretici birlikleridir.  

Yalova‟da düzenlenen birinci ulusal süs 

bitkileri kongresinden buyana süs bitkileri 

alanında çok büyük mesafeler kat edilmiştir. İki 

elin parmaklarını geçmeyen katılımcı sayısı 

bugün 400‟leri bulmuştur. Bu da bize, bundan 

böyle ülkemiz süs bitkileri sektörünün artık 

geriye dönüşümü olmayan bir mecraya girmiş 

olduğunu net bir şekilde göstermektedir.  

 

 

Çizelge 1. Ürün grubuna göre Türkiye süs bitkileri üretim alanları (da) 

Ürün Grubu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kesme Çiçek 8.545 7.582 10.365 11.456 11.988 12.203 12.048 12.639 13.111 12.126 

İç ve Dış Mekan Bitkiler 6.457 6.224 8.028 9.760 12.664 8.787 11.106 12.832 11.332 20.814 

Yabani Soğanlı, Yumrulu, 

Rizomlu Bitkiler 
130 118 193 510 543 218 478 479 414 649 

Toplam 15.132 13.924 18.586 21.726 25.195 21.209 23.632 25.950 24.857 33.590 
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Çizelge 2. İller itibariyle Türkiye süs bitkileri alanları 

Sıra No İller Üretim Alanı (da) Sıra No İller Üretim Alanı (da) 

1 İzmir 8.016 12 Mersin 360 

2 Sakarya 7.034 13 İstanbul 326 

3 Antalya 5.057 14 Tokat 214 

4 Yalova 4.541 15 Ankara 190 

5 Bursa 3.220 16 Hatay 133 

6 Isparta 1.522 17 Muğla 106 

7 Kocaeli 946 18 Aydın 88 

8 Balıkesir 468 19 Kastamonu 75 

9 Samsun 425 20 Eskişehir 37 

10 Adana 422 21 Burdur 20 

11 Manisa 377 22 Osmaniye 9 

Toplam 32.028 Genel Toplam 33.590 

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya İl Müdürlüğü 

 

Çizelge 3. Tür bazında Antalya kesme çiçek üretim alanları (2009) 

Süs Bitkileri Cam Sera (da) Plastik Sera (da) Açık Tarla (da) Toplam (da) 

Kesme Çiçekler 

Anemon – 4,0 – 4,0 

Fresia 2,0 19,3 – 21,3 

Gerbera  60,5 787,0 – 847,5 

Gladiol 0,5 2,7 2,0 5,2 

Gül 78,0 19,5 – 97,5 

Gypsophilla 11,0 140,0 8,0 159,0 

Karanfil 115,0 2.611,5 – 2.726,5 

Krizantem 2,0 18,0 4,0 24,0 

Lilium – 19,0 – 19,0 

Lisiantus 23,0 19,0 – 42,0 

Solidago 4,0 90,0 – 94,0 

Diğerleri – 20,0 60,0 80,0 

Kesme Çiçek Toplamı 296,0 3.750,0 74,0 4.120,0 

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya İl Müdürlüğü 

 

Çizelge 4. Türkiye süs bitkileri ihracat ve ithalat miktarları 

Yıllar İhracat Değeri (1000 $) İthalat Değeri (1000 $) İhracatın İthalata Oranı (%) 

2000 12.956 17.482 74,11 

2001 14.282 10.225 139,68 

2002 22.299 12.288 181,47 

2003 31.485 15.699 200,55 

2004 37.748 23.504 160,60 

2005 36.230 33.812 107,15 

2006 40.522 48.620 83,34 

2007 46.447 52.224 88,94 

2008 45.712 57.749 79,16 

2009 49.149 37.019 132,77 

2010 56.085   

2011 76.322   

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya İl Müdürlüğü 
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Özet 

Hasat öncesi üretim koşulları ve kültürel işlemler ürün kalitesini belirlemektedir. Optimum koşullarda 

elde edilen yüksek kalitenin tüketiciye ulaşıncaya kadar korunması ise çeşitli hasat sonrası faktörlere bağlıdır. 

Kesme çiçekler, saksılı süs bitkileri ve çiçek soğanlarının hasat sonrası fizyolojilerini ve kalitelerini etkileyen en 

önemli faktör sıcaklıktır. Çeşitli kesme çiçekler üzerinde yapılan araştırmalar, hasat sonrası ömrün solunum 

hızına bağlı olduğunu, solunum artışı ile çiçek ömrünün kısaldığını göstermiştir. Solunum hızı sıcaklıkla doğru 

orantılı olarak artmaktadır. Yapılan son araştırmalar, soğuk zincirin sadece çiçek ömrünü uzatmada değil, aynı 

zamanda çiçek kalitesini korumada önemini ortaya koymuştur. Bu nedenlerle üretim ya da hasat sonrası 

sıcaklığın çiçeğin veya bitkinin zarar görmeyeceği en düşük sıcaklığa düşürülmesi gerekir. Etilen kesme çiçek ve 

diğer süs bitkilerinde kontrol altına alınması gereken diğer önemli bir faktördür. Etilen petal ve yaprak 

yaşlanması dışında, tomurcuk açılmasında önemli rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, yaşlanması etilen 

bağlı olmayan soğanlı çiçeklerde tomurcuk açılmasında etilenin önemli rol oynadığını göstermiştir. Bu nedenle 

etilen inhibitörleri süs bitkilerinin hasat sonrası teknolojisinde önemli yer tutmaktadır. Çevreyle barışık yeni 

etilen inhibitörü 1–MCP kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Su çekme kesme çiçeklerin ömrünü etkileyen en 

önemli faktörlerdendir. İletim demetinde gelişen tıkanma sonucunda solma meydana gelmektedir. Fiziksel ve 

mikrobik tıkanmaların dışında, özellikle odunsu sap yapısına sahip kesme çiçeklerin iletim demetlerinde kesim 

sonrası yaralanmaya tepki olarak bazı enzim faaliyetleri sonucunda fizyolojik tıkanma gelişmektedir. Bu konuda 

yapılan son araştırmalar, bazı enzim inhibitörlerinin ksilemde gelişen tıkanmayı önlediğini göstermiştir. Deniz 

yoluyla taşıma çiçek endüstrisinde giderek önem kazanmaktadır. Konteyner sisteminde kontrollü koşullar ve 

soğuk zincirin sağlanabilmesi nedeniyle, kalite korunabilmekte ve taşıma maliyeti düşmektedir. Bu bildiride, süs 

bitkilerinin hasat sonrası kalitelerinin korunmasında etkili faktörler ele alınmış, hasat sonrası uygulamalara 

yönelik son araştırma sonuçlarına ve yeni teknolojilere yer verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: etilen, fizyolojik tıkanma, gemi konteyner taşıma, geotropik eğilme, hasat sonrası 

fizyolojisi, kesme çiçekler, sıcaklık, su alımı, süs bitkileri, tomurcuk açılması, vazo ömrü 

 

Postharvest Quality of Ornamental Plants and New Technology 

Abstract 

The preharvest growth conditions and cultural treatments determine the crop quality. The high quality of 

crops obtained in optimum conditions should be maintained by proper postharvest handling and treatments 

during marketing channels. The most important factor in postharvest quality of cut flowers is temperature. 

Experiments in many cut flowers showed that the respiration rates at 10ºC to which flowers are exposed in 

marketing channels increased 3 times comparing to 0ºC, and there is a close negative relationship between vase 

life and storage/transport temperature. The recent studies showed that temperature play an important role in 

geotropic bending and growth as well as vase life. The effects of temperature and ethylene on gravitropic 

bending of cut snapdragon (Antirrhinum majus) flowers were investigated. Geotropism is an important problem 

decreasing the quality of some cut flowers placed horizontal during storage and transport. Ethylene was 

suggested to play an important role in bud opening of Iris hollandica. Another important factor in maintaining 

quality of ornamentals after harvest/production is ethylene. The studies on effects of 1–MCP inornamental 

plants, a new ethylene inhibitor as alternative to STS has been increasing rapidly. Physiological plugging as a 

result of wound reaction in xylem of the woody stems of Chamelauciumuncinatum and Acacia holosericea was 

investigated. Sea transport which is a new economic alternative way in ornamental transport by maintaining 

flower quality longer is expected to gain more importance in ornamental sector in future. The important factors 

and postharvest treatments in maintaining the quality of ornamental plants and cut flowers after harvest, by 

considering the results of recent research and new technology, were given and discussed in this review.  

 

Keywords: bud opening, cut flowers, enzyme inhibitors, ethylene, geotropic bending, physiological occlusion, 

sea transport, temperature, vase life, water uptake 
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GiriĢ  

Dünya da süs bitkileri üretimi Türkiye, 

Ekvator, Kolombiya gibi ülkelerde giderek 

artmaktadır. Bu ülkeler düşük işçilik ve ısıtma 

maliyetleri gibi avantajları ile çiçek üretimlerini 

giderek artırmakta ve çiçek tüketiminin yüksek 

miktarlarda olduğu ABD ve Avrupa ülkelerine 

gerçekleştirdikleri dışsatımları ile süs bitkilerinin 

ülke ekonomilerine önemli katkılar 

sağlamaktadır.  

Ülkemizde süs bitkileri ve özellikle kesme 

çiçek üretimi, ilk ihracata yönelik üretimin 

yapıldığı 1985 yılından beri giderek artmaktadır. 

Üretim artışına paralel olarak hasat sonrası 

teknolojilerinde bazı iyileştirmeler ve gelişmeler 

olmasına karşın henüz istenen seviyede değildir. 

Özellikle iç tüketime yönelik üretimde soğuk 

zincirin kurulmaması ve gereken özenin 

gösterilmemesi nedeniyle, kolay bozulabilir ürün 

olan kesme çiçeklerde hasat sonrası kayıplar 

yüksek oranlarda meydana gelmektedir. Bunun 

sonucunda, emekle yetiştirilen çiçekler kesimden 

sonra önemli kalite kayıplarına uğramaktadır. Bu 

kayıplar kalite düşüklüğü ya da doğrudan miktar 

üzerinde gerçekleşmekte, üretilen çiçeklerin 

%30–50‟si çeşitli pazarlama kanallarında 

kaybolmaktadır. Hasat sonrası teknolojilerin 

daha ileri düzeyde olduğu meyve ve sebze gibi 

diğer bahçe ürünlerinde de benzer kayıplar 

yaşanmaktadır.  

Ülkemizde süs bitkilerinin hasat sonrası 

fizyolojileri bilimsel olarak 1993 yılında 

tamamlanan doktora çalışması (Çelikel, 1993) 

ile araştırılmaya başlamıştır. Aradan 20 yıl 

geçmesine karşın bu konuda yapılan çalışmalar 

henüz oldukça sınırlı sayıdadır. Bu durum, 

muhafaza çalışmaları içerisinde kesme çiçeklerin 

meyve ve sebzelere göre öncelik almamasından 

kaynaklanmaktadır. Süs bitkileri içerisinde de, 

benzer şekilde diğer yetiştirme ile ilgili sorunlar 

çözülmeden hasat sonrası çalışmaları yeterince 

ele alınamamıştır. Ancak, ülkemizde süs bitkileri 

üzerine çalışmalar son yıllarda ivme kazanmıştır. 

Bu gelişmelere dayanarak, süs bitkilerinin hasat 

sonrası fizyolojilerini araştırma ve gerekli 

teknolojileri geliştirmeye yönelik çalışmaların da 

yakın gelecekte artması beklenmektedir.  

Türkiye‟nin Dünya süs bitkileri 

üretiminde payının giderek artacağı, gelecekte 

önemli bir yere sahip olacağı öngörülmektedir. 

Bunun için üretimin dışında hasat sonrası 

teknolojilerin gelişmesi ve uygulanması 

gereklidir.  

Kesme çiçeklerde doğru hasat zamanı ile 

başlayan süreç, özenle paketleme yerine taşıma, 

demetleme, su çektirme, çiçek türlerine özgü 

kaliteyi koruyucu uygulamalar ile devam 

etmektedir. Çiçekleri en kısa zamanda soğutmak 

ve soğuk zinciri bütün pazarlama kanalları 

boyunca kırmamak çiçek kalitesini korumada en 

önemli teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Hasat öncesi faktörler 

Genetik faktör (çeşit) dışında kesme çiçek 

ve diğer süs bitkilerinin kalitesi üzerinde en 

önemli faktör hiç şüphesiz yetiştirme koşulları 

ve kültürel işlemlerdir. Çiçeğin dayanım gücü 

büyük oranda hasat öncesi faktörlere bağlıdır 

(Çelikel, 1993). Vazo ömrünün 2/3 oranında 

hasat öncesi, 1/3 oranında hasat sonrası 

faktörlere bağlı olduğu bildirilmiştir (Halevy ve 

Mayak, 1979).  

Süs bitkilerinin kalitesi, öncelikle hasat 

öncesi üretim koşullarına ve üreticilerin 

uyguladıkları kültürel işlemlere bağlıdır. 

Nitekim, kesme karanfil çiçeği üzerinde yapılan 

araştırma çalışmaları genetik faktör olan çeşit 

dışında, mevsim, örtü materyali, bitki yaşı, yöre 

gibi hasat öncesi faktörlerin çiçeğin kalitesi (sap 

boyu, kalınlığı, çiçek büyüklüğü vb) ve dayanım 

gücü (sap ve petalin kuru madde ve şeker içeriği 

vb) ile ilişkili özelliklerini ve vazo ömrünü 

önemli derecede etkilediğini göstermiştir 

(Çelikel, 1993; Çelikel ve Karaçalı, 1991-1995).  

 

Hasat sonrası faktörler  
Büyük emek ve maliyetle ürün çeşidine 

uygun ekolojik koşullarda gerekli kültürel 

işlemlerle elde edilen yüksek kalitenin tüketiciye 

ulaşıncaya kadar korunması hasattan başlayarak 

hasat sonrası uygulamalara ve ürünün 

paketleme, depolama ve taşıma sırasında 

bulunduğu ortamın koşullarına bağlıdır.  

 

Sıcaklık 

Kesme çiçekler kesim (hasat) sonrası, 

saksılı süs bitkileri üretim sonrası ve çiçek 

soğanları söküm sonrası dinlenme döneminde 

olsalar da canlı olup, çeşitli yaşamsal olaylar da 

ihtiyaçları olan enerjiyi solunum yaparak 

karşılarlar. Solunum hızının sıcaklıkla doğru 

orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, 

süs bitkilerinin hasat sonrası fizyolojilerini ve 

kalitelerini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. 

Çeşitli kesme çiçekler üzerinde yapılan 

araştırmalar, hasat sonrası ömrün solunum hızına 
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bağlı olduğunu, solunum artışı ile çiçek ömrünün 

kısaldığını göstermiştir. Soğutma solunumu 

yavaşlatma dışında, su kaybını azaltmakta, etilen 

sentezi ve yaprak sararması gibi yaşlanma 

olaylarını geciktirmekte, Botrytis cinerea gibi 

hastalıkların gelişimini önlemektedir.  

Kesme çiçekler için düşük depolama ve 

taşıma sıcaklığının önemi yıllardır 

bildirilmektedir (Maxie ve ark., 1973; 

Hardenburg ve ark., 1986; Nowak ve Rudnicki, 

1990; Jones ve Moody, 1993; Sacalis, 1993). 

Depolama ve taşıma sıcaklığının çiçeklerin 

metabolizması ve vazo ömrü üzerine etkileri ise 

ancak son yıllarda açık bir şekilde gösterilmiştir 

(Cevallos ve Reid, 2000; Çelikel ve Reid, 2002a; 

Çelikel ve Reid, 2002b; Çelikel ve Reid, 2005). 

Bazı üreticilerin çok düşük sıcaklıkta 

depolamadan kaçınmaları ve daha yüksek 

sıcaklığı yeterli görmeleri ve birçok kaynakta 

uygun sıcaklığın 4–5°C dolaylarında 

gösterilmesi gibi nedenlerle çiçekler olması 

gerekenden çok daha yüksek sıcaklıklarda 

depolanmakta ve taşınmaktadır. Bu durum 

önemli derecede kalite kaybına yol açmaktadır.  

Kesme çiçeklerden nergiz (Cevallos ve 

Reid, 2000), şebboy (Çelikel ve Reid, 2002a), 

Gerbera ile ayçiçeği (Çelikel ve Reid, 2002b), 

gül ile gipsofila (Çelikel ve Reid, 2005) ve 

aslanağzı (Çelikel ve ark., 2010) çiçekleri 

üzerinde yapılan araştırmalarda çiçeklerin 

pazarlama kanalı boyunca çoğunlukla maruz 

kaldıkları yüksek sıcaklıklarda (10ºC) solunum 

hızlarının 0ºC‟e göre en az 3 kat arttığı 

saptanmıştır. Ayrıca, taşıma sıcaklığı ile vazo 

ömürleri arasında çok yakın negatif bir ilişki 

olduğu ortaya çıkmıştır. Çiçekler 0ºC sıcaklıkta 

5 gün depolandıktan sonra, 20ºC sıcaklıkta vazo 

ömürlerinin yeni kesilmiş çiçeklere yakın olduğu 

görülmüştür. Buna karşın, depolama sıcaklığının 

0ºC den 15ºC ye yükselmesiyle solunum hızı 

artışına bağlı olarak, çiçek kalitesinin dramatik 

bir şekilde düştüğü ve vazo ömürlerinin önemli 

sürelerde kısaldığı saptanmıştır.  

Farklı sıcaklıklarda 5 gün depolanan 

çiçeklerin solunum hızları ile depolama sonrası 

vazo ömürleri arasında yüksek oranda doğrusal 

ilişki saptanmıştır. Bu sonuç, depolama 

sırasındaki solunum hızının çiçeklerin kalan 

vazo ömrünü belirlediğini göstermiştir. Şebboy 

çiçeğinin solunumunda Q10 değeri (sıcaklığın 

10ºC artması ile solunum hızında artışı gösteren 

katsayı) 0 ve 10ºC arasında (6.9), 10 ve 20ºC 

arasından (3) çok daha yüksek bulunmuştur. 

Benzer sonuç daha önce nergiz çiçeğinde de 

(Cevallos ve Reid, 2000) saptanmıştır. Diğer 

çiçeklerde Q10 değeri 3 ve 5 arasında 

bulunmuştur (Çelikel ve Reid, 2002a; Çelikel ve 

Reid, 2002b; Çelikel ve Reid, 2005). Kesme 

çiçeklerin solunum hızında Q10 değerinin 3‟ü 

geçmesi, çiçek kalitesini korumada 0ºC‟ye yakın 

birkaç derecenin bile çok önemli olduğunu 

göstermektedir. Çiçek endüstrisinde yaygın olan 

inanışın aksine, çiçeklerin kalitesi ve vazo ömrü 

4–5°C yerine 0°C‟de depolanınca en iyi 

olmuştur (Çelikel ve Reid, 2006).  

Sonuçlar, kesme çiçeklerin hasat 

sonrasında uygun sıcaklık kontrolünün önemini 

açık olarak göstermiştir. Depolama sıcaklığı 

yükseldikçe, solunumu hızlanan çiçeklerin 

depolamadan sonra vazo ömrü önemli sürelerde 

kısalmıştır.  

Kesme çiçekler ve saksılı bitkiler çeşitli 

pazarlama kanallarında genellikle yüksek 

sıcaklıklarda depolanmakta ya da taşınmaktadır. 

Bu durum, su kaybını artırıp metabolizmayı 

hızlandırarak kaliteyi düşürmekte ve sonuçta 

çiçek üreticisinden tüketicisine kadar her 

kesimin zarar görmesine yol açmaktadır. Bu 

nedenle, üşüme zararı gösteren tropik türler 

dışında kalan bütün kesme çiçek ve saksılı 

bitkilerin sıcaklığı, üretimden sonra pazarlamaya 

hazırlık aşamasında hızla düşürülmelidir. Ayrıca 

soğuk zincirin bütün pazarlama kanalları 

boyunca depolama ve taşıma sırasında 

kırılmaması gerekir.  

Donma noktasının hemen üzerindeki 

sıcaklık olan 0°C birçok ürün için uygundur. 

Ancak, tropik kökenli çiçekler ve bitkiler 10°C 

altındaki sıcaklıklarda üşüme zararı göstereceği 

için, bu ürünlerde uygun taşıma ve depolama 

sıcaklığı 10°C‟nin üzeridir.  

 

Suda depolama ve taĢıma 

Kesme çiçekler depolama ve taşıma 

sırasında su kaybına karşı oldukça hassastırlar. 

Bu nedenle, suda taşımanın etkileri üzerinde 

araştırmalar yapılmıştır. Birçok kesme çiçek 

üzerinde yapılan araştırmalarda (Cevallos ve 

Reid, 2002; Çelikel ve Reid, 2002b, 2005; 

Çelikel ve ark., 2010) suda depolamanın sadece 

yüksek sıcaklıklarda kuru depolamaya göre 

çiçek kalitesini daha iyi koruduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma sonuçları, sadece yüksek sıcaklıklarda 

kuru ve suda depolama arasında kalitenin 

korunması ve vazo ömrü açısından önemli 

farklar saptanmıştır. Suda depolama 0 ve 7.5°C 
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arasındaki sıcaklıklarda kuru depolamaya göre 

su kaybı ve vazo ömrü açısından önemli bir etki 

yapmamıştır. Nergiz, Gerbera, gül ve aslanağzı 

çiçeklerinde 5°C üzerindeki sıcaklıklarda suda 

depolama kalite kaybını azaltmıştır. Ancak, 

12.5°C‟de suda depolanan çiçeklerin vazo ömrü 

0°C‟de kuru depolanan çiçeklerin vazo ömrünün 

yarısından daha kısa olmuştur. Böylece, istenen 

düşük sıcaklıklarda (0ºC‟e yakın) depolama ya 

da taşıma sırasında çiçekleri sapları su içinde 

kalacak şekilde tutmanın hiçbir fayda 

sağlamadığı görülmüştür.  

Gerbera ve gül çiçekleri sap dipleri su 

içinde depolandığı zaman, depolama sıcaklığının 

vazo ömrüne etkisi, düşük sıcaklık derecelerinde 

kuru depolanan çiçeklere benzer bulunmuştur. 

Gerbera da 10 ve 12.5°C‟de suda depolanan 

çiçeklerin vazo ömrü kuru depolamaya göre 

önemli sürede daha uzun olmuştur. Gül de 12.5 

ve 15°C‟de depolanan çiçeklerin vazo ömrü, 

suda depolamada kuru depolamaya göre biraz 

daha uzun olduğu saptanmıştır. Ancak, böyle 

yüksek sıcaklarda, çiçekler sapları su içinde 

kalacak şekilde depolansalar bile, vazo ömürleri 

3 günden daha uzun süre kısalmıştır (Çelikel, 

2008) 

Bu sonuçlar, kesme çiçeklerin suda taşıma 

sistemlerinin („Procona‟) sadece eğer çiçekler 

yüksek sıcaklıklarda taşınacaklarsa fayda 

sağlayacağını, düşük sıcaklıklarda gerekli 

olmadığını açık bir şekilde göstermiştir.  

 

Geotropizm ve sıcaklık 

Yapılan son araştırmalar, soğuk zincirin 

sadece çiçek ömrünü uzatmada değil, aynı 

zamanda çiçek kalitesini korumada önemini 

ortaya koymuştur. Örneğin, Aslanağzı 

(Antirrhinum majus) gibi başak tipi çiçeklerde 

yer çekimine ters yönde görülen geotropik 

eğilimin soğutma ile azaldığı gösterilmiştir. 

Geotropizm taşıma ve depolama sırasında yatay 

olarak tutulan çiçeklerde kalite bozukluğuna yol 

açan önemli bir sorundur.  

Sıcaklık ve etilenin aslanağzı 

(Antirrhinum majus L. cvs. „Potomac Pink‟ and 

„Rocket‟) çiçeğinin kalitesi üzerine etkileri 

araştırılmıştır (Çelikel ve ark., 2010). Çiçekler 

kuru ve suda 0‟dan 12.5°C‟e kadar 6 farklı 

sıcaklıkta 5 gün depolanmıştır. Depolama 

sonrası 20°C sıcaklıkta vazo ömrü ve jeotropik 

eğilmesi ölçülmüştür. Çiçeklerin 8 farklı 

sıcaklıktaki (0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 ve 20°C) 

solunum hızları sürekli olarak ölçülmüştür. 

Kesme aslanağzı çiçeğinin solunum hızı 

sıcaklığın 0‟dan 20°C‟e çıkmasıyla ortalama 2.6 

olan Q10 katsayısıyla artmıştır. Yani sıcaklığın 

10°C artmasıyla solunum hızı 2.6 kat artmıştır. 

„Potomac Pink‟ çeşidinde 0°C sıcaklıkta kuru 

depolanan çiçeklerin vazo ömrü (10.8 gün), yeni 

kesilen taze çiçeklerin vazo ömrüne (10.6 gün) 

benzer, 7.5°C sıcaklıkta depolananlardan ise 4.4 

gün daha uzun bulunmuştur. 5°C üzerindeki 

sıcaklıklarda yatay olarak depolanan bütün 

çiçeklerde kontrol (dik depolanan) çiçeklere göre 

önemli derecede daha yüksek oranda eğilme 

saptanmıştır. Farklı sıcaklıklarda 5 gün 

depolanan çiçeklerin 20°C sıcaklıktaki vazo 

ömürleri ile depolama sıcaklıklarındaki solunum 

hızları, solunum hızları ile eğilme açısı arasında 

doğrudan bir korelasyon saptanmıştır.  

 

Geotropizm ve etilen 

Aslanağzı çiçeğinde yapılan araştırmada 

(Çelikel ve ark., 2010), etilen uygulaması sap 

üzerindeki çiçeklerin tamamımın (%100) 

dökülmesine yol açmış, bu dökülme etilen 

inhibitörleri 1–methycyclopropene (1–MCP) 

veya gümüş tiyosülfat (STS) ön uygulamaları ile 

önlenmiştir. Ancak bu anti etilen 

uygulamalarının hiç biri geotropik eğilmeyi 

önlememiştir. Böylece, geotropik eğilme 

üzerinde etilenin doğrudan bir rolü olmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

Etilen ve çiçek yaĢlanması 

Etilen kesme çiçek ve saksılı süs 

bitkilerinde kontrol altına alınması gereken 

önemli bir faktördür. Etilen birçok kesme çiçek 

ve saksılı bitkide çiçek, yaprak ve petal 

dökümüne, yaprak sararmasına, nekrozlara, 

solma ve yaşlanmaya yol açarak çiçek ve bitki 

ömrünü kısaltmaktadır. Etilen petal ve yaprak 

yaşlanması dışında, tomurcuk açılmasında 

önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle etilen 

inhibitörleri süs bitkilerinin hasat sonrası 

uygulamaları arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Çevreyle barışık yeni etilen 

inhibitörü 1–MCP (metilsiklopropan) kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır. Süs bitkilerinde 

etilen zararına karşı, çevreyi kirleten ağır metal 

içermesine rağmen, 1970‟lerden beri yaygın 

olarak kullanılan gümüş tiyosülfat (GTS) 

kullanımı ise azaltılmaya çalışılmaktadır 

(Çelikel, 2006, 2008).  
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Etilen ve tomurcuk açılması 

Etilen ve diğer büyümeyi düzenleyici 

maddeler üzerine yapılan çalışmalar, 

yaşlanmaları etilene duyarlı olmayan soğanlı 

çiçeklerden Iris hollandica‟da tomurcuk 

açılmasında etilenin önemli rol oynadığını ortaya 

koymuştur. İçsel etilen strese maruz kalmayan 

iris çiçeğinin açılmasını etkilemezken, su stresi 

çeken çiçeklerin açılmasını önlediği saptanmıştır 

(Çelikel ve van Doorn, 2012).  

Iris (Iris x hollandica) çiçeğinin 

tomurcuğu iki uzun kın yaprakla sarılı 

durumdadır. Çiçeğin açılması tepallerin yana 

doğru açılabilmesi için tomurcuğun yukarı doğru 

çıkmasına bağlıdır. Bu yukarı doğru çıkma 

tomurcuğun altında yer alan pedisel ve 

ovaryumun uzamasını gerekli kılmaktadır. Su 

stresi uygulanmayan kontrol çiçeklerin pedisel 

ve ovaryumunda etilenin öncüsü olan ACC (1–

aminosiklopropan – 1 – karboksilik asit) 

konsantrasyonu ve etilen üretimi çiçek açılması 

sırasında ilk 2 günde artış ve düşüş gösterdi. 

Çiçeklerin 20°C‟de 24 saat süreyle 200 nL L
−1

 

ve üzerinde etilene maruz kalması pedisel ve 

ovaryum uzamasını engelleyerek çiçek 

açılmasını önledi. Ancak, stres uygulanmayan 

kontrol çiçeklere etilen sentezini (AOA, AVG), 

veya etilen etkisini (GTS) engelleyen inhibitörler 

içeren çözelti verilmesi pedisel + ovaryum 

uzamasını veya çiçek açılmasını etkilememiştir. 

Çiçekler 20°C %60 oransal nem koşullarında 2 

gün su stresine maruz bırakıldığı zaman, daha 

sonra suda uzama göstermemiş ve çiçekler 

açılmamıştır. Bu su stresi pedisel + ovaryumun 

ACC seviyesi ve etilen üretiminin artmasına yol 

açmıştır. Etilen inhibitörü AVG etilen artışını 

önlemiş ve pedisel ile ovaryumun uzamasını 

dolayısıyla çiçek açılmasını sağlamıştır. Iris 

çiçeğinin açılmasının normal koşullarda içsel 

etilenle kontrol edilmediği, ancak stres 

durumunda artan içsel etilenin pedisel ve 

ovaryumda uzamayı, dolayısıyla çiçeğin 

açılmasını önlediği sonucuna varılmıştır (Çelikel 

ve van Doorn, 2012).  

 

Anti etilen uygulamalar 

Süs bitkilerinin çeşitli organlarında çeşitli 

zararlara yol açan etilen, hasat sonrası ömrü ve 

kaliteyi etkileyen faktörlerin başında gelir. Etilen 

birçok kesme çiçek ve saksılı bitkide büyüme 

bozukluğuna, yapraklarda sararma, döküm, 

nekrozlara; çiçeklerde yaşlanma ve döküme; 

tomurcuklarda tam açılmamaya ve şekil 

bozukluğuna yol açar. Bu nedenle anti–etilen 

ürünler, etilene duyarlı kesme çiçek ve saksılı 

bitkilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

AOA (aminooksiasetik asit) 

Anti–etilen kimyasallardan AOA etkisi 

farklıdır. Çiçeğin içsel etilen sentezini önler. Bu 

nedenle, AOA dış ortamda bulunan etilene karşı 

çiçeği korumaz. Saptan çektirme veya sprey 

şeklinde uygulanabilir.  

 

AVG (aminoetoksivinilglisin) 

AVG, AOA gibi etilen sentezini önleyerek 

etkili olur. Ancak AOA‟dan çok daha pahalıdır. 

AVG‟nin hiçbir zararlı etkisi olmadığı için, elma 

gibi ürünlerde bile ruhsat almıştır.  

 

Potasyum permanganat 

Ortamda bulunan etileni absorbe etmek 

için yıllardır çeşitli tip ve markalarda ürünler 

piyasaya sürülmektedir. Bu ürünler pembe 

granüller şeklindepotasyum permanganat 

içermektedir. Ortamda bulunan etileni 

emerekçeken ürünler çeşitli sistemlerde filtre, 

sargı, astar veya kılıf şeklinde satılmaktadır. 

Bütün bu ticari ürünleri satın almadan önce 

ortamdaki etileni alma etkisi ve çiçeklere 

sağladığı fayda test edilmelidir. Bazılarının 

etkisi yeterli değildir.  

 

GTS (GümüĢ tiyosülfat) 

GTS etilene karşı ticari olarak kullanılan 

ilk anti–etilen üründür ve son 25 yıldır yaygın 

olarak kullanılmaktadır. GTS etkisi birçok 

faktörlere bağlıdır: Piyasada bulunan çeşitli 

markalar aynı derecede etkili değildir. GTS 

çözeltisinin doğru hazırlanması, GTS çözeltisine 

yerleştirilmeden önce sap dibinin kesilmesi, 

GTS çözeltisinin stabilitesi ve çiçeklerin GTS 

çözeltisinde sıcaklığa göre yeterli süre 

bırakılması önem taşımaktadır. Ağır metal içeren 

bu ürünün kullanımında görülen artış, çevreyi 

koruma kuruluşlarının endişelerine yol açmış ve 

alternatif arayışları sonucunda 1–MCP 

bulunmuştur. GTS uygulaması ABD ve birçok 

Avrupa ülkesinde yasaklanmıştır. Buna karşın, 

ülkemizde hala ihracata yönelik üretimde yaygın 

olarak, hasat edilen karanfillerde paketlemeden 

önce kullanılmaktadır. Ağır metal içeren GTS 

çözeltisinin atık yönetimine uyulmaması önemli 

bir çevre sorunu olarak görülmektedir. Hollanda 

ve diğer ülkelerde GTS çözeltisi kullanıldıktan 

sonra, biriktirilmekte ve çöktürücü madde 
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kullanılarak, çevreye zararlı kısım 

ayrıştırılmakta ve özel koşullarda imha edilerek 

doğrudan suya ya da toprağa karışması 

önlenmektedir. Ülkemizde de benzeri atık 

yönetimin kurulması gereklidir.  

 

1–MCP (1–metilsiklopropan) 

Amerikalı bilim adamı Dr. Sisler 

tarafından, etilenin etkisini önleyen bir seri etilen 

analoğu sentezlenmiştir. Bunlardan şimdiye 

kadar bulunanlar içinde en etkilisi, etilen 

bağlanma yerine tutunduğu düşünülen 1–

metilsiklopropan (1–MCP)‟dır. Süs bitkilerinde 

EthylBloc ticari adı ile üretim lisansı alan yeni 

etilen inhibitörü 1–MCP, toz olarak satılmakta 

ve su veya buffer çözeltisi katıldığında ortama 

bir gaz vermektedir. Bu nedenle, 1–MCP 

uygulanacak çiçekler, sıcaklığa göre belli 

sürelerde kapalı bir yerde (soğuk depo, 

konteyner gibi) bulunmalıdır. 1–MCP çok düşük 

konsantrasyonda (ppb–milyarda bir) etkilidir. 1–

MCP, GTS‟e benzer bir etki gösterir. Çiçek veya 

petal dökülmesi, yaprak sararması, erken solma, 

yaşlanma gibi etilenin olumsuz etkilerini önler.  

1–MCP‟nin süs bitkilerinde ticari olarak 

uygulanmasında, ortam sıcaklığı yüksek (24–

25°C) olmalıdır. Düşük sıcaklıklarda 

uygulamalar için yüksek konsantrasyon ve uzun 

uygulama süresi gereklidir. MCP nin en önemli 

dezavantajı, etki süresinin ortam sıcaklığına 

bağlı olması ve belli bir süre sonra çiçeğin 

yeniden etilene karşı duyarlı hale gelmesidir.  

1–MCP birçok kesme çiçekte etilenden 

ileri gelen çeşitli zarar şekillerini önlemiş ve 

sonuç olarak vazo ömrünü uzatmıştır. Bu etki 

sadece etilene maruz kalan çiçeklerde değil 

normal koşullarda da görülmüştür. Örneğin 

Şebboy çiçeğinde ağırlık kaybını geciktirerek 

vazo ömrünü uzatmıştır (Çelikel ve Reid, 

2002a).  

1–MCP kesme çiçekler dışında etilene 

duyarlı zambak gibi saksılı bitkilerde de yaprak 

sararması, çiçek dökümü gibi etilenden 

kaynaklanan çeşitli zarar şekillerini önleyerek 

bitki ömrünü uzatmıştır (Çelikel ve ark., 2002).  

Çiçek soğanlarından lale soğanında 

yapılan bir çalışmada (de Wild ve ark., 2002), 1–

MCP etilenin tetiklediği polisakkarit 

salgılanmasını, ağırlık kaybını ve çiçek 

tomurcuğu körelmesini önlemiştir (Watkins ve 

Miller, 2005).  

Süs bitkilerinde „EthylBloc‟ adıyla 

pazarlanan ürün, ABD‟de ruhsat alarak kesme 

çiçek ve saksılı bitkilerde kullanılmaya 

başlamıştır. Meyve ve sebzelerde „SmartFresh‟ 

adıyla bilinen ürün, ülkemizde sadece elmada 

ruhsatlandırılmış ve ticari uygulamaya geçmiştir. 

EthylBloc tozu suyla birleştiğinde ortama 1–

MCP gazı çıkarmaktadır. Bu nedenle, 

uygulamanın gaz sızdırmaz kapalı bir ortam 

içinde yapılması gerekir. 1–MCP çok düşük 

konsantrasyonda (2,5 nl. L
–1

 – 1µl. L
–1

) etkili 

olmaktadır. Uygulama süresi (6–24 saat), doz ve 

sıcaklığa göre değişmektedir. Yüksek 

sıcaklıklarda daha etkili olduğu için, soğutmadan 

önce uygulama yapılabilir. Oda sıcaklığında 

uygulama için kısa süre yeterli olmaktadır 

(Çelikel, 2008).  

 

Yaprak sararmasını önleme  

Yaprak sararması Lilyum, Alstromerya ve 

Şebboy gibi bazı kesme çiçeklerde önemli bir 

sorun olarak ortaya çıkmakta ve vazo ömrünün 

erken sonlanmasına yol açmaktadır. Genellikle, 

sararmaya karşı kullanılan ürünlerin etkisi tür ve 

çeşide göre değişmektedir.  

Yaprak sararmasına karşı etkili olan 

gibberellinler ve sitokininler birçok üründe 

yıllardır kullanılmasına karşın, çiçeklerde 

kullanımı çok yenidir. Lilyum ve Alstromerya 

gibi çiçeklerde yaprak sararmasına karşı sprey 

şeklinde veya saptan çektirme şeklinde 

uygulanabilmektedir. Yaprak sararmasına karşı 

oldukça etkili olduğusaptanan „Thidiazuron‟ 

(TDZ), süs bitkilerinde bu amaçla kullanımı 

yenidir. TDZ, benzilaminopurin (BAP) ve zeatin 

benzeri sitokininler gibi yüksek sitokinin 

aktivitesine sahiptir. Herbisit ve yaprak dökücü 

olarak, ayrıca doku kültüründe yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Su çekme 

Su çekmekesme çiçeklerin ömrünü 

etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çiçek 

vazoda su çektiği sürece yaşayabilmektedir. 

İletim demetinde gelişen tıkanma sonucunda 

solma meydana gelmektedir. Fiziksel ve 

mikrobik tıkanmaların dışında, özellikle odunsu 

sap yapısına sahip kesme çiçeklerin iletim 

demetlerinde kesim sonrası yaralanmaya tepki 

olarak bazı enzim faaliyetleri sonucunda 

fizyolojik tıkanma gelişmektedir. Bu konuda 

yapılan son araştırmalar, peroksidaz ve 

fenoloksidaz enzim inhibitörlerinin ksilemde 

gelişen tıkanmayı önlediğini göstermiştir.  
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Ksilemde fizyolojik tıkanma 

Oksidatif enzim inhibitörlerinin kesme 

yeşillik Acacia holosericea ve kesme çiçek 

Chamelaucium uncinatum sapında su alımı ve 

vazo ömrü üzerine etkileri araştırılmıştır (Çelikel 

ve ark., 2011). Gül ve benzeri odunsu sapa sahip 

kesme çiçeklerin ve yeşilliklerin iletim 

demetlerinde kesim sonrası yaralanmaya tepki 

olarak bazı enzim faaliyetleri sonucunda 

fizyolojik tıkanma geliştiği yapılan son 

çalışmalarla gösterilmiştir.  

Kesme yeşillik Acacia holosericea, su 

iletim demetinde, hasattan hemen sonra gelişen 

tıkanma nedeniyle kısa bir vazo ömrüne sahiptir. 

Bu nedenle, ipeksi yapıda ve gümüşü yeşil rengi 

ile kesme yeşillik olarak ticari potansiyeli 

yüksek olan akasya sapında ksilem tıkanması 

üzerine peroksidaz ve fenoloksidaz enzim 

aktivitelerinin rolü, inhibitörleri kullanılarak 

dolaylı olarak araştırılmıştır. Ayrıca, enzim 

inhibitörlerinin kesim sonrası gelişen fizyolojik 

tıkanmadaki rolleri, diğer odunsu saplı kesme 

çiçek olan Chamelaucium uncinatum (Geraldton 

waxflower), üzerinde araştırılmıştır. Peroksidaz 

inhibitörleri olarak „3–amino–1, 2, 4–triazole‟ 

(AT), „catechol‟ (CH), „hydroquinone‟ (HQ), 

„pphenylene diamine‟ (PD) ve bakır sülfat (CS) 

kullanılmıştır. Denemede „Catechol oxidase‟ 

inhibitörleri olarak „tropolone‟ (TP), „4–

hexylresorcinol‟ (HR) ve „2.3–

dihydroxynaphthalene‟ (DN) kullanılmıştır. 

Ayrıca, bir „laccase‟ inhibitörü, 

„cetyltrimethylammonium bromide‟ (CM), 

kullanılmıştır. Diğer fenoloksidaz inhibitörleri 

olarak „p–chlorophenol‟ (CP), „p–

nitrocathechol‟ (NC), „p–nitrophenol‟ (NP) ve 

„sodium metabisulphite‟ (SM) test edilmiştir. „2–

Mercaptoethanol‟ (ME), „phenyl hydrazine‟ 

(PH) ve „salicylhydroxamic acid‟ (SH) 

peroksidaz ve fenoloksidaz inhibitörleri olarak 

kullanılmıştır. Akasya da önuygulama olarak 

kullanılan 12 inhibitör (CH, HQ, DN, HR, TP, 

CM, CP, NC, NP, SM, PH ve SH), kesme 

yeşilliğin su alımını önemli derecede arttırmış, 

oransal taze ağırlığı korumuş ve vazo ömrünü 

uzatmıştır. „Chamelaucium‟ da ise, 6 inhibitör su 

alımını (CH, PD, CS, CM, CP ve PH) ve vazo 

ömrünü (AT, CH, PD, CS, ME ve PH), olumlu 

etkilemiş, 4 inhibitör (DN, TP, NC ve NP) 

uygulanan dozda toksik bulunmuştur. Özet 

olarak, sonuçlar oksidatif enzim aktivitelerinin 

muhtemelen fenolik madde birikimi yoluyla, 

odunsu sapa sahip Acacia ve Chamelaucium 

saplarında ksilem tıkanmasına yol açtığını açık 

bir şekilde göstermiştir (Çelikel ve ark., 2011; 

Çelikel, 2012).  

 

Çiçek saplarını su içinde kesme 

Çiçekler bir çözeltiye yerleştirilmeden 

önce, sap diplerinin birkaç santim kesilmesi 

önerilir. Bu işlemin yapılmamasının çiçek 

ömrünü önemli sürelerde kısalttığı saptanmıştır. 

Kesim işlemi genellikle havada yapılırken, 

özellikle kuru depolama–taşıma sonrası su 

altında kesme önerilmektedir. Saptan iletim 

demetine hava girişi tıkanmaya yol açmaktadır. 

Su içinde kesim, sap dokusuna hava girişini 

önler. Çiçek koruma ve bakımında en eski 

bilinen tekniklerinden biri sapları su altında 

kesmektir. Ancak, çiçek endüstrisinde 

kullanılması yeni olup yakın zamanlarda bu 

teknik yol açtığı mikrobik yayılma nedeniyle 

sorgulanmıştır. Kullanılan su, yapraklardan kir 

ve kalıntılar ile saptan akıntılar sonucunda 

kirlenmekte ve mikrop yayılmasına yol 

açmaktadır. Kirli ve mikroorganizmalarla 

bulaşık suda, sap iletim demeti ksilemde 

tıkanmalar olmakta ve su alımı önlenmektedir. 

Bu nedenle, bu tekniğin kullanılması için, suyun 

temiz tutulması şarttır. Bunun için kullanılan su 

sık sık değiştirilmeli ve suya çamaşır suyu 

katılmalıdır. Sonuç olarak, su temiz tutulabilecek 

ise suda kesim yapılmalıdır. Aksi takdirde, bu 

teknik çiçeklere faydadan çok zarar verecektir.  

 

Önsoğutma 

Sıcaklığın düşürülmesi solunum hızını 

yavaşlatmakta ve çiçek ya da bitki ömrünü 

uzatmaktadır. Bu nedenle üretim ya da hasat 

sonrası sıcaklığın çiçeğin veya bitkinin zarar 

görmeyeceği en düşük sıcaklığa düşürülmesi 

gerekir. Donma noktasının hemen üzerindeki 

sıcaklık olan 0°C birçok ürün için uygundur. 

Ancak, tropik kökenli çiçekler ve bitkiler 10°C 

altındaki sıcaklıklarda üşüme zararı göstereceği 

için, bu ürünlerde uygun taşıma ve depolama 

sıcaklığı 10°C‟nin üzeridir.  

Uygun soğutma yöntemi ile sıcaklığın 

güvenilir en düşük sıcaklığa düşürülmesi ömrü 

uzatmakta ve ürünün uzak mesafelere 

taşınmasına olanak sağlamaktadır. Hızlı hava 

hareketi ile soğutma kesme çiçekler için uygun 

soğutma yöntemidir. Saksılı bitkiler ise vakum 

soğutma ile etkili bir şekilde 

soğutulabilmektedir.  
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Ön soğutma havalandırma ünitesi 
Ön soğutma sistemi genellikle, soğutma 

ve havalandırma ünitelerini bir arada içerir. Hızlı 

bir soğutma için, soğuk havanın çiçek kutuları 

arasından geçmesini sağlayacak şekilde dizayn 

edilirler. Mevcut soğutucularla kullanılabilen 

düşük maliyetli ve küçük kapasitede 

havalandırma üniteleri geliştirilmiştir. Böylece, 

çiçek dağıtım ağının herbir aşamasında bu hava 

yönlendirme ünitesi, soğutuculara kolaylıkla 

yerleştirerek kullanılabilmektedir.  

 

Etkili soğutucular 

Çiçek depolanmasında düşük sıcaklık ve 

yüksek nemin sağladığı faydalar yıllardır 

bilinmesine rağmen, kullanılan soğutucuların 

çoğu bu koşulları oluşturmaya uygun değildir. 

Depoda soğutucu sıcaklık farkı (ΔT) 3–4°C 

dolaylarında, evaporatör yüzeyi geniş ve hava 

hareket hızı düşük olmalıdır. Bu koşulları yerine 

getiren soğutucular daha pahalı olmasına 

rağmen, su kaybını azaltıp çiçek kalitesini daha 

iyi korudukları için tercih edilmelidir.  

 

Tabandan soğutma 
Depo ve taşımada soğutma üniteleri 

(evaporatör ve fanlar) genellikle tavanda yer alır. 

Son zamanlarda deniz taşımacılığında uygulanan 

soğutma sisteminde, soğuk hava taban 

seviyesinden verilmektedir. Daha iyi bir sıcaklık 

ve nem kontrolü sağlayan bu teknolojinin, çiçek 

endüstrisinde giderek önem kazanacağı 

düşünülmektedir.  

 

Gemi konteyner taĢıma sistemi 

Dünya ticaretinin yaklaşık %80‟ni ve 

ülkemizin ithalat ve ihracat taşımalarının ise 

yaklaşık %90‟ına yakın bir bölümü en ucuz 

taşıma türü olan deniz yoluyla yapılmaktadır. 

Dünyada çeşitli ürünlerin konteynerler içinde 

gemiyle taşınması ve dolayısıyla limanlarda 

konteyner terminalleri giderek artmaktadır. 

Denizyolunun, demiryolu ve karayoluyla 

bütünleşmesi ile oluşan taşıma zinciriyle 

ürünlerin kısa sürede, ekonomik ve güvenli 

olarak taşınması sağlanmaktadır. Birden fazla 

taşıma türünün entegrasyonu ile yapılan 

kombine taşımacılıkta konteyner taşımaları ile 

eskiden limandan–limana olan taşımacılık 

anlayışı alıcıdan satıcıya teslim şekline 

dönüşmüştür. Konteyner sistemi ile taşıma 

öncelikle, değeri yüksek olan ve yükleme–

boşaltmada zarar görme ihtimali yüksek olan 

dayanıksız ürünler ile soğutma isteyen ürünleri 

kapsamaktadır (DPT, 2006).  

Bu ürünler kolay bozulabilir meyve sebze 

dışında kesme çiçekleri ve diğer süs bitkilerini 

içermektedir.  

Türkiye‟nin 3 tarafının denizlerle çevrili 

olması ve uluslararası deniz limanlarına sahip 

olması kesme çiçek ve süs bitkilerinin konteyner 

sistemi ile deniz yolu taşımacılığında önemli bir 

avantajdır. Konteyner sistemi ile çiçek 

taşımacılığı son yıllarda giderek önem 

kazanmaktadır. Kontrollü koşulların 

sağlanabildiği ve üretimden tüketime kadar 

çiçeklerin düşük sıcaklıkta ve kontrollü 

atmosferde yüksek kalitelerinin korunabildiği 

konteyner taşımacılığında, taşıma süresi daha 

uzun olsada ekonomik olması nedeniyle tercih 

edilmektedir. Üstelik soğuk zincirin kırılmaması 

nedeniyle çiçek kalitesi daha uzun süre 

korunabilmekte ve bozulmalardan ileri gelen ve 

%30–40‟lara ulaşan ürün kayıpları 

önlenebilmektedir.  

Deniz taşıma sisteminde çiçek üreticiden 

tüketiciye kadar aynı konteynerde taşınmaktadır. 

Bu nedenle, daha iyi sıcaklık kontrolü 

sağlanmakta ve çiçeğin donma tehlikesi daha 

düşük olmaktadır. Ayrıca, soğutucu sisteminde 

yüksek oransal nem sağlayan geniş evaporatör 

yüzeyi bulunur. Etkili soğutma ve hava 

yönlendirme sistemi vardır. Tabandan yapılan 

hava dağıtım sistemi sıcaklık dağılımınındaha iyi 

olmasını sağlar. Havayı çiçek kutularının 

etrafına veren güçlü fanlar, önsoğutma amacıyla 

da kullanılabilir. Konteyner genellikle 500–600 

çiçek kutusu alacak kapasitededir. Farklı 

yollarda taşımaya uygun olup, herhangi bir yerde 

depo olarak da kullanılabilir. Soğutma sistemi 

elektrikli olup, jeneratör güç kaynağı ile 

çalışabilmektedir. Konteyner paketleme yerine 

getirilmekte ve önsoğutması yapılan çiçekler 

konteynere yüklenmektedir. Jeneratör ile limana 

varıncaya kadar soğutma çalışır. Gemiye 

yükleme sırasında jeneratörden çekilir. 

Yüklemeden hemen sonra geminin elektrik 

sistemine bağlanır. Gümrük işlemleri sırasında 

şehir elektriği ile soğutma devam eder. Çiçek 

dağıtımı, son alıcıya kadar aynı konteynerde 

olur. Böylece, çiçekler tüketiciye daha düşük 

maliyetle ulaştırılır. Üreticiden son tüketiciye 

kadar bütün kanallarda sıcaklık ve nem kontrolü 

sağlanır. 1–MCP ve benzerihasat sonrası 

uygulamaları yapma ve kontrollü atmosferde 
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taşıma olanağı sağlar. Ayrıca suda taşımaya 

uygundur (Anonim, 2002; Çelikel 2006, 2008).  

Pazar ülkelere deniz yoluyla yakınlık 

ülkemiziçin önemli bir avantajdır. Karadeniz, 

Akdeniz ve Ege denizine sınır olan pazar 

ülkelere gemiyle ulaşım kolay olup, en ucuz 

taşıma olanağı sağlar. Örneğin, önemli bir 

pazarımız olan Ukrayna‟ya uçak yerine Samsun 

limanından gemiyle çiçek göndermek taşıma 

maliyetini önemli derecede düşürecektir. Kesme 

çiçek ihracatımızda en önemli sorunlardan biri 

taşıma maliyetinin yüksekliğidir. Bu nedenle, 

süs bitkileri ihracatında, deniz yolu hava yoluna 

iyi bir alternatif olarak geliştirilmelidir. Nitekim 

ABD, Hollanda ve İsrail‟de konteyner deniz 

taşımacılığına yönelik çalışmalar ve uygulamalar 

giderek artmaktadır. Bu teknolojinin gelecekte 

çiçek endüstrisinde daha fazla önem kazanacağı 

ve yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bu nedenle, 

ülkemizde de bu konuda araştırma ve 

çalışmaların yapılması, süs bitkileri 

sektörümüzün gelişmesi açısından 

önerilmektedir.  
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Özet 

Doğanın ve onun temel elemanı bitkilerin kentsel çevre içinde kullanımı genellikle özenilen, zaman 

zamanda zorlayıcı bir unsur olarak bu ortamlarda yer almıştır. Son yıllarda Kentsel yeşile bir çözüm bağlamında 

“Dikey Bahçe” uygulamaları başlamıştır. Dikey bahçeler genel olarak görsel işlevlerinin yanı sıra kentlerdeki 

hava ve gürültü kirliliğinin çözümüne ve bunun yanı sıra kent ekolojisine katkıları olduğu düşünülen bir özellik 

taşımaktadır. Yapı mimarisine farklı bir anlayış getiren dikey bahçeler bir bina cephesine yada bir duvara 

konumlandırılmış, statik ve teknik özellikleri iyi kurgulandığı takdirde kentsel yeşile olumlu katkıları olan yeşil 

yüzeylerdir. Günümüz modern yapı mimarisinde Patric Blanc 1994 de uygulamaya koyduğu örneklerle ilgi 

duyulan dikey bahçeler, tarihin geçmiş dönemlerindeki örneklerle de zaman zaman toplumların ilgisini 

çekmiştir. Örneğin ilk çağ Roma uygarlığında Pompeide balkonlarda yetiştirilen sarmaşıklarla Mozolelerin 

süslendiği, yine kuzey Avrupa‟da Vikinglerin yapı duvar ve çatılarını çimle kapladıkları bilinmektedir. İç ve dış 

mekanlarda dikey bahçe uygulamaları özellikle İstanbul, Antalya ve şu sıralarda da Ankara yapı yüzeylerinde ve 

refüjlerde görülmektedir. Bu çalışmada uygulamaların yapısal ve bitkisel yönleri irdelenerek olumlu ve olumsuz 

yönleri tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dikey bahçe, bitkisel tasarım, yapı yüzeyleri 

 

Vertical Garden Applications in Interior and Exterior Places 

Abstract 

Usage of the nature itself and the flora of which is the fundamental element for the purpose of 

environment has been obtained places, generally as admired, and time to time a forcing criteria in such 

environments. In recent years, within the context of a solution up to metropolitan greenish, the “vertical 

Gardens” have been started. The vertical Gardens, in addition to their visual functions in general; their impacts 

against to air and noise pollution in metropolitan areas as well as their contributions to city ecology have a 

feature to be considered as is. The vertical gardens which bring a different concept to constructional architecture 

are green surfaces to be contributed to positive impacts to greenness in metropolitan areas in case it is 

implemented on to the façade of a building or a wall positioned and well–configured to the static and technical 

specifications of itself. The vertical gardens which have drawn the interest via the examples put into application 

by Patric Blanc in 1994 in respect to modern constructional architecture in today‟s world as well as the examples 

in past times of the history the attraction of the societies from time to time. For example, during the first age of 

Roman civilization, in Pompeii, it had been known that the Mausoleums had been decorated with common ivies 

grown at the balconies as well as in northern Europe the Vikings had been covered the constructional walls and 

roof with grass. The vertical garden implementations in interior and exterior places are seen especially in 

Istanbul, Antalya and Ankara nowadays at building surfaces and refuges. In this study, by focusing on the 

constructional and botanic aspects of these implementations the positive and negative aspects will be discussed.  

 

Keywords: Vertical garden, botanic design, constructional surfaces 

 

GiriĢ 

Modern mimariye yeni bir anlayış getiren 

dikey bitkilendirmeler, bir bahçenin, bir binanın; 

cephesine ya da bir duvara konumlandırılmış 

halidir. Bu uygulamada, özellikle otsu canlı 

bitkiler düz duvarda yaşamaktadır. Doğanın, 

yeşilin ve kentsel çevrenin içine girmesi daima 

zor bir konu olmuştur. Bu soruna son dönemde 

getirilen en çarpıcı ve sıra dışı çözümlerden biri 

de dikey bahçe tasarımıdır. Ülkemizde özellikle 

İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük 

kentlerimizde dikey bahçe uygulamalarına azda 

olsa rastlanmaktadır. Yapım ve tesis maliyetleri 

oldukça yüksek olan bu uygulamalar şimdilik bir 

fantezi olarak düşünülmektedir.  

Dünyada kentlerde yaşayan nüfus son 

yüzyılda tırmanarak yüzde 55‟e ulaşmıştır. 

Kentlerin büyümesi ve kentli nüfusunun giderek 

artması yapılı çevrenin doğa üzerindeki baskısını 

da aynı oranda arttırmaktadır. Kentlerde yeşil 

alanlara daha çok yer verme arayışı, doğa ile 

bütünleşmeyi her fırsatta değerlendirme ve doğal 

kaynakların korunması bugün herkesin 

gündeminde yer almaktadır. Kentlerde yapılı 
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çevre baskısı altında yaşayanların park bahçe ve 

benzeri yeşil alanlarının arttırmak yerine dikey 

bahçelere bırakması da manidardır. Ancak 

yapıların dikey yüzeylerinin ya da duvar 

yüzeylerinin bitkilendirilmesi estetik ve görsel 

değerlerin yanı sıra yapıların korunması, insanlar 

için iklim etkilerinin daha uygun hale 

getirilmesi, çevre koşullarının iyileştirilmesi ve 

bazı çevre sorunlarının (oksijen üretimi, toz ve 

kimyasal organik gazların absorbsiyonunu, kent 

ve trafik gürültüsünün azaltılması) 

azaltılmasındaki işlevleri ile kent ekolojisine 

katkı sağlayabileceği de yadsınmaz.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın materyalini, kentlerin 

ekolojik koşullarında dikey bahçe yapımıamacı 

ile kullanılan bitkisel materyal ve yapısal 

elemanlar oluşturmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda her türlü kitap, araştırma, tez, 

broşür, makale vb. yardımcı materyal olarak 

kullanılmıştır. Yapı yüzeylerinin 

bitkilendirilmesine yönelik uygulamalar, görsel 

materyaller ve projeler araştırma kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada izlenen yöntem ise öncelikle 

ulusal ve uluslararası ölçeklerde 

gerçekleştirilmiş benzer uygulama örnekleri ile 

bireysel ya da özel şirketlerin gerçekleştirdiği 

dikey bahçe tasarım ve uygulama çalışmaları 

araştırmanın temelini oluşturmuştur. 

Bubağlamda öncelikle dikey bahçelerin önemi 

ve işlevleri, kent ekolojisine katkıları ortaya 

konmuş, dikey bahçe çalışmalarında kullanılan 

malzemeler, yapım tekniği, bitki türleri 

saptanmıştır.  

 

Bulgular 

Dikey bahçelerin tarihçesi 

Tarih boyunca, gerek estetik gerekse iç 

mekan havasını kontrol etmek amacıyla yapı 

duvarlarında ve balkonlarda bitki yetiştirildiğine 

dair çeşitli kaynaklarda bilgiler verilmektedir. 

Örneğin Pompei esnafları balkonlarında 

yetiştirdikleri sarmaşıklarla Roma mozolelerini 

süslemişler, Vikingler ise duvar ve çatıları çim 

ile kaplamışlardır. Hindistan ve İspanya 

evlerinde, 16. ve 17. yüzyıl Meksika‟da Rusya 

ve eskiden Sovyetler Birliği‟nin parçası olan 

diğer ülkelerde, 18. yüzyıl Fransa‟sında dikey 

bahçe örneklerine rastlanmaktadır. Kentlerin 

gelişimini engellemeden ve arazilerin kullanım 

biçimlerini değiştirmeden, yeşil avlu, 

bitkilendirilmiş çatı ve cephe uygulamaları ile 

yapılarda yeşile daha çok yer verilebilmektedir. 

Özellikle Le Corbusier ve Frank Llyod Wright 

yeşil çatı teknolojisinin kullanımını savunan 

modern mimarlardır. Le Corbusier; çatıların 

kentsel yeşil mekan için önemli bir alan 

olduğunu ifade ederken, Wright ise binaların 

peyzajla bütünleşmesi için bir vasıta olarak 

kullanmıştır.  

Patrick Blanc yıllar boyunca sürdürdüğü 

doğa gözlemlerinden yola çıkarak kentlerde 

yaşayan duvarlar adını verdiği uygulamayı ilk 

kez 1994 yılında Chaumont Bahçe Festivalinde 

görücüye çıkarmaktadır. Yoğun ilgi üzerinde bu 

çalışmayı sürdürme kararı almıştır. 

Yeşillendirdiği duvar sayısı 200‟ü bulmuştur. En 

küçük yapı 12‟ye 30 cm, en büyüğü ise 1500 

m
2
‟dir. Botanikçi, araştırmacı ve ödüllü bir bilim 

adamı olan Patrick, 1982‟den bu yana Fransa 

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinde (CNRS) 

çalışmakta, mimar ve bahçıvanların istekleri 

üzere projeler üretmektedir. Dikey Bahçe adlı bir 

kitabı vardır.  

 

Kentsel ekoloji 

Kentsel ekolojinin temel amacı, çevreye 

duyarlı kent ve şehirlerin oluşturulmasıdır. 

Çevresel problemler kentsel süreçlerin 

ürünlerinin ve sistemlerinin doğa yararına 

kullanılmasıyla çözümlenebilir. Bunun anlamı 

kullanılan enerji miktarlarının azaltılması, çıktı 

kalitesinin arttırılmasıdır. Bu nedenle doğal 

toprak–bitki–hayvan sistemi hayati önem 

taşımaktadır ve ekolojik kaynaklar döngü 

sisteminin varlığı yeterli açık alan olmasına 

bağlıdır.  

Doğa, kentsel ekoloji için bir amaçtır. 

Aynı zamanda bu amaca ulaşmanın anlamı 

doğaya ulaşmaktır. Bizler henüz bunu fiili olarak 

desteklememekteyiz. Doğanın ve doğal 

süreçlerin kentsel ekolojisinin temel konusunu 

oluşturmasına rağmen kentlerin açık alanlarının 

ve doğal elemanlarının belli olmayan nedenlerle 

yok edildiğini görmekteyiz.  

 

DıĢ mekan dikey bahçelerin kent ekolojisi 

üzerine etkileri 

Beton ve asfalt gibi geçirimsiz sert 

yüzeyler kentsel alanlarda hızla artan bir sorun 

olan ısı adası etkisine katkı sağlamaktadır. Kuru 

duvarlar, çatılar ve caddeler reflektör gibi 

davranarak, enerjinin bir kısmını emerek bir 

bölümünü de sert yüzeylerden yansıtmaktadır. 
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Güneşin batmasından sonra gün boyunca sert 

yüzeyler tarafından emilen sıcaklık serbest 

kalmakta ve kubbe şeklinde kenti kaplayan ısı 

adalarını oluşturmaktadır. Kentteki bu oluşum, 

kırsal bölgelerin diğer soğuk kesimlerinde sıcak 

noktalar oluşması ile sonuçlanmaktadır.  

 

Dikey bahçelerin kent iklimi ve estetiğine 

katkıları 

Ekolojik tasarımlarda, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının etkin kullanımı ve çevreye duyarlı 

yerel malzeme kullanımı, kirliliğin önlemesi ve 

habitatların korunmasına ek olarak, toplumsal 

sağlık ve estetik katkılar da dikkate alınmaktadır. 

Dikey bahçeler, sundukları tasarım olanakları ile 

kentsel alanlara önemli estetik katkılar 

sağlamalarının yanı sıra kent ekolojisini 

iyileştirici etkiye de sahiptirler.  

Bitkiler yapraklarını dışa yani ışığa 

çevirerek duvar ile bitki örtüsü arasında bir 

boşluk oluştururlar. Bu boşluk hava tüneli görevi 

üstelenerek aşağıdan aldığı serin havayı yukarıya 

doğru taşırlar. Bu sırada yapraklar arasında 

geçen hava üst katlara doğru oksijen taşır, ortamı 

temizleyerek serinletirler. Kent havası genellikle 

çevre havasına göre daha kurudur. Kuru havanın 

nedeni; kentlerde yapılar, yollar ve giderek 

azalan yeşil alanlar nedeniyle buharlaşma 

yüzeylerinin azalmasıdır. Bu gerçek hem 

insanlar hem de bitkiler için olumsuz etkiye 

neden olmaktadır.  

Kentler ve yakın çevresinde yapılan 

bitkilendirme faaliyetlerinin hedeflerinden biri 

de, bitkilerin transpirasyon (terleme) faaliyetleri 

sonucu kentlerdeki hava nemine olan olumlu 

katkılarıdır. Cephe yeşillendirmesinin;  

–Rüzgar gücünü azalttıkları,  

–Nem oranında artış sağladıkları,  

–Konut çevresinde mikro klima 

oluşturarak olumlu etki yarattıkları,  

–Kötü tasarlanmış cepheleri gizlediği,  

–Kente yeşil bir görünüm kazandırırken 

kent siluetini güzelleştirdiklerini saptayabiliriz.  

 

Oksijen üretimi 

Kentlerin en önemli sorunlarından hava 

kirliliğinin çözümü, doğru alan kullanım 

kararlarının alınmasının yanında yeşil dokunun 

olabildiğince fazla olmasına bağlıdır. Bitki 

yoğunluğunun artışı oksijen üretimi ve 

karbondioksit tüketimini çoğaltarak kent 

atmosferininyenilenmesinde etkili rol 

oynamaktadır. İki katlı ekin tek bir duvarının 

sarılıcı–tırmanıcı–sarkıcı bitkilerle yeşillendiril–

mesi sonucu büyük bir ağacın ulaştığı değerde 

oksijen üretimi–karbondioksit üretimi sağlan–

maktadır. Genel anlamda değerlendirildiğinde 

herhangi bir sokaktaki 50 konutun tek duvarının 

bitkilendirilmesi bu sokağa 50 dikmek ile 

eşdeğer olmaktadır.  

 

Toz tutma ve sağılık açısından kentsel hijyen 

ve kernellerin absorbsiyonu 

Toz; rüzgarın hiçbir engelle karşılaşmadan 

kuru yüzeylerden kalktığı döküntülerden 

oluşmaktadır. Bitkiler rüzgar hızını kestikleri 

gibi kök veya yaprak bölgelerinde oluşturdukları 

nemli ortamlar sayesinde de toz partiküllerini 

tatarlar. Bu olay sayesinde bitkiler bünyesinde 

bulunan özsu veya salgılarla zararlı 

mikroorganizmaların yok olmalarına neden 

olmaktadırlar. Kentlerde rüzgarın önündeki 

engellerden biri konut duvarları olduğuna göre 

sözü edilen olayların gerçekleşmesinde bu 

duvarların bitkilendirilmesinin önemi de net bir 

biçimde ortaya çıkmaktadır.  

 

Gürültü düzeyindeki azalma 

Kentlerin önemli sorunlarından biri de 

insan sağlığı açısından zararı gün gittikçe artan 

gürültüdür. Yapıların yoğun olduğu yol 

çevrelerinde trafiğin gürültüsü yankı dolayısı ile 

artmaktadır. Boş arazilerde yol çevresinde ise 

ses çok uzaklara rahatlıkla ulaşmaktadır. 

Gürültüye en dekoratif engel ise kuşkusuz 

bitkidir. Cephe yeşillendirme ses dalgalarını 

kırarak, yansıtarak ve ya dağıtarak iç mekanlara 

ulaşmasını engellemektedir.  

 

Ġç mekanlarda dikey bahçe kullanımı 

İnsan yaşamının büyük bir bölümü kapalı 

ortamlarda geçmektedir. İç mekanların hava 

kaliteside en az dış ortam hava kalitesi kadar 

önemlidir. İnşaat teknolojisindeki gelişmeler ve 

yapı malzemesi olarak sentetik materyallerin 

kullanımı binaları daha yalıtımlı ve konforlu 

hale getirmektedir. Ancak kullanılan sentetik 

malzemeler iç ortam hava kalitesini bozarak 

çeşitli hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Bu 

tür binalarda, kullanılan malzemelerden dolayı 

insanlarda göz ve deri kaşıntısı, uyuşukluk, 

solunum ve sinüs tıkanıklıkları gibi çeşitli sağlık 

problemleri yaşamaktadır. Bunun en büyük 

nedeni ise yağlı boya, laminant parke, yağ 

çözücü ve cam temizleyici gibi malzemelerin 

içerdiği benzen, kesilen, etilen vb. kimyasal 
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organik gazlardır. Özellikle kış aylarında, ısı 

yalıtımı ön planda olduğundan binalar yeterince 

havalandırılamamakta ve iç ortamdaki kirletici 

konsantrasyonları sağlık için tehdit 

oluşturabilecek seviyelere gelmektedir. Bütün bu 

faktörlerin hepsi “Hasta Bina Sendromu” (Sick 

Building Syndrome) olgusunun oluşmasına 
neden olmaktadır.  

 

Dikey bahçe sistemi 

Dikey bahçelerin yenilenebilir bitki ile 

donatılmasında hidrofonik (hydroponic–

topraksız sistem) bahçe ilkeleri kullanılmaktadır. 

Hidrofonik yöntem; bitkileri kullanılmaktadır. 

Hidrofonik yöntem; bitkileri çözünmüş besinler 

içeren suda yetişme tekniğidir. Bu teknik, özel 

olarak tasarlanmış kafes sistemiyle birlikte 

kullanarak cephelerde renk, çeşit, doku 

sınırlaması olmadan bitkiler için yaşama alanları 

oluşturulmaktadır. Dikey bahçe sistemleri üç 

parçadan oluşmaktadır; 

–Metal bir çerçeve 

–PVC katman 

–Keçe tabakası 

Sonradan ısı ve ses yalıtımı da sağlayacak 

metal çerçeve monte edilmektedir. Üzerinde 

perçinlerin 1 cm kalınlığındaki PVC levha 

konstrüksiyona stabilizasyon sağlayıp su 

geçirmez hale getirilmektedir. Poliamitten 

yapılmış keçe katmanı PVC‟ye tutturulmaktadır. 

Keçe küflenmemekte ve homojen su dağılımına 

izin vermektedir. Keçeye delikler açılıp tohum 

ve ya fide halindeki bitkiler buraya dikkatlice 

yerleştirilmektedir. Kökler bu tabaka tarafından 

sabit tutulmakta ve hava sirkülasyonu 

sağlanmaktadır.  

Bitkilerin yetişme ortamında toprak 

kullanıldığı için yük m
2
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kg‟dır. Böylelikle hiçbir boyut ve ağırlık 

kısıtlaması olmadan dikey bahçeler her duvara 

uygulanabilmektedir.  

 

Dikey bahçe tipleri 

Dikey bahçeler üç tipte uygulanmaktadır; 

–Panel Sistem Dikey Bahçe 

–Yeşil Metal Çit Dikey Bahçe 

–Saksı Tipi Dikey Bahçe 

 

Panel sistem dikey bahçe 

Pemagarden‟a göre modüler bir sistemdir. 

Bitkilerin yer aldığı modüller duvara monte 

edilir. Sistemin kendisi homojen bir dağılıma 

sulama ve gübrelemeyi sağlamaktadır. Bitki 

modüllerinin oluşturduğu bütünlük ile montaj 

detayları, sulama ve gübreleme tesisatı gizli 

kalmaktadır (Şekil 1).  

Belirli aralıklarla yatay ve dikey düzlemde 

monte edilen taşıyıcı profiller sabitlenen bağlantı 

kolları üzerinde bitki modülleri monte edilir. 

Taşıyıcı yatay profiller üzerinde yer alan 

kanallara damla sulama hortumu yerleştirilir. 

Damla sulama hortumu belirli aralıklardaki 

damlatıcılara eşit miktarda su ve gübre dağılımı 

yapmaktadır. Sistem tesisatı, ünitelerin yer aldığı 

mekanik odadan kumanda edilir. Mekanik odada 

elektrik panosu, su ve gübre tankları, su 

pompaları ve kireç kırıcı yer almaktadır (Şekil 

2).  

Sistemin modüler yapısı her bir bitki 

modülü için kısmi demonte imkanı 

sağlamaktadır. İstenilen modül aradan kolaylıkla 

çıkarılarak, tesisat müdahalesi ve bitki değişimi 

yapılabilmektedir. Bitki modüllerinin kesilebilir 

olması duvar köşe birleşmesinde düzgün bir bitiş 

sağlamaktadır.  

Bazı sistemlere göre bitki modüllerinin 

yapısı iç bükey ve dış bükey her türlü cepheye 

uygulama imkanı sağlamaktadır. Farklı 

türlerdeki bitkilerin yer aldığı modüller yatay ve 

dikey düzlemede düzenlenerek şekil, yazı veya 

logo oluşturabilir (Şekil 3, 4).  

 

YeĢil metal çit dikey bahçe 

Bazı sistemlere göre bitki modüllerinin 

uygulanacağı cephe için sarılıcı–tırmanıcı 

bitkiler seçilmelidir. Sarılıcı–tırmanıcı bitkiler 

modül üzerindeki boşluklar ve kademe farkı 

sayesinde modülü sarmalayarak tutunmaktadır. 

Bitkinin tırmanarak bütün cepheyi sarması için 

zaman tanınmalıdır. Asimetrik formu ve değişik 

strüktürü sayesinde montajdan hemen sonra bile 

cephe dikkat çekici bir görünüme sahip olur 

(Şekil 5).  

Zemindeki toprağa dikilen sarılıcı bitkiler 

duvara monte edilen modülleri sararak tüm 

duvarı kaplar. Zemin toprak değil ise sistemin 

saksıları en alttaki panellere monte edilir ve 

sarılıcı bitkiler bu saksılara dikilir (Şekil 6).  

 

Saksı tipi dikey bahçe 

Yapının cepheleri üzerine veya alt 

konstrüksiyonuna çeşitli büyüklükteki ve 

formdaki saksıların yerleştirilmesiyle oluşturulan 

bir sistemdir. Çeşitli form ve büyüklükteki 

saksılar üst üste ve/veya yan yana dizilerek 

cephede yeşil yüzeyler oluşturabilmektedir.  
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Sistemin modüler şekilde düzenlenebilir 

olması gerektiğinde her bir saksıdaki bitkinin 

gübreleme ve kök budama işlemlerinin kolay bir 

şekilde gerçekleştirilmesine imkan 

sağlamaktadır. Sulama isteminin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için modüler 

sistemde yerleştirilmiş saksılar arasında belirli 

noktalarda deliklerin açılması ve dikey yönde 

sıvı akışının sağlanması gerekmektedir. Bu 

sayede sıvı gübre ve besinlerin damlama sulama 

sistemi ile bitkilere geçişi sağlanmaktadır.  

 

Dikey bahçelerde sulama ve bakım 

Taşıyıcı yatay profiller üzerinde yer alan 

kanallara damlama sulama hortumu belirli 

aralıklardaki damlacıklarla eşit miktarda su ve 

gübre dağılımı yapan tıkanmalara karşı dirençli 

bir hortum olarak tasarlanmalı ve 

uygulanmalıdır.  

Dikey bahçe uygulamalarında kökler 

duvarın içine doğru geliştiği takdirde duvara 

kolaylıkla zarar verebilmekte ve tahribe neden 

olabilmektedir. Düzenli su akışının sağlanması 

kök bazlı tahribatların engellenmesi sonucunda 

kökler sadece yüzeye yayılmakta ve duvarın içi 

etkilenmekten kurtulmaktadır. Bu gözlemler 

sonucunda dikey bahçe uygulamalarında düzenli 

su akışı sağlayarak duvara zarar vermeden 

bitkilerin yetişmesi mümkün kılınmaktadır.  

 

Ġç ve dıĢ mekanlarda dikey bahçe sisteminde 

kullanılabilecek bitki türleri 

İç ve dış mekanlarda yapı yüzeylerinin 

bitkilendirme uygulamalarında aşağıdaki bitkiler 

kullanılabilmektedir.  

 

Ġç mekanlarda dikey bahçe sisteminde 

kullanılabilecek bitki türleri 

Aglaonema maria 

Anthurium sp.  

Asparagus plumosus 

Asplenium nidus 

Begonia sp.  

Calathea rufibarba 

Catharanthus roseus 

Cholorophytum comosum 

Davallia sp.  

Epiphyllum sp.  

Maranta leuconeura  

Microsorum sp.  

Monstera deliciosa 

Nephrolepsis exaltata 

Peperomia rotundifolia 

Philodendron erubescens 

Plea glauca 

Pteris sp.  

Scindapsus pictus 

Sempervivum tectorum 

Syngonium podophyllum 

 

DıĢ mekanlarda dikey bahçe sisteminde 

kullanılabilecek bitki türleri 

Adiantum capillus 

Adiantum raddianum 

Alocasia arizonica 

Ampholepsis quinquefolia 

Arum italicum 

Berberis thunbergii 

Bergenia sp.  

Bougainvillea glabra 

Brassica oleracea 

Campanula sp.  

Campsis radicans 

Capparis spinosa 

Clematis sp.  

Cobaea scendens 

Dimorphotheca ecklonis 

Eccremocarpus scabur 

Euonymus fortunei 

Forsythia suspensa 

Gazania sp.  

Gomphrena globosa  

Hedera canariensis 

Hedera helix 

 

Sonuç 

Yeşil yapı sistemlerinin bir parçası olan 

dikey bahçeler özellikle dış mekan koşullarında 

bina yüzeylerinde, karayolları şevlerinde, istinat 

duvarlarında tesis edildiği taktirde estetik ve 

fonksiyonel özellikleri bakımından yararlı 

olacağı söylenebilir. Ancak özellikle bina 

yüzeylerinde böyle bir sistem gerçekleştirmek 

bugünkü koşullarda maliyet açısından oldukça 

yüksek bir bedel gerektirmektedir. Örneğin bazı 

firmaların kurulum ve sulama dahil maliyetleri 

500–600 TL/m
2
, bazı firmalar sistemleri gereği 

taktirde 400 TL/m
2
 ye düşürebilmektedir. Ancak 

karayolları şevlerinde tesis edilen istinat 

duvarlarının dilatasyon ve drenaj derzlerinde 

otsu çok yıllık ve sukulent bitkiler kullanarak 

son derece fonksiyonel ve estetik bir duvar 

yüzeyi ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra iç 

mekanlarda dikey bahçe tesissi maliye 

yükümlülüğü dikkate alınmaksızın dikey 

bahçeler tesis edilmektedir. İç mekanlarda dikey 
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bahçeler sulama, aydınlatma ve drenaj 

sistemlerinin yapıldığı taktirde hem estetik hem 

de insan sağlığı için son derece önemli bir yeşil 

filtrasyon kaynağıdır. İç mekanlarda yer ve cam 

silicilerden ve çeşitli temizlik malzemelerinden 

çıkacak olan benzen, ksilen, etilen vb. kimyasal 

organik gazların absorbsiyonunu sağlayıp, 

havayı temizlerken yapay aydınlatma 

armatörlerinin uygun dalga boyu ampuller 

kullanılmasıyla gerçekleştireceği fotosentez ile 

mekanda bir oksijen kaynağı olarak değer bulur.  
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Şekil 5. Yeşil metal çit dikey bahçe 
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Özet 

Projelerin desteklenmesinde aranılan en önemli kriterlerden birisi üniversite, sanayi, özel sektör, kamu 

işbirliğidir. Bu bağlamda yürütülen projede lale soğanı yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması 

ve yeni lale çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Lale soğanının kaliteli bir çiçek açması iri, çevre uzunluğu 

10 cm üzerinde olan soğanlar ile gerçekleşmektedir. Bu boyutlardaki soğanlara ulaşmak için küçük, 6–9 cm 

çevre uzunluğuna sahip soğanların bir yıl büyütülmesi gerekir. Bu büyütme işleminde mekanizasyon 

olanaklarının geliştirilmesi ve verimliliği arttırmak amacıyla lale soğanı dikim makinası ile söküm makinası ve 

soğan boylama makinası yapılmış, bunlar üretici koşullarında denenmiştir. Ayrıca İzmir–Bayındır ve Van 

yörelerinde yapılan soğan yetiştiriciliği karşılaştırılarak avantajları ve dezavantajlı yönleri ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Yeni lale çeşitlerinin geliştirilmesi bakımından soğanlara uygulanan ışınlama çalışmaları, Van–Muş 

yöresi doğal türlerinden yararlanma üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Lalenin vegetatif çoğaltımını 

hızlandırmak amacıyla in vitro teknikler de denenmiştir. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş., Asya Lale, İstanbul‟un Kurfalı, 

Seymen köyü üreticileri ile yürütülen ve SANTEZ tarafından desteklenen çalışmalarla iyi bir işbirliği 

gerçekleştirilmiş, araştırma sonuçlarının belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanımına olanak sağlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Üniversite sektör işbirliği, lale soğanı yetiştiriciliği 

 

An Example of Cooperation among University, Farmers, Private, and Public Sectors in Ornamental 

Crops: Tulip Bulb Growing Project 

Abstract 

One of the most important criteria for the support of a project is the presence of collaboration among 

universities, industries, and the private and public sectors. With this aim, this project was started to improve 

growing techniques, disseminate and develop new cultivars in tulip with the participation of various agricultural 

sectors. Most tulip cultivars need to have bulbs with at least 10 cm circumference for being ranked as high 

quality bulbs. These large bulbs are obtained by growing small bulbs with 6–8 cm circumference for one year. 

For improving yield of small tulip bulbs and advancing mechanization possibilities, a bulb planting machine, a 

bulb lifting machine and a bulb sorting machine were manufactured and tested in farmers‟ conditions. Hence the 

advantages and disadvantages of two regions (İzmir–Bayındır and Van region) in bulb cultivation have been 

assessed. Gamma radiations to bulbs were performed and wild tulip species around Van and Muş were 

investigated with the aim of generating new tulip cultivars. in vitro techniques were applied in order to improve 

vegetative propagation. Within this SANTEZ funded project, a good cooperation was achieved with Horticulture 

Department of Agriculture Faculty of Ege University, Bayındır Junior Technical College of Ege University, 

Landscape Architecture Department of Agriculture Faculty of Yüzüncüyıl University, Tree and Landscape Inc. 

of İstanbul metropolitan municipality, Asya Lale and growers of Kurfallı and Seymen villages of İstanbul. Some 

of the outcomes of this ongoing project have also been adapted to practice.  

 

Keywords: University private public sector cooperation, tulip bulb cultivation 

 

GiriĢ 

Üniversite, sanayi veya sektör işbirliği, 

elde edilen araştırma sonuçlarının pratiğe hızla 

uyarlanması, aktarılması, firmaların ar–ge 

çalışmalarına önem vermesinin sağlanması, ar–

ge kültürünü kazanmaları, yeni ürün veya üretim 

yöntemlerinin geliştirilmesi, mevcut ürün veya 

üretimde yenilik yapılması bakımından son 

yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan 

biridir. Gerek üniversitelerimizde gerekse 

araştırma kurumlarında hazırlanan projelerin 

desteklenmesinde yukarıda açıkladığımız 

nedenlerle sektörle olan işbirliği aranılan 

kriterlerden biri haline gelmiştir.  

„Lale soğanı yetiştirme tekniklerinin 

iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yeni lale 

çeşitlerinin geliştirilmesi‟ konulu bu projenin 

Üniversite, araştırıcı ayağını E.Ü.Z.F. Bahçe 
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Bitkileri Bölümü, E. Ü. Bayındır Meslek Y. O. 

ve Yüzüncü Yıl Üniv. Z. F. Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü elemanları oluşturmaktadır. İşbirliği 

yapılan kamu ve özel sektör kurumu olarak 

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Asya Lale 

Firması yer almaktadır. Santez tarafından 

desteklenen bu projede aynı zamanda bir yüksek 

lisans tezi de tamamlanmıştır.  

Örnek olarak verilen bu projede lalenin 

araştırma materyali olarak seçilmesinin 

nedenlerini daha iyi açıklamak için orijini, 

tarihimizdeki yeri, yaşamımızdaki önemi, 

soğanın yapısını ve bitkinin yaşam döngüsü 

hakkında bilgi sahibi olunmasında yarar vardır.  

Lale süs geofitleri içinde en fazla bilinen, 

kesme çiçek, saksı çiçeği ve dış mekânda 

değerlendirilen ayrıca en yüksek ticari değere 

sahip olan bitkilerden birisidir. Liliaceae 

familyasının bir üyesi olan Tulipa cinsi bazı 

kaynaklara göre 55, bazılarına göre ise 125 tür 

içerir. Anavatanı Orta Asya, Tien–Shan dağları 

ve Pamir yaylalarıdır. Bu bölge kuzeydoğuda 

Sibirya, Moğolistan, Çin, Güneyde de Kaşmir 

bölgesi ile sınırlanır. Batıda ise lalenin yayılışı 

Afganistan, İran, Kafkasya ve Anadolu‟ya kadar 

ulaşır Bu geniş bölge içinde mevcut lale 

türlerinin üçte ikisi yer alır (Van Tuyl ve Van 

Creij, 2007). Ülkemizde Tulipa cinsinin 17 türü, 

1 alt türü, 1 botanik varyetesi olmak üzere 19 

taksonunun bulunduğu bildirilmektedir.  

Lalenin orijini, gelişimi Türk ulusu ile 

özdeşleşmiştir. Lale Orta Asya‟dan batıya, 

Anadolu ya göç eden kavimlerin beraberinde 

getirdiği bir değer olmuştur. Lalenin en yaygın 

kullanımı Osmanlılarda görülür. Lale 

minyatürlerde, halı, kilim, giysi motiflerinde, 

çeşmelerde, cami süslemelerinde ve mezar 

taşlarında çok kullanılmıştır. 1554 yılında 

Avusturya Macaristan İmparatorluğu‟nun 

İstanbul‟ daki Büyükelçisi O. G. Busbecq‟in 

Viyana‟da yaşayan botanikçi Carolus Clusius‟a 

soğan göndermesi ile lalenin Avrupa serüveni 

başlamıştır. 1594 tarihinde Clusius laleyi Leidan 

Üniversitesine götürmüştür. Bu tarihten sonra, 

Hollanda da hızla yeni lale çeşitleri geliştirilmiş 

ve Tulipomania denilen lale soğanının çok fazla 

değer kazandığı ekonomik bir çılgınlık meydana 

gelmiştir. Aynı dönemlerde Türkler ince uzun, 

hançer şeklinde sivri uçlu petalli laleleri ıslah 

etmişlerdir. Islah edilen çeşitlerin tescil edildiği 

“Encümen–i daniş–i sukufe” adında bir çiçek 

akademisinin varlığı günümüzle kıyaslandığında 

Osmanlı da süs bitkilerine verilen önemi 

göstermektedir.  

Tarihimizde bir devre (1718–1730) adını 

verecek ölçüde popüler olan bu bitki, oluşan 

tepkilerin sonucu önemini yitirmeye başlamıştır. 

O dönemde ıslah edilmiş çeşitler kaybolmuş, 

yalnız yurtdışından getirilen yabancı orijinli 

çeşitler yetiştirilmeye başlanmıştır. Son yıllarda 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin girişimi ile 

İstanbul‟da yılda 10–15 milyon adet lale soğanı 

dikilmeye, şehrin meydan, yol kenarları ve 

parkları lale çiçekleri ile süslenmeye 

başlanmıştır. Bu hareketlenme dışarıdan lale 

soğanı ithalatı yanında, Türk firmalarını da lale 

soğanı yetiştirmeye yöneltmiştir. Aynı zamanda 

İstanbul yakınındaki köylerde büyük şehir 

belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk 

projesi çerçevesinde lale soğanı büyütme 

işlemini teşvik etmiştir.  

Alternatif bir ürün olarak gelişen lale 

soğanı yetiştiriciliğinin temelini oluşturan lale 

soğanı, botanik yapı olarak gerçek soğan 

sınıfında yer alır. Lale soğanları iki ile altı adet 

pul şeklinde yaprakların tabanda birleşmesinden 

oluşmuştur. Kökler soğan tabanından (bazal 

tabaka) çıkar. Soğan kabuğu (tunik) soğanı 

dıştan saran kahverengi–sarı renkte sert dokulu 

koruyucu bir tabakadır. Yavru ve ana soğanı 

oluşturan gözler pulların iç tabanında veya tunik 

iç kısmında bulunur. Bu özelliklere sahip lale 

soğanının yaşam döngüsüne baktığımızda 

sonbaharda dikilen soğanlar önce kök oluşturur, 

daha sonra toprak ve havanın soğuması ile 

birlikte dinlenmeye girer. Soğuk gereksinimini 

karşılar ve şubat sonu, mart başında havaların 

ısınması ile birlikte terminal göz sürme başlar, 

birkaç yaprak taşıyan çiçek sapı ve ucunda çiçek 

oluşur. Çiçeklenmeye doğru, dikilen lale soğanı 

pullardaki besin maddelerini tüketmeye ve yok 

olmaya başlar. Pulların dibinde bulunan gözler 

belirginleşir, çiçek sapına yakın olan göz iri bir 

soğanı diğer gözler ise daha küçük yavru 

soğanları oluşturmak üzere gelişmeye başlar. 

Dikilen bir soğan çeşide bağlı olarak bir veya 

daha çok sayıda yavru soğan oluşturur. Bu yavru 

soğanlardan iri olanlar, çevre uzunluğuna göre 

kesme, saksı veya peyzaj amaçlı kullanım için, 

küçük soğanlar ise büyütülmek üzere yeniden 

tarlaya dikilmek üzere ayrılırlar (Le Nard ve De 

Hertog, 1993), Lale soğanı yetiştiriciliği adı 

altında özetlenen bu döngü emek yoğun bir 

yetiştiriciliktir. Binlerce soğanın toprağa dikimi, 

sulanması, beslenmesi, yabancı ot mücadelesi, 
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çiçeklerin kırımı, soğanların sökümü, 

sınıflandırılması (boylanması) gibi kültürel 

işlemler başarılı ve kazançlı bir büyütme için 

zamanında yapılmalıdır.  

Bütün çiçek soğanı yetiştiricilerinin 

amacı, hastalıksız, fizyolojik bozukluk 

içermeyen, iyi çiçeklenebilecek soğanları 

mümkün olduğunca çok sayıda yetiştirmek ve 

pazarlayabilmektir. Bu amaca yönelik olarak 

projenin birinci kısmında soğan yetiştiriciliğinde 

uygulanan kültürel işlemlerin bazılarının 

mekanizasyonu ve farklı bölgelerin soğan 

yetiştiriciliğine olan etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır. Soğan yetiştiriciliğinde bu iş için 

özelleşmiş ekipman–makine ve donanımlara 

gereksinim vardır. Sıcak su uygulama tankı, 

dikim makinesi, çiçek kırım makinesi, soğan 

söküm makinesi, soğan yıkama ünitesi, soğan 

kurutma düzeni, soğan soyucu, soğan boylayıcı, 

sınıflayıcı ve sayıcı, soğuk hava deposu gerekli 

ekipmanlardır. Bu alet–ekipmanlara olan 

gereksinim yetiştirilen soğan türüne ve tarımın 

yapıldığı toprak tipine ve ülkelere göre farklılık 

gösterir. Örneğin Kanada ve Amerika‟da lale 

soğanlarına yıkama işlemi yapılmasına ve 

yıkama düzenekleri kullanılmasına karşın 

Hollanda‟da bu işlem pek uygulanmaz.  

Projede soğan yetiştiriciliğin temelini 

oluşturan üç aşamada yerli üretim ve tasarımı 

olan dikim makinesi, söküm makinesi ve soğan 

boylama makinesi yapımı ve kullanımı 

planlanmıştır. Çalışmada soğan yetiştiriciliğinin 

farklı bölgelerde yapılarak yaygınlaştırılması da 

amaçlanmıştır. Bunlara ilave olarak soğanlara 

uygulanan düşük sıcaklığın büyüme üzerine 

etkisi araştırılmış, doğal çeşitlerden yararlanma 

olanakları yanın da, gama ışınlaması ile 

mutasyon oluşturma ve çoğaltma sürecini 

kısaltma yönünde in vitro çoğaltım yoluna da 

gidilmiştir.  

 

Lale soğanı dikim–söküm iĢlemi, önemi ve 

mekanizasyonu 

Soğan dikim işlemi, karlılığı belirleyen ilk 

aşamadır. Soğan gelişimine uygun, kumlu, tınlı, 

taşsız, geçirgen organik maddece zengin bir 

toprak seçimi ve toprağın tezek kalmayacak 

şekilde iyi hazırlanması soğan yetiştiriciliği için 

gereklidir. Daha sonra büyütülecek olan soğanlar 

toprakla kavuşturulur. Binlerce soğanın dikim 

işleminin işgücü ile yapılması çok güçtür. Dikim 

işleminin makine ile gerçekleştirilmesi gerekir.  

Dikim işleminde kullanılan makineler 

genellikle işgücünden de yararlanan yarı 

otomatik olarak tanımlayabileceğimiz 

makinelerdir. Asya Lale firmasının yıllar önce 

Hollanda‟dan ithal ettiği lale soğanı dikim 

makinesi bantlı sistem bir makinedir. Dikici 

ayaklara dökülen soğanlar arkadan gelen bir 

sürgü ile örtülerek kapatılmaktadır Silivri 

yöresinde kullanılan makine ise kaşıklı tipe 

örnektir, daha önce yürüttüğümüz nergis 

projesinde geliştirilen dikim makinesi örnek 

alınarak yöre halkı tarafından yapılmıştır. Proje 

için tasarlanan yeni dikim makinesi ise patates 

dikim makinesinden dönüştürülmüş bir 

modeldir. Geniş kaşıklara sahiptir ve soğanı ön 

kazıcı ve açıcı ayağın 1 m genişlikte açtığı 

yatağa serpme olarak yayarak mümkün 

olduğunca homojen bir dikim yapmaktadır. Arka 

kısma monte edilen iki pulluk kulağı ve kapatıcı 

sistemle soğanlar toprakla örtülmektedir (Şekil 

1). Bu dikim makinesinde dikim derinliği 

ayarlanabilmekte, dikim yoğunluğu ise on altı 

kademeli olarak düzenlenebilmektedir. Ayıca 

soğanlar, makine tarafından oluşturulan 1 m 

genişliğinde ve yol tabanından 25 cm 

yükseklikteki yastıklara dikilmekte ve bitkiler 

burada yetiştirilmektedir (Şekil 2).  

Soğan sökümü de dikim kadar önemli bir 

işlemdir. Soğan dikiminin makine ile yastıklara 

dikimi sökümü kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 

basit bir söküm makinesi ile soğan söküm 

işleminin gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür. 

Bu yönde yapılan tasarım sonucu aralıkları yirmi 

beş mm olan çubuklu bir söküm makinesi imal 

edilmiştir (Şekil 3). Elek aralıklarının soğan 

düşmesini önlemek amacıyla zorunlu olarak dar 

tutulduğu bu makinenin randımanlı bir şekilde 

çalışması için söküm sırasında toprağın mutlaka 

tavında olması veya bir iki gün önce sulanması 

gerekir.  

Hasat edilen lale soğanları hemen tarladan 

toplanır ve gölge bir yerde kurumaları için bir 

süre bekletilir. Daha sonra soğan üstünde kalan 

toprak, eski kabuklar ve kök uzaklaştırılır.  

 

Lale soğanı boylama iĢlemi ve makinesi 

Soğanların muhafaza edilmeden önce 

yapılması gereken son işlem boylama ve 

sınıflandırılmasıdır. Lale soğanları sahip 

oldukları çevre uzunluğuna göre farklı amaçlarla 

kullanılırlar. Çevre uzunluğu 12 cm ve üzeri 

olan soğanlar kesme çiçek yetiştiriciliği için, 10–

12 cm çevre uzunluğuna sahip olanlar saksılarda 
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kullanım için, 9–10 cm çevre uzunluğundakiler 

ise dış mekan bitkisi olarak kullanılır. Çevre 

uzunluğu 7–9 cm olan soğanlar büyütülmek için, 

7 cm‟den küçük soğanlar ise iki yıl büyütme 

işlemine tabi tutulmak amacıyla ayrılır. Bu 

ayırma işleminde kullanılan makineler genelde 

sarsıcı düzene sahip, soğanların farklı çapta 

deliklere sahip olan bant üzerinde ilerlemesi 

esasına dayanan düzenlerdir. Küçük soğanların 

ilk olarak düşebileceği çapta deliklerin 

bulunduğu bant yatay hareket etmez yalnız 

yukarı aşağı, hızla vurma ve sarsma şeklinde bir 

hareke sahiptir ve çok ses çıkararak 

çalışmaktadır.  

Projede lale soğanını boylama için 

geliştirilen makinede zeytin boylama makineleri 

örnek alınmıştır. Hareketli 7 mm kalınlıkta iplere 

sahip bu düzende, iplerin farklı hızda olması ve 

kendi etrafında dönmesi nedeniyle soğanlar 

yatay düzlem üzerinde ileriye doğru hareket 

eder. İpler arasındaki mesafede genişleyecek 

şekilde düzenlenmiştir. Başlangıçta 10 mm olan 

ipler arasındaki açıklık son kısımda 40–45 

mm‟dir. İpler üzerine gelen soğanlardan küçük 

olanlar (çevre uzunluğu 6 cm‟den küçük) düşer. 

İpler altında sınıflandırma grupları da istenilen 

çapa göre ayarlanabilmektedir. (Şekil 4).  

Boylama, sınıflandırma makinesi ile %90 

düzeyinde doğrulukla soğanlar hızlı bir şekilde 

boylanabilmektedir.  

Projede yapılan ve kullanılan bu üç 

makine ile yerli olanaklar kullanılarak lale 

soğanı büyütme işleminde tekniği kolaylaştırıcı, 

hızlandırıcı iyileştirmeler sağlanmıştır.  

 

Soğan yetiĢtiriciliğinde farklı ekolojilerin 

karĢılaĢtırılması 

Soğan büyütme işleminde genelde serin 

iklime sahip bölgeler ön plana çıksa da, sıcak 

bölgelerin de önemli avantajlara sahip 

olabileceği bildirilmektedir. Kış aylarında bu 

bölgelerde geçerli olan daha yüksek ışık 

yoğunluğu, ışıklanma süresinin uzunluğu, 

sıcaklığın uygun olması gibi faktörler soğanın 

daha erken sürmesini ve büyümesini 

sağlayabilir. Bu yaklaşımla İsrail gibi 

ülkemizden daha sıcak olan ülkelerin dahi 

erkenci lale soğanı yetiştiriciliğine uygun 

olabileceği belirtilmektedir (Kamenetsky, 2005).  

Lale soğanı yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması amacı ile İzmir Bayındır ve 

Van gibi birbirinden çok farklı iki ekolojinin 

karşılaştırılması yapılmıştır. 15 çeşit ve 3 soğan 

dikim zamanına (Ekim–Kasım–Aralık) göre 

düzenlenen denemelerde, bu bölgelere uygun 

çeşitler ve dikim zamanı saptanmaya 

çalışılmıştır (Şekil 5). Denemeler sonunda 

Bayındır‟da özellikle soğanların erken hasad 

edilmesi bakımından önemli sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu bölgenin uygun toprak ve iklimi 

ile Fransa ve İspanya‟daki erken soğan 

yetiştiriciliğine alternatif olabileceği 

görülmüştür.  

 

Lale soğanının büyütülmesi üzerine 

soğuklatmanın etkisi 

Sıcaklık, lale soğanının gelişmesi ve 

bitkinin büyümesinde çok önemli bir rol 

oynayan ekolojik faktörlerden biridir. Kış ve 

ilkbahar aylarında çiçeklenen soğanlı bitkilerin 

çiçeklenebilmesi için belirli sıcaklıklarda 

soğuklanması gerekmektedir. Bu nedenle 

çiçeklenme için türler bazında soğuklama 

planına gereksinim vardır (Le Nard ve Hertog, 

1992).  

Lalede yapılan bir çalışmada büyüme 

oranlarının sonuçlarına bakıldığında soğuklatma 

yapılan soğanlar ile uzun bir gelişme dönemi 

sağlanmıştır (Rees, 1971).  

Ancak bu hedef doğrultusunda 

soğuklatma işleminin etkin bir şekilde, doğru 

zamanda kullanılması gerektiğinden 

bahsedilmektedir (Kamenetsky, 2005).  

Yavru soğan oluşumu büyümesi ve 

soğanların çiçeklenmesi, çiçek sapı uzunluğu 

üzerine soğanlara uygulanan soğuklatma 

işleminin önemi büyüktür. Dikimden sonra kış 

aylarında doğal olarak karşılanan soğuk isteği, 

soğuk hava depolarında yapay olarak 

sağlanabilir. Soğuklatma işleminde süre ve 

soğuklatma derecesi (°C) önemlidir. Genelde 

yapılan çalışmalarda çiçeklenme üzerine 

soğuklatmanın etkisi incelenmiştir (Gürsan ve 

ark., 2000; Saniewski, 2005; Köksal ve ark., 

2010; Anonymus, 2013). Soğan büyütme üzerine 

soğuklatmanın etkisini ele almak amacıyla 

projede bir yüksek lisans tezi yürütülmüş, küçük 

ve büyük soğanlara farklı sürelerle uygulanan 5 

ve 9°C‟lik sıcaklıkların etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Lale ıslahında karĢılaĢılan güçlükler ve yeni 

çeĢit geliĢtirme çalıĢmaları 

Birçok lale ıslahçısı T. gesneriana türü 

içinde çalışmaktadır. Ebeveynler hastalıklara 

dayanıklılık, çiçek rengi, şekli, dayanımı 
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bakımından seçilmekte ve binlerce çiçek klasik 

yöntemle melezlenmekte, elde edilen tohumlar 

ekilmekte, fideler çiçeklenecek durumla 

gelinceye kadar 4–5 yıl büyütülmekte, bundan 

sonra seçim yapılabilmektedir. İstenilen 

karakterleri bulma, selekte edebilme oranınında 

%0.1–1.0 arasında değiştiği bildirilmektedir. 

Lale ıslahında genetik farklılıktan yararlanma 

amaıyla yapılan türler arası melezleme sınırlı 

kalmaktadır. T. gesneriana türü klasik 

yöntemlerle yalnız on iki tür ile 

çaprazlanabilmektedir (Van Tuyl ve Van Creij, 

2007) 

Lale ıslahında diğer bir dezavantaj uzun 

ıslah süresidir. Melezlemeden sonra, 

çiçeklenebilecek soğan boyutuna ulaşma için 5–

6 yıla gereksinim duyulmaktadır. Çiçeklenme 

aşamasında yapılan seleksiyon sonrası ise ticari 

boyutta pazarlama miktarına ulaşmak için 10–20 

sene geçmesi gerekmektedir. Bu uzun süre doku 

kültürü yöntemleri ile ve erken seçim ile 

kısaltılabilir. (Le Nard ve Hertog, 1993, ).  

 

Doğal lale türlerinden yararlanma  

Van, Muş İzmir‟de bulunan doğal lale 

türlerimiz incelenmiş, bunlar içinde 

değerlendirilebilecek özelliklere sahip olanlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Muş lalesi (T. 

sintenesii) nin toprak altında çok uzun bir çiçek 

sapına sahip olması ve küçük soğanları 

dikkatimizi çekmiştir. Aynı zamanda çiçek 

yapısı, rengi ile de ön plana çıkan ve beğenilen 

bu türümüzün kesme ve saksılı çiçek olarak 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Muş 

lalesi populasyonu içinde görülen varyasyonda 

önemli bir genetik kaynaktır (Şekil 6) 

Van lalesi (T. slyvestris) ve İzmir‟de 

bulunan (T. armena) laleler incelenmiş ve bu 

türlerden örnekler alınmıştır.  

Bu bölümdeki amaç doğal türleri kültür 

varyeteleri ile melezleme yerine, populasyonda 

görülen farklılıkları ve özellikleri 

değerlendirerek doğrudan kültüre alma 

yönündedir.  

 

Lalede mutasyon ıslahı 

Yeni çeşitlerin elde edilmesinde diğer bir 

yol mutasyon ıslahıdır. Lalede spontan 

mutasyonlarda sık sık görülür. Çiçek şekli, kıyı 

formu ve renginde mutasyon çıkma durumu, 

çeşidin mutagene olan duyarlılığına bağlıdır. 

Mutasyonun oluşturabilmesi yönünde ışınlarının 

kullanımı yönünde çalışmalar uzun süredir 

devam etmektedir. Ana ve yavru soğanlar 

Ağustos veya Kasım ayı sonuna doğru iki 

dönemde mutasyon oluşumu için ışınlanabilir. 

Geç ışınlama birinci yılda çok deformasyon 

yaratmayabilir. Ancak ikinci yıl çok sayıda 

çiçeklenmeyen bitki görülebilir. Mutasyondan 

emin olmak için bitkiler mutlaka 3–4 yıl 

gözlenmelidir. Mutasyon çiçek rengi, çiçek 

çeklinde değişimlerle ortaya çıkabileceği gibi 

yaprak kıyı şekli, bitki boyu ve soğan verimliliği 

gibi konularda da gözlenebilir (Straathot ve 

Eikelboom, 1997; Van Tuyl ve Van Creij, 2007) 

Mutasyon ıslahı konusunda yapılan 

çalışmalarda, öncelikle Cassini, White Dream, 

Yokohoma, . lale çeşitlerinin ana ve yavru 

soğanlarına Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 

(TAEK) 10, 20, 30, 40 gray dozlarında gama 

ışınları uygulanmıştır. Dikim ve sürme 

işleminden sonra ilk yıl soğanların canlılığı 

üzerine ışınlamanın etkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. İkinci yıldan itibaren ise bitki ve 

çiçeklerdeki farklılıklar ve farklılıkların 

devamlılığı incelenmektedir.  

 

In vitro çoğaltım çalıĢmaları 

Lale de çoğaltım diğer geofitlerde olduğu 

gibi hem generatif hem de vegetatif yöntemlerle 

gerçekleşmektedir. Ancak ıslah çalışmalarında 

seleksyon aşamasından sonra materyalin 

vegetatif çoğaltılmasında yavru soğan oluşum 

hızının düşük olması nedeniyle in vitro 

tekniklerden yararlanma söz konusu olmaktadır. 

Lalede doku kültürü ile çoğaltım çok sayıda 

araştırıcı tarafından denenmiş ancak yeterli 

çoğaltma hızına ulaşılamamıştır (Ghaffoor ve 

ark., 2004, Van Tuyl ve Van Creij, 2007). Bu 

çalışmada da enfeksiyon sorunu ve çoğaltma 

hızının düşüklüğü dikkat çekmiştir. Şekil 7‟de 

EÜZF Bahçe bitkileri Bölümünde yürütülen 

doku kültürü çalışmalarından örnekler 

görülmektedir.  

 

Sonuç 

Üniversite, kamu, özel sektör işbirliği 

içinde yürütülen bu SANTEZ projesinde yapılan 

çalışmaların bir bölümünün aktarıldığı bu 

makalede, işbirliğinin önemi vurgulanmak 

amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların büyük bir 

kısmı oluşturulan işbirliği sonucunda pratiğe 

aktarılmış, lale soğanı üretim yönteminde yeni 

üretim teknikleri, gelişmeler, yeni modeller 

üretimde yenilikler geliştirilmiştir. Ulaşılan 

hedeflerin eksiksiz ve üst düzey teknolojiye 



39 

sahip olduğu gibi bir öngörümüz 

bulunmamaktadır. Ancak ülkemizde bu dalda 

görülen bazı eksiklikleri tamamlamaya yönelik 

girişimler olduğu gerçeği de göz ardı edilemez. 

Bunlara ilave olarak, proje ekibi de yürütülen bu 

çalışma ile lale konusunda bilgi haznesini 

genişletmiştir.  
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Özet 

Kentsel alanlarda aktif yeşil alan miktarı 3194 sayılı İmar Kanunu‟na göre kişi başına 10 m
2
 olarak 

belirlenmiştir. Kentlerimizde genel olarak bu miktarlara ulaşılamadığı da bilinmektedir. Ancak gelişmiş 

ülkelerde bu rakamlar 40 m
2
‟nin üzerine çıkabilmekte ve 200 m

2
‟ye kadar ulaşabilmektedir. Ülkemizde kentsel 

yeşil alanlar içinde sınırlı sayı ve büyüklüklerde olan parklar ve yollardaki refüjler daha fazla önem kazanmıştır. 

Yerel yönetimler bu alanlarda görsel niteliği yüksek bitkilendirmeler yapmaktadır. Genelde sınırlı alanlarda 

oluşturulan parklarda ve refüjlerde bitki gelişimini sınırlayan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu çalışmada 

kentsel yeşil alanlar içinde yer alan parklar ve yollarda bitki gelişimini sınırlayan etkenler gruplandırılmış, 

değerlendirilmiş ve bitki büyüme ve gelişimi yönünde alınabilecek önlemler verilmiştir. Bitki gelişimini 

sınırlayan etkenler i) yetişme alanı ile ilgili sorunlar, ii) bitki türü ile ilgili sorunlar, iii) bakımla ilgili sorunlar, 

iv) halkın bilinç düzeyi ile ilgili sorunlar olmak üzere dört grup altında toplanmıştır. Yetişme alanı ile ilgili 

sorunların çözümünde yetişme alanı büyüklüğü ve kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bitki 

türü ile ilgili sorunların çözümü için ülkesel ölçekte “kopya” bitkilendirmelerden vazgeçilmesi, estetiğin yanısıra 

fonksiyonel bitki kullanımlarına da önem verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli bölgeler ve alanlara yönelik 

türler bulunmaktadır. Bakımla ilgili sorunların çözümü ise eğitim süreci ile ilgilidir. Bakımla ilgili birimlerin bu 

konularda eğitim almaları gereklidir. Malçlama gibi bazı uygulamalar ülkemizde hiç dikkate alınmamakta; 

budama ve sulama uygulamalarında da bilgi birikimi sağlayacak uygulamalı eğitime yerel yönetimlerce önem 

verilmelidir. Yeşil alanlar ve bu alanlara dikilen bitkilere yönelik bilgi birikimi ile ilgili halkın da eğitime 

gereksinimi vardır. Bu da yerel yönetimlerce belirli etkinlik ve yayınlarla ele alınması gereken bir konudur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil alanlar, bitki gelişimi, yetişme alanı, bakım, bitki türü, eğitim 

 

Factors Limiting Plant Growth in Urban Green Areas and Precautions to be Taken 

Abstract 
The active green spaces in urban areas are determined as 10 m

2
 per capita according to Zoning Law of 

3194. However this figure is not achieved in our towns. But in developed countries green space per capita may 

exceed 40 m
2
 and even reach to 200 m

2
. Limited number and size of public gardens along with refuges on roads 

gained more importance in urban green spaces of Turkey. Local administrations establish plantings with high 

visual attributes on these sites. In general there are various plant growth limiting factors at public gardens and 

refuges built in small spaces. The plant growth limiting factors in public gardens and roads located in urban 

green spaces are grouped, evaluated and cautions for inducing plant growth and development to be taken are 

provided in the study. The plant growth limiting factors are grouped into four classes as i) growing media, ii) 

plant species iii) maintenance and ıv) public awareness. Suggestions for the increase of growing area size and 

quality are developed for the issues on growing media. For the solution of plant species problems “copying” 

same plans through the country wise should be abandoned by increasing functional plant use along with aesthetic 

concerns. Because Turkey‟s plant diversity has a high potential to meet each regions functional plant species 

demand. The issues on maintenance are related to training processes. Branches on maintenance should receive 

regular training. Some practice such as mulching is not taken into consideration in the country and local 

administrations did not pay attention to practical courses on budding and irrigation. Public also needs training for 

green spaces and plants sown in these areas for accumulation of knowledge which necessitates specific activities 

and dissemination studies by local administrations.  

 

Keywords: Green spaces, plant development, growing conditions, care, plant species, education 

 

GiriĢ 
Ülkemizde 1975 yılında toplam nüfusun 

%42‟si kentlerde yaşarken, bu oran 2009‟da 

%69‟a ulaşmıştır (UN, 2010). Kentsel alanların 

genişlemesi ile kent yakın çevresinde var olan 

doğal alanlar yapı kitleleri arasında kalmış, 

zamanla değişime uğrayarak yarı doğal veya 

doğal olmayan bir yapı kazanmışlardır. 
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Günümüzde özellikle büyük kentlerde yeşil 

alanların doğal nitelikleri giderek azalmaktadır. 

Bu alanlarda doğal olmayan türler ağırlık 

kazanmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda da bu 

durum vurgulanmıştır (Mansuroğlu ve Kınıklı, 

2010; Arı ve ark., 2010; Güzelmansur ve Güçlü, 

2010). Adana kenti örneğinde de kent 

parklarında yabancı yurtlu bitkiler daha ağırlıklı 

olarak yer almaktadır. Yollarda da yabancı 

yurtlu türler daha yoğundur. Yapılan bir 

çalışmada Adana kenti yerleşim alanında 

belirlenen 18.5 km uzunluğundaki bir 

güzergahta kullanılan tüm türler arasında doğal 

olanların kullanım oranı %16.9 olarak 

belirlenmiştir (Söğüt, 2005). Doğal olmayan tür 

sayısı Berlin kentinde (%41) ve yakın çevresinde 

de (%20–30) yüksek oranlardadır (Sukopp, 

2004).  

Bitkilerin kendilerinden beklenen 

fonksiyonları yerine getirmesi, kentsel alanda 

sağlıklı bireyler olarak büyüyüp gelişmelerine 

bağlıdır. Oysa kentsel alanda iklimsel 

özelliklerin onu çevreleyen kırsal alanlara göre 

farklılıklar göstermesi, toprak yapısındaki 

bozulmalar, yetişme alanı kısıtlılığı, çevre 

kirliliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

zararlar bitki yetişmesini sınırlandırmaktadır.  

Kendisini çevreleyen kırsal alana göre 

kentsel alanlarda sıcaklık (0.5–9
o
C), yağış (%5–

20), sis oluşumu (%30–100) ve bulutluluk (%5–

10) artarken, oransal nem (%2–30), radyasyon 

(%15–20) ve güneşlenme süresi (%5–15) 

azalmaktadır. Hızlı rüzgarlar kent içinde %10–

20 oranında hız kaybederken, kent çevresinde 

rüzgarın hızlı olmadığı zamanlarda kent içinde 

rüzgar %5–20 oranında hız kazanabilmektedir. 

Kentsel alanlarda hava kirliliği 10 (toz ve 

partiküller) ile 5–25 kat (gaz halindeki 

partiküller) daha fazla olmaktadır. Bu 

farklılıkların sınırları kentlerin fizyonomisi ile 

vejetasyon büyüklüğüne bağlı olarak 

değişmektedir (Harris ve ark., 2004; Schwets ve 

Brown, 2000; Sukopp, 2004).  

Kentsel yeşil alanlardan beklenen çok 

sayıda işlev bulunmaktadır. Yapılan çeşitli 

çalışmalarda da bu alanların çok önemli ekolojik 

etkileri olduğu, kentli sağlığı yönünden 

etkilerinin önemli olduğu ortaya konulmuş; 

fiziksel ve fizyolojik etkileri, sundukları 

rekreasyonel fırsatlar ve estetik katkıları ile 

kentsel yaşam kalitesini artırdıkları 

vurgulanmıştır (Millward ve Sabir, 2011; 

Kirkpatrick ve ark., 2011; Zhang ve ark., 2013; 

Zhao ve ark., 2013). Kentlerdeki yeşil alanlar 

özellikle avifauna açısından önem taşımakta; 

onlara yaşam alanı oluşturmaktadır. Örneğin 

Baltık denizi kenarında yer alan Stockholm ve 

yakın yerleşimleri de içine alan 250000 ha 

alanda yapılan bir çalışmada, kırmızı listede yer 

alan beş kuşun kentsel yeşil alanlarda yaşadığı, 

üçünün üremesini de bu alanda sürdürdüğü 

belirlenmiştir (Mörtberg ve Wallentinus, 2000).  

Kentsel yeşil alanların bu işlevleri yerine 

getirebilmelerinde kaliteleri kadar, miktarları da 

önemlidir. Ülkemizde 3194 sayılı İmar 

Kanunu‟nun 02.09.1999 tarihli Plan Yapımına 

Ait Esaslara Dair Yönetmeliği‟ne göre kişi 

başına 10 m
2
 olarak belirlenen aktif yeşil alanlar, 

gelişmiş ülke kentlerinde bu rakamın çok 

üzerine çıkabilmektedir. Avrupa‟da kişi başına 

düşen yeşil alan miktarı Amsterdam‟da 45–50 

m
2
, Stockholm‟de 107 m

2
, Frankfurt‟da 154 m

2
, 

Stutgart‟ta 153 m
2
, Hannover‟da 112 m

2
, 

Budapeşte‟de 37 m
2
‟dir (Emür ve Onsekiz, 

2007).  

Ağaçlarla kapalı alanların oranları da 

kentlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliğinin 

önemli bir göstergesi olması nedeniyle çok 

önemsenmektedir. ABD‟de 2005 yılı rakamları 

ile kentlerde kişi başına ortalama 377 m
2
 ağaç 

(taç alanı) ile kapalı alan düşmektedir. Bu miktar 

kentsel alanlardaki dayanıklı yüzey (çatı, yol ve 

diğer sert zeminler) (274 m
2
/kişi) oranından 

yüksektir (Nowak ve Greenfield, 2012). Ağaç 

taç yapısı ile kapalı kentsel alanların oranı 

Singapur‟da %31, Melbourne‟de %22, Los 

Angeles‟da %20.6, Toronto‟da %19.9, New 

York‟da %19.3, Beijing‟de %19.1, Sydney‟de 

%15.5 ve Shanghai‟de %10.2 olarak 

bildirilmiştir. Park alanlarının kent alanına göre 

oranları da Stockholm‟de %30, Melborne‟de 

%12.5, Los Angeles‟te %7.9, New York‟ta 

%19.6, Seoul‟de %8.8, Barcelona‟da %5.5, 

Shanghai‟de %2.3 ve Bangkok‟da %0.67‟dir 

(Tan ve ark., 2013).  

Bu çalışmada ülkemiz kentlerinde bitki 

büyüme ve gelişimini sınırlayan faktörler ele 

alınmış; Adana kentinden örnekler verilerek 

alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.  

 

Kentlerde bitki geliĢimini kısıtlayan faktörler 

Kentsel yeşil alanlarda bitkiler çeşitli 

çevresel baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Kentlerde farklı alan kullanımları, biyolojik yapı 

ve bitki türleri, bitki büyüklüğü gibi faktörlere 

bağlı olarak ağaçların ölüm oranı daha yüksek ve 
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büyüme oranları daha düşük olabilmektedir. 

Bazı türlerde ise geniş alanlarda yetişen 

ağaçların büyüme oranları kentlerde daha fazla 

olabilmektedir (Lawrence ve ark., 2012). Aynı 

cinse ait türlerin bazıları kentsel alanlara uyum 

sağlarken, bazılarında bitki sağlığı aleyhine 

olacak şekilde kök ve formlarda farklılıklar 

ortaya çıkabilmektedir. Akçaağaçlarla yapılan 

bir çalışmada bu konuda bulgular elde edilmiştir 

(Schwets ve Brown, 2000). Kentsel alanlarda 

yapılan kazılar sığ ve yayvan gelişebilen ağaç 

köklerinin zarar görmesine neden olabilmektedir 

(Jim, 2003).  

Kentsel alanlarda alan özellikleri, toprak 

koşulları, ağaç türünün özellikleri, alan 

kullanımı/alan örtülülüğü oranı faktörleri kent 

ağaçlarının büyümesi, kendini yenileme yeteneği 

ve canlılığı üzerinde önemli etkili olarak 

bulunmuştur (Lawrence ve ark., 2012). Kentsel 

yollarda da ağaçların en önemli sorunları olgun 

bitkiler haline geldiklerinde kendilerini 

çevreleyen alanda özellikle dikim yeri ve 

kullanıcılardan olumsuz yönde etkilenmesidir 

(Kadir ve Othman, 2012).  

Ülkemiz kentlerinde bitki gelişimini 

sınırlayan faktörler genelde birbirine 

benzemektedir. Bitki gelişimini kısıtlayan bu 

faktörler dört ana grupta ele alınabilir:  

1. Yetişme alanı ile ilgili sorunlar 
2. Bitki türü ile ilgili sorunlar 
3. Bakımla ilgili sorunlar 
4. Halkın bilinç düzeyi 
 

YetiĢme alanı ile ilgili sorunlar 

Yer darlığı ve toprakla ilgili sorunları 

kapsar. Toprak kalitesinin düşük oluşu ve 

yetersiz toprak derinliği bitki büyüme ve 

gelişimlerinde çeşitli sorunlara neden 

olmaktadır.  

Kentlerde çeşitli kazı ve altyapı 

faaliyetleri sonucu toprak sıkışmakta, yapısı 

değişmekte, kök hacmini içine alacak 

büyüklükte toprak alanı ortadan kalkmaktadır 

(Poracsky ve Scoot, 1999; Schaefer, 2003). 

Kentleşme ile topraktaki fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal aktiviteler de azalmaktadır 

(Scharenbroch ve ark., 2005). Yapılan 

çalışmalarda çeşitli kentlerde bu durum 

örneklenmiştir. Jim (1998), Hong Kong‟da (Çin) 

ağaçların büyüme ve gelişimini engelleyen çok 

sayıda faktör içinde toprağın önemli olduğunu; 

kentsel alanlarda toprak horizonlarının 

kaybolarak yapay katmanların ortaya çıktığını 

saptamıştır. Kent topraklarında bol miktarda 

çakıl, taş ve inşaat artıkları olduğu, sıkışarak 

geçirgenliğinin azaldığı, bitkiye yarayışlı suyu 

yeterince depolayamadığı, kireçli yapısal 

malzemelerin mikro besinlerle fosfor 

noksanlığına neden olacak düzeyde pH‟yı 

değiştirdiği, organik madde miktarı ile temel 

besin içeriklerinin az olduğu ve ağır metal 

kirliliğinin bulunduğuna dikkat çekmiştir. 

Sukopp (2004) ise Berlin metropoliteninde 

toprak pH‟sının 1950‟den 1981 yılına kadarki 

sürede 1.1 düzeyinde azaldığını saptamış, 

özellikle kent merkezindeki topraklarda asidik 

emisyonların (SO2, NOx) biriktiğini belirlemiştir. 

Kentte özellikle yoğun yapılaşma alanlarında 

toprak yapısının kazılarla bozulduğu, çoğu 

toprak mikroorganizmasının kaybolduğu ve 

toprak su rejenerasyonunda kayıplar olduğunu 

ve ağır vasıtalarla yapılan kazıların toprak 

horizonlarını tahrip ettiği ve üst toprak ile alt 

toprağı karıştırdığını da ortaya koymuştur.  

Ülkemiz kentsel alanlarında farklı 

kullanım alanlarındaki topraklarla ilgili yapılan 

çalışmalara rastlanmamakla birlikte, yaşadığımız 

çevrelerde bitki yetiştirilen toprak kalitesinin 

düşük olduğu ifade edilebilir.  

Ülkemiz kentlerinde oluşturulan büyük 

parklarda genelde yetişme alanı ile ilgili sorunlar 

düşük seviyededir. Parklarda bitkiler eğer sık 

dikim yapılmamışsa genetik yapılarına uygun 

kök büyüme ve gelişimini sağlayacak kadar 

toprak hacmi bulabilmektedir. Oysa cetvel artığı 

denilen alanlarda ve yollarda yapılan 

bitkilendirmelerde yetişme alanı ile ilgili ciddi 

sorunlar yaşanmakta; bitki kökleri gereksindiği 

su, bitki besini ve oksijeni bulacak yeterli toprak 

hacmini bulamamaktadır.  

Toprak, bitkinin kök ve üst aksamlarının 

büyümesi, gelişimi ve niteliğini doğrudan 

etkiler. Kalitesiz ve sıkışık toprakta yetişen 

bitkilerin görsel kalitesi azalmakta, çabuk 

yaşlanmakta ve uzun yaşayamamaktadır. 

Bitkilerde buna neden olan tepkiler aşağıda 

sıralanmıştır:  

• Kökler daha kısa ve yüzeysel gelişir.  
• Kökler anaerobik (oksijensiz) solunum 

yapar, kök çevresindeki mikroorganizmalar 

zararlı maddeler üretir.  

• Kökler besin maddeleri ve sudan 

yeterince yararlanamaz.  

• Yaprak alanı ve kloroplast sayısı azalır; 
yapraklar küçülür, solgun renkli olur.  
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• Bitki yeterince dal, sürgün, çiçek ve 

meyve üretemez.  

 

Bitki türü ile ilgili sorunlar 

Uygun olmayan tür seçimi, plansız ve 

kopya bitkilendirmeleri içine almaktadır. 

Uygulama yapılacak alanın büyüklüğü, toprak 

derinliği ve kalitesi, ışık alma durumu, sulama 

başta olmak üzere bakım olanakları, alanın 

kirlilik düzeyi başta olmak üzere çok çeşitli 

faktörler tür seçimini etkilemektedir. Tür 

seçimindeki en önemli sorunlar yetişme alanına 

uygun olmaması, yabancı yurtlu olması ve görsel 

niteliğin fonksiyonel katkılardan daha ön planda 

tutulmasıdır.  

Ülkemizin üçte birinden fazlası endemik 

olan 12 000 kadar türün yetiştiği eşsiz bir 

coğrafyada yer aldığı bilinmektedir. Ülkemizde 

yetişen bazı türler kentsel yeşil alanlarda 

kullanılmakla birlikte Robinia pseudoacacia, R. 

pseudoacacia „Umbracaulifera‟, Cupressus 

arizonica glauca, Acacia cyanophylla, A. 

karroo, Ailanthus altissima, Salix babylonica 

gibi bazı yabancı yurtlu türler kırsal alanlara 

kadar etkisini göstererek yayılmıştır. Bunun 

dışında kentsel alanlarımızda yabancı yurtlu çok 

sayıda bitki türü bulunmaktadır. Sukopp 

(2004)‟a göre kentsel alanda doğal olmayan 

türlerin artışı bu türlerin alana getirilmesi ve 

doğallaşması ile ortaya çıkmaktadır  

Ülkemizde park alanları görsel niteliği 

yüksek yabancı yurtlu çok sayıda bitki türünü 

içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu alanlar 

genelde tasarımcının kendi görüş ve istekleri ile 

yerel yönetimlerin istekleri çerçevesinde 

yapılanmaktadır. Bakım isteği yüksek olan çim 

alan oluşumuna büyük önem verilerek yollar ve 

tüm park alanlarında çimler kullanılmaktadır.  

Tür seçiminde yapılan hatalarla bitkilerde 

çeşitli büyüme ve gelişme bozuklukları ortaya 

çıkabilir. Örneğin güneşli alanlara uygun bir tür 

gölge koşullarda yeterince ışık alamaz ve yeterli 

fotosentezi yapamaz. Buna bağlı olarak bitki 

büyüme ve gelişimi de yeterli düzeyde değildir. 

Gölgeye uyum sağlayan türler de güneşli 

alanlarda zarar görür. Oysa her koşulda 

yaşayabilecek bitki türleri bulunmakta ve bunlar 

bilinmektedir.  

Özellikle belirli bir proje çerçevesinde 

yapılmayan bitkilendirmelerde bu tür hatalara 

daha fazla rastlanmaktadır. Ülkemizde Robinia 

pseudoacacia „Umbracaulifera‟–top akasyanın 

kullanımı buna güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

Bu bitki kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm 

ülkemizde özellikle yollarda yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Bu tip bitkilendirmeler ancak 

„kopya bitkilendirme‟ olarak adlandırılabilir. 

Kopya bitkilendirme, herhangi bir amacı 

olmaksızın farklı bir alanda kullanıldığı görülen 

bitki türünün benzer şekilde kullanılması olarak 

tanımlanabilir. Bu tip bitkilendirmelerde 

görsellik ön plandadır. Ülkemizde kentsel 

alanlarda da kopya bitkilendirme örnekleri 

bulunmaktadır. Kent peyzajında lalelerin yoğun 

kullanılması, büyük park alanlarındaki yoğun 

bitkilendirmeler, büyük parklarda bakım isteği 

yüksek otsulara geniş alanlarda yer verilmesi ve 

mevsimliklerin yollarda yoğun kullanımı kopya 

bitkilendirmelere örnek verilebilir. Güney 

kentlerimizde yollarda “bir palmiye bir zakkum” 

uygulaması, Doğu Karadeniz bölgesine kadar 

etkisini göstermiştir.  

Bitki türü seçiminde alanın nitelikleri 

kadar bitki türünden beklenen fonksiyonel 

katkılar da önem taşımaktadır. Kentsel yaşam 

kalitesini artırmak için bitkilerin fonksiyonel 

katkıları genelde dikkate alınmamaktadır. Belirli 

bir büyüklüğe ulaşarak fonksiyon üstlenenler de 

korunmamaktadır. Bu da kentlerimizde yeşil 

alanları oluşturan bitkilerin, özellikle ağaçların 

sürekliliğinin sağlanmasına engel olmaktadır. Bu 

da Ülkemizin önemli sorunlarından birisidir. Bir 

plan düzeyinde yapılmayan ve kişilerin 

tasarrufunda gibi görünen tür seçimlerinde 

Adana‟da merkez park sınırında yol ağacı olarak 

gölgeleme niteliği başta olmak üzere çok sayıda 

fonksiyon üstlenmiş erişkin çınar ağaçlarının 

kesilerek yerine turunç bireylerinin dikilmesi 

gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Belirli 

aralıklarla kentlerin ziyaret edilmesi sonucunda 

bitki türü kompozisyonundaki farklılıklar bazı 

türlerin yok edilmesi şeklinde kendini 

göstermektedir. “Değişen dünya” söyleminin 

tüm alanlarda uygulanması sadece az gelişmiş 

veya gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde 

bitkisel tasarım boyutuna kadar ulaşmaktadır.  

Kentsel alanlarda kentin simgesi 

olabilecek bitkiler de genelde ağaçlardır. Güney 

kentlerimizde ne yazık ki bu simge sadece 

palmiyelerle sınırlıdır. Ülkemiz palmiyelerin en 

kuzeydeki doğal yayılış alanı içinde olmakla 

birlikte, bu kadar fazla palmiye kullanımı 

tekdüze ve kalitesiz bitki kompozisyonlarının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yerel 

yönetimlerin genelde büyük ağaçlar olarak 

yurtiçi ve daha çok da yurtdışı kaynaklardan 
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temin ettiği bu bitkiler, hemen her alana uyum 

sağlayabilmeleri nedeniyle son derece değerlidir. 

Ancak bir bitki grubunun belirli bir bölgede 

yoğun kullanımı ve dışalımlar, çeşitli hastalık ve 

zararlıların yayılması ile de sonuçlanabilir. Bu 

da en azından bitkilendirmede kalıcılığı engeller. 

Palmiyelerle birlikte yurt dışından ülkemize 

gelen kırmızı palmiye böceği (Rhynchophorus 

ferrugineus) çok sayıda palmiyenin ölümüne 

neden olmuştur. Adana kent peyzajında 

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana yetişen çok 

sayıda Phoenix canariensis (kanarya adaları 

hurması) bu zararlının etkisi ile yok olmuştur.  

 

Bakım ile ilgili sorunlar 

Bakımla ilgili sorunlar bitkinin sağlıklı 

büyüyüp gelişmesi sırasında duyduğu 

gereksinimlerin düzenli karşılanması ile ilgilidir. 

Bakım işlemleri arasında yaya ve oto yollarında 

ağaç taç yüksekliklerinin standartlara 

uydurulması gibi kentsel yaşam kalitesinin 

artırılması yönünde yapılan bazı uygulamalar da 

bulunmaktadır. Herhangi bir alana dikilen bitki 

türü düzenli sulama, gübreleme, hastalık ve 

zararlılarla savaşım, budama, destekleme gibi 

bakım işlemlerine belirli dönemlerde gereksinim 

duyabilir.  

Genel olarak kentlerimizdeki yeşil 

alanlarda düzenli sulama sistemleri 

bulunmamaktadır. Sulama bazı alanlarda 

taşınabilir sistemlerle yapılmaktadır. Düzensiz 

sulama koşullarında bitkinin su dengesini 

korumasında destek olacak bir malçlama 

uygulaması da yaygınlaşmamıştır. Malçlama, 

çok küçük alanlarda ve görsel amaçlı olarak 

yapılmaktadır. Kentsel yeşil alanlarda özellikle 

ağaç ve çalı türlerinde şekil bozuklukları 

yaygındır. Bunun nedenleri arasında türün 

genetik yapısının dışında yaşam alanı nitelikleri 

ile yanlış budama uygulamaları da 

bulunmaktadır. Bakımla ilgili sorunların başında 

kalifiye elemanlarla bakım işlemlerinin 

yürütülmemesi de gelmektedir. Bakım işlemleri 

sorumlu kişilerin isteklerine bağlı olarak da 

şekillenebilmektedir. Buna Ficus microcarpa–

(İskenderun kauçuğu) türündeki yastık, küp ve 

küre şeklindeki budamalar örnek verilebilir. 

Budamadaki hatalar bitkinin fonksiyonunu 

yerine getirememesi, şekil bozuklukları ve çabuk 

yaşlanmaya neden olabilmektedir. Ayrıca çok 

sık ve düzensiz yapılanan taç alanı içinde 

Adana‟da yollarda kullanılan bazı Citrus 

aurantium (turunç) bireylerinde olduğu gibi 

çeşitli hastalık ve zararlı etmenleri (unlu bitler, 

kabuklu bitler) barınabilir.  

Gübreleme ise kentsel yeşil alanlarda 

ihmal edilen bakım işlemlerinden birisidir. Oysa 

Cekstere ve Osvalde (2013)‟nin yaptıkları 

çalışmada kentsel alanda farklı kullanımların 

olduğu yerlerde yetişen Tilia x vulgaris 

örneğinde olduğu gibi, büyümede bozukluklara 

ve çeşitli sorunlara neden olan en önemli bakım 

işleminin gübreleme eksikliği olarak 

bildirilmiştir.  

 

Halkın bilinç düzeyi ile ilgili sorunlar 

Bilgi noksanlığı ve bilgilendirilme 

gereksinimi ile ilgili konuları kapsamaktadır. 

Gerek örgün eğitim sürecinde, gerekse de yaşam 

boyu öğrenme sürecinde yeşil alanları oluşturan 

bitkilerle ilgili bilgiler, halkın bu alana verdiği 

zararları azaltmada etkili olmamaktadır.  

Yeşil alanlarda sadece bitki türlerine 

yönelik olarak değil, lambalar, banklar, çöp 

kutuları gibi kent mobilyalarına karşı da 

vandalizm yaygındır. Bitkilere karşı gerek 

yetişkin gerekse de çocukların olumsuz etkileri 

koparma ve basma başta olmak üzere, sökme, 

kesme gibi eylemlerle oluşmaktadır. Özellikle 

fidan büyüklüğündeki bitkilerde dal ve 

yaprakların koparılması, kırılması bitki büyüme 

ve gelişmesinin sekteye uğramasına, hatta 

ölmesine neden olabilmektedir. Avrupa‟nın 

farklı yerleşim alanlarında yeni dikilen yol 

ağaçlarının vandalizmle %30 düzeyinde olumsuz 

etkilendiği ifade edilmektedir (Pauleit ve ark., 

2002).  

 

Çözüm önerileri 

Kentsel yeşil alanlarda bitki gelişimini 

sınırlandıran sorunların çözümü için alınması 

gereken önlemler; yetişme alanlarında 

iyileştirmeler, uygun bitki türlerinin seçimi, 

bakım işlemlerinin düzenli ve doğru yapılması, 

halkın bilinç düzeyinin artırılması için eğitici 

bazı uygulamaların yapılması olarak 

özetlenebilir. Çözüm önerileri aşağıda sırasıyla 

ele alınmıştır.  

 

YetiĢme alanlarında iyileĢtirmeler 

Yetişme alanında yapılacak iyileştirme 

işlemi özellikle bitki köklerinin normal büyüme 

ve gelişimini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. 

Bu amaçla kentsel alanda sıkışan ve doğal 

nitelikleri bozulan toprağın su tutma yeteneğinin 

ve havalanmasının artırılması ve besin maddesi 
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yönünden zenginleştirilmesi işlemlerine 

gereksinim bulunmaktadır. Bu amaçla toprak 

içine karışmış inşaat artıkları veya kalitesiz 

toprak temizlenebilir. Yetişme alanına kaliteli 

bahçe toprağı ve organik gübre karıştırılabilir 

(Şekil 1).  

Toprak da bitki kök derinliklerine uygun 

olmalıdır. Ağaçların büyüklüklerine göre 

dikimde önerilen alanların büyüklükleri Çizelge 

1‟de verilmiştir.  

Toprak derinliklerin ayarlanmasında 

özellikle “cep parkı” tabir edilen küçük alanlarda 

ve dar refüjlerde kenarlardan yükseltme 

yapılarak ağaç ve diğer bitkilerin köklerini içine 

alacak toprak hacmi büyütülebilir. Kök hacmini 

içine alacak derinlikte alan oluşturma geniş, 

fakat sığ topraklı alanlarda orta kesimlerde de 

yapılabilir (Şekil 2). Santimetrelerle ölçülen çok 

dar refüjlere ise bitki dikiminden kaçınmak, 

sürdürülebilirlik ve kaynakların akılcı kullanımı 

açısından önemlidir.  

 

Uygun bitki türlerinin seçimi 

Tür seçiminde en önemli konu yabancı 

yurtlu olma durumudur. Alanda istenen 

fonksiyona bağlı olarak, yetişme alanının 

çevresel nitelikleri tür seçimini etkiler. Kentsel 

alanlarda oluşturulan farklı büyüklüklerdeki 

alanlara uygun türler bulunmaktadır. Ülkemiz 

koşullarında orta refüjler genelde dar bırakıldığı 

için buralarda, özellikle güney kentlerimizde 

Washingtonia filifera (telli palmiye) türü yaygın 

kullanılmaktadır. Benzer şekilde geometrik 

formlar verilmiş Cupressus arizonica glauca 

(mavi servi) ile yuvarlak ve küçük taç yapılı 

Robinia pseudoacacia, „Umbracaulifera‟ da dar 

orta refüjlerde kullanım alanı bulmuştur. Oysa 

dar orta refüjlerde kullanıma uygun çok çeşitli 

çalı grupları bulunmaktadır. Her bölgeye uygun 

olarak seçilebilecek çeşitli ve farklı boylardaki 

çalılarla bitkilendirme yapılması ile bu alanlarda 

sürdürülebilir bir bitkisel doku oluşturulması 

bakımından önemlidir. Buna örnek olarak da 

Kozan ilçesinin Adana girişinde yapılan 

uygulamalar verilebilir. İlçenin doğal bitki 

örtüsü içinde yer alan Nerium oleander 

(zakkum) ile dar orta refüjlerde yapılan 

bitkilendirmelerde tür büyüme ve gelişim 

açısından bir sorun göstermemiş, aksine doğal 

çevre ile uyumlu bir görünüm sergilemiştir. 

Buna rağmen yerel yönetimlerin tercihi ile bu tür 

bu dar alandan sökülerek yerine farklı türlerle 

bitkilendirmeler yapılmış, ancak alanda önceki 

bitkisel doku ve doğal yapıya uyum elde 

edilememiştir.  

Kirkpatrick ve ark. (2012) yaptıkları bir 

çalışmada kentsel alanlardan bitkilerin dikilme 

nedenleri arasında doğal olma niteliklerinin, 

sökülme nedenleri arasında da yabancı yurtlu 

olmaları ve istilacı olma durumunun dikkate 

alınabildiğini bildirmişlerdir. Kentsel alanlarda 

istilacı niteliğin doğal türlerde de dikkate 

alınması gerekmektedir. İstilacı türler, belirli bir 

alandaki bitki kompozisyonun değişmesine 

neden olarak, alandaki bitkisel niteliği 

azaltabilirler. Kentlerimizde doğal vejetasyonlar 

korunmalı ve geliştirilmelidir. Bazı Avrupa 

kentlerinde kentin doğal–yerel vejetasyonu 

koruyacak ve geliştirecek şekilde kent planları 

yapılmaya başlanmıştır (Florgard, 2004). 

Kentsel alanlardaki doğal bahçelerin nitelikleri 

önemsenmekte ve artırılması çabaları 

gösterilmektedir. İngiltere‟de kentsel alanlarda 

doğal bahçelerin oranı %35–47, Yeni 

Zelanda‟da %50‟den daha fazla oranlardadır 

(Cameron ve ark., 2012). Ülkemiz kentlerinde 

doğal alanların korunması konusunun önemi 

henüz anlaşılabilir noktaya gelmemiştir. 

Ülkemizde yapılan çoğu uygulamalarda olduğu 

gibi, bitkilendirmelerde de doğal yapı gözardı 

edilmektedir. Oysa türün doğallığı sürdürülebilir 

bir yeşil alan için temel koşullardan birisidir.  

Tür seçiminde az bakım isteyen ve 

çevresel koşullara uygun türlerin seçilmesi 

kadar, yenileme isteği az kalıcı bir bitkisel 

dokunun oluşturulması da çok önemlidir. Bu 

amaçla çim alanlar azaltılarak, yerine kurağa 

dayanıklı odunsu karakterdeki yer örtücüler 

kullanılabilir. Çim alan oluşumlarının halkın 

üzerinde eylem yapabileceği alanlarla 

sınırlanması, bakım isteği yüksek alanların 

azaltılması, kaynakların akılcı kullanımı ile 

yönetimsel bazı kolaylıklar sağlayacaktır. Ayrıca 

mevsimlik veya geçici etkisi olan lale gibi 

soğanlı bitki türlerinin kullanım alanlarının da 

sınırlandırılması da çok yönlü önem 

taşımaktadır. Belirli bir zaman sürecinde renk 

elde etmek için yapılan bu uygulamalar sınırlı 

alanlarda ve küçük ölçeklerde ele alınmalıdır. 

Kalıcı renk etkinliği sağlayabilecek çok sayıda 

bodur çalı veya çalı benzeri bitki türü piyasada 

mevcuttur. Bu türlerin özellikle çiçek ve yaprak 

renkleri ve çiçeklenme süreleri dikkate alınarak 

yapılacak bir tasarımla çeşitli dönemlerde renk 

etkinliklerini artırarak benzer renk etkileri 

oluşturulabilir.  
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Tasarımlarda bitkilerin formal 

yapılanması dikkate alınarak oluşturulan yapay 

alanlar daha çok bitki sergilerinde veya gösteri 

alanlarında oluşturulmaktadır. Kentsel ölçekte 

yerel yönetimler her yeşil alana sergi alanı 

niteliği kazandırmaya çalışmamalı, çok 

isteniyorsa özel sergi alanları oluşturulmalıdır. 

Böylece kentsel ölçekte ortaya çıkan renk ve 

bitki karmaşası da ortadan kalkacaktır.  

Kentsel ölçekte ağaç kullanımına çok 

önem verilmelidir. Çünkü ağaçlar etkileri ve 

katkıları kendileri büyüdükçe artan bitkilerdir. 

Çok uzun ömürlü olmaları da bu yararın 

sürdürülebilir biçimde gelecek nesillere 

aktarılmasına olanak sağlar. Kentsel 

alanlarımızda ağaç taç yapısı ile kaplı alanların 

artması için uygun alanlar oluşturulmalı ve 

ağaçlar dar orta refüjlere değil, kendisi için 

uygun büyüklükte oluşturulmuş alanlara 

dikilmelidir. ABD gibi ülkelerde kentsel 

alanlarda ağaç sayısını artırmak için projeler 

sürdürülmektedir. New York kentindeki ağaç 

sayısını bir milyona ulaştırmak için yapılan proje 

halen sürmektedir (Milliontrees NYC, 2013). 

Avrupa‟da 25 kentte ağaçların korunması ile 

ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu 

düzenlemelerle ağaçların kesilmesi, budanarak 

küçültülmesi, devrilmesi, zarar verilmesi, tahrip 

edilmesi, değiştirilmesi gibi işlemler 

yasaklanmıştır (Schmied ve Pillmann, 2003).  

Ülkemizde kentsel alanların bitki ve 

özellikle ağaçların büyüme ve gelişimi için 

önemli çevresel nitelikleri ile ilgili veriler 

sınırlıdır. Kentsel alanların kendisini çevreleyen 

kırsal alana göre ortaya çıkan farklılıkların genel 

bir veri tabanına işlenmesi, tür seçimi 

bakımından da önem taşımaktadır.  

 

Bakım iĢlemlerinin düzenli ve doğru 

yapılması 

Bitki türü seçimleri doğru yapılarak uygun 

büyüklüklerde ve niteliklerdeki alanlarda 

kullanılsa bile düzenli bakım yapılmayan 

alanlarda çeşitli sorunlar yine de ortaya 

çıkabilmektedir.  

Ülkemizde en önemli bakım işlemlerinden 

birisi düzenli sulamadır. Sulama bitkinin 

büyüyüp gelişmesi ve kendinden beklenen 

fonksiyonu yerine getirmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Kentsel alanlarda düzenli sulama 

için sulama sisteminin kurulmuş olması önem 

taşımaktadır. Su dünyada her geçen gün önemini 

artırmaktadır. Kentlerimizde çoğunlukla temiz 

su (veya içme suyu) yeşil alanların sulanmasında 

kullanılmaktadır. Oysa dünyada birçok kentte 

arıtılmış kentsel atık sular da dahil olmak üzere 

su kalitesi düşük sulardan sulama suyu olarak 

yararlanılmakta, bunun için özel sulama 

sistemleri kurulmaktadır. Ülkemizde de birçok 

kentte kentsel atık suyu arıtan sistemler 

kurulmuştur. Belirli bir seviyeye kadar arıtılan 

bu su genelde drenaj kanalları, akarsular veya 

denize deşarj edilmektedir. Dünyada var olan 

örnekleri ve arıtılmış atık su mevcudiyeti bu 

suların yeşil alanlarda kullanımını teorik olarak 

mümkün kılmaktadır. Atık suyun yeniden 

kullanımı, içme suyu kullanımının doğru 

amaçlarla kullanılmasını sağlayacağı gibi, su 

kesintilerini azaltmak yönünde de katkılar 

sağlayacaktır. Ayrıca birçok kent de akarsu 

kenarında bulunmaktadır. Uygun yerlerde bu 

akarsuların suları da sulama sistemleri içinde 

yerini alabilir. Yağış sularının da suyun az 

olduğu dönemlerde sulama suyu olarak 

kullanılabilmesi, kentlerdeki drenaj hatlarının 

düzenlenmesi ile mümkündür.  

Ayrıca sulamayı azaltacak önlemler de 

alınabilir. Bu önlemler arasında sulama 

sisteminin kurulması gereği, mevcut su varlığı 

içinde temiz su kullanımını azaltma yönünde 

önlemler ile bu konuda yapılacak eğitimler de 

bulunmaktadır (Şekil 3).  

Sulamayı azaltmada uygulanacak önemli 

bir işlem de malçlama yapılmasıdır. Malçlama 

bitki çevresindeki toprak yüzeyin organik veya 

inorganik materyallerle örtülmesi işlemidir. 

malçlama çakıl, tuğla kırıkları, çevrede var olan 

ve kullanılabilir diğer materyaller (pomza taşı, 

ağaç kabukları, vd) ile yapılabilir. Malç kalınlığı 

en fazla 7.5 cm olabilir. Malçlama ile sadece su 

kullanımı azaltılmaz, aynı zamanda yabancı ot 

çıkışı engellenir ve topraktaki sıcaklıkların aşırı 

değişimi engellenerek sıcaklıklar kök büyümesi 

için uygun düzeylerde tutulur. Malçlamanın (en 

çok 10 cm) kompostlarla yapılması hektara 100–

120 kg azot gübrelemesi ile eşdeğer 

olabilmektedir (Sæboa ve Ferrini, 2006). Bu 

uygulama azot gübrelemesi yerine de yapılabilir.  

Budama da önemli bir bakım işlemidir. 

Kentsel alanlarda yaya ve otoyollarında taç 

yüksekliği ile ilgili standartları yakalamak, 

bitkinin sağlıklı ve amaca uygun formlarda 

büyüyüp gelişmesini sağlamak için budama 

gereklidir. Ülkemiz kentsel alanlarında yapılan 

budamalar genelde formal niteliklerdedir. 

Budamada yapılan hatalar bitkinin sağlıksız 
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büyümesi, çabuk yaşlanması ve kurumalarla 

ölüme neden olabilmektedir.  

 

Halkın bilinç düzeyinin artırılması için eğitici 

bazı uygulamaların yapılması 

Kentsel yeşil alanlardaki kalitenin 

sürekliliğinde halkın bilinç düzeyi çok etkilidir. 

Bilinçlenme küçük yaşlarda başladığı için 

eğitimde öncelik örgün eğitimdedir. Örgün 

eğitim sürecinde eğiticiler kadar yerel 

yönetimler de etkilidir. Eğitim kurumları ile 

birlikte fidan dikimi, parklarda bitki bakımı gibi 

birtakım eylemlerin yapılması, bitki türlerinin 

özellikle ağaçların etiketlenerek belirli bilgilerin 

aktarılması, yeşil alanlar ve buralarda yaşayan 

bitki türleriyle ilgili katalogların hazırlanarak 

dağıtılması gibi birtakım eylemler yapılabilir. 

Halkın bilinçlenmesi için kentsel ölçekte 

yapılabilecek işlemler arasında ücretsiz fidan–

fide dağıtımı, çeşitli yarışmalar da yer alabilir. 

Ancak bilinçlenme sadece halk düzeyinde 

olmamalı, yetkili kurum ve kişilerin de 

bilinçlenmesi için hizmet içi eğitim gibi bir 

takım eylemler yapılmalıdır.  

 

Sonuç 
Kentsel alanlarda bitkilerin kendilerinden 

beklenen işlevleri yapabilmeleri için bu yöndeki 

sorun ve çözüm önerilerinin bir planlama 

dahilinde ele alınması gerekmektedir. Yeşil 

alanların azalmaksızın kaliteli bir şekilde 

sürdürülebilir yönetimi bu anlamda da önem 

kazanmaktadır.  

Sonuç olarak kentsel yeşil alanlarda bitki 

büyüme ve gelişimini kısıtlayan faktörlerin 

sadece çevresel nitelikte olmadığı, tür seçimi ve 

bakım konusunda eksiklikler ve hataların olduğu 

ifade edilebilir. Kentsel yeşil alanların 

fonksiyonlarına uygun olarak sürdürülebilir 

nitelikte olabilmesi için halkın bilinç düzeyini 

artıracak çalışmalara gereksinim vardır. Ülkesel 

ölçekte bilinç düzeyinin yükselmesi, bu 

alanlarda yapılan tür seçimi ve bakım hatalarının 

da azalmasında katkı sağlayacaktır.  

Kentsel alanlarda bitki büyüme 

gelişiminin normal sürmesini sağlayacak 

önlemlerin alınması yeşil alanların kalitesinin 

artması ve sonuçta da kentlerdeki yaşam 

kalitesinin artmasını sağlayacaktır (Şekil 4). Bu 

nedenle kentsel alanlarda yapılacak tüm 

çalışmalar belirli bir plan dahilinde ve kapsamlı 

olarak ele alınmalıdır. Bunun için kentsel 

alanlarla ilgili ayrıntılı verilere gereksinim 

vardır.  
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Çizelge 1. Ağaçların büyüklüklerine bağlı olarak için gereken dikim alanları büyüklükleri* (Anonim, 2004).  

No Bitki Grupları En küçük dikim alanı (m
2
) Önerilen en küçük toprak hacmi (m

3
) 

1 Büyük ağaçlar 12.0 17.0 

2 Orta Ağaçlar 8.4 11.8 

3 Küçük ağaçlar 4.6 6.5 

4 Sık ve bodur ağaçlar 2.8 4.0 

*Toprak derinliği 0.76 m olarak ele alınmıştır.  

 

 
Şekil 1. Bitki yetişme alanındaki toprak kalitesinin artırılması.  
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Şekil 2. Bitki yetişme alanı büyüklüğünün kenarlardan yapılacak yükseltmelerle artırılması 

 

 
Şekil 3. Kentsel yeşil alanlarda sulama suyunun azaltılabilmesi için yapılabilecekler 

 

 
Şekil 4. Kentsel alanlarda alınacak önlemler yeşil alanlar ve kent yaşam kalitesini artırır.  
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Özet 

Tarihi nitelik taşıyan kentler, mekansal ve yapısal olarak geleneksel, görsel değerler taşırlar ve 

kendilerine özgü karakterleri ile bir arada bütün olarak etkilidir. Bu nedenle bu çalışmada kent karakterinde 

bütünün önemli parçası olan süs bitkilerinin en doğru şekilde nasıl kullanılması gerektiği araştırılarak örnekler 

sunulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.  

Kent tasarımlarında işlev ve estetik olarak çok önemli etkilere sahip olan süs bitkilerinin tarihi nitelik 

taşıyan alanlarda kullanımı özenli bir çalışmayı gerektirmektedir. Öncelikle bitkisel tasarımların başarısı, bölge 

şartlarına ve alanın kimliğine uygun tür seçimi ile olabilir. Oluşturulacak kompozisyonlar alanın fiziki yapısına 

değer katabilmeli ve estetik etkiler yaratmalıdır. Sahip olduğu tarihi değerleri ile kimlik bulan kentlerde bu 

alanların tüm çevrelerinin bir bütün olarak düşünülmesi ve mekansal algının vurgulanması için bitkisel tasarım 

ilkelerinin alana uygulanmasında tarihi nitelikleri dikkate alınmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Estetik, işlev, süs bitkileri, tarihi kent 

 

The Use of Out–Door Ornamental Plants in the Historical Urban 

Abstract 

Cities having historical essencecarry traditional and visual values spatially as well as structurally, and 

their distinctive characters are effective as a whole. Therefore, it was investigated by giving examples and 

recommendations that how to utilize accurately the ornamental plants as an important part of the whole character 

of a city in this study.  

It requires a rigorous study to use ornamental plants, in the historical places of a city, having very 

important effects functionally as well as esthetically in urban designing. First of all, it could be possible with the 

success of plant designs, selection of species which suitable to the identity of area and the conditions of region. 

The compositions to be formed should enrich the physical structure of region and create esthetic effects itself. 

All circumferences of such areas in cities having an identity because of its historical values to be thought as a 

whole, and also the historical compositions of the region should be taken into consideration during applying 

plant designing principles for emphasizing spatial perception.  

 

Keywords: Eesthetic, function, ornamental plants, historical urban 

 

GiriĢ 

Geçmişin sosyo–kültürel yaşam biçimini, 

estetik duyarlılıklarını günümüze taşıyan tarihi 

çevreler, kentlerin ayrılmaz bir parçası 

durumundadır (Özdemir, 2007).  

Ancak kentlerin büyümesi, birçok tarihî 

kentsel alanı köklü değişime uğratmaktadır. 

Kentleşme, bir yandan, yaşam kalitesini ve 

kentsel alanların geleneksel özelliklerini arttıran 

ekonomik, sosyal ve kültürel fırsatlar sunarken 

diğer yandan, kentlerin büyümesi ve nüfus 

yoğunluğuyla ortaya çıkan yönetilememiş 

değişimler, yer duygusunu, kentsel yapının 

bütünlüğünü ve toplumların kimliğini 

zedeleyebilmektedir. Bu nedenle bazı tarihî 

alanlar işlevselliklerini, geleneksel rollerini ve 

nüfuslarını kaybetmektedirler (Unesco, 2011). 

Oysa özgün nitelikler taşıyan tarihi alanların 

günümüz yaşam koşullarıyla bütünleştirilerek 

yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması kent 

kimliğinin devamlılığı bakımından gereklidir. 

(Özdemir, 2007).  

Somut ve somut olmayan bileşenleriyle 

kentsel miras, kentsel alanların yaşanabilirliğini 

arttırmada temel bir kaynaktır. Kentsel mirasın 

korunması, son yıllarda bütün dünyada önemli 

bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı 

da tarihî çevre koruma ve yenileme çalışmaları 

kapsamında, tarihi çevrelerde koruma 

çalışmalarının yapı ve çevreleri ile birlikte ele 

alınması gerekliliğini ortaya koymak, tarihi 

nitelik taşıyan kentlerin dış mekanlarında 

kullanılacak süs bitkileri kullanımında dikkat 

edilmesi gerekenleri belirleyerek önerilerde 

bulunmaktır.  
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Kentsel tarihi çevre ve önemi  

Tarihi kent, tarihsel, mimari, arkeolojik ve 

anıtsal değerleri ile bütünlük gösteren dokuların 

oluşturduğu kent yerleşmeleridir (Çelik, 2004; 

Kuter, 2007). Kentlerimize kişilik veren, 

kentlilerin kendilerini kentle 

özdeşleştirebileceği, kentin yaşam mekânlarına 

dördüncü boyutu veren tarihi çevrelerdir. 

(Doratlı ve Önal, 2000; Koçan, 2010). Tarihi 

çevreler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı 

kuran kültür varlıklarıdır. Bu kültür varlıkları 

yaşanıldığı döneme ait ipuçları ile geçmişimizi 

tanımaya ve anlamaya yardımcı olmaktadır 

(Çelik, 2004).  

Tarihi çevreyi “Avrupa Kültürel İşbirliği 

Konseyi” şöyle tanımlamıştır: “Doğal ya da kişi 

tarafından oluşturulan, bütünlüğü ve artistik, 

estetik, tarihsel, etnografik, bilimsel, edebi veya 

efsanevi özellikleri ile korunması ve 

değerlendirilmesi gereken bütünlerdir. ” Tarihi 

çevreler, önemli olayların yaşandığı mekânlar 

olabileceği gibi, belirli bir dönemin sosyo–

ekonomik, kültürel yapısına ve sanat anlayışına 

ilişkin mesajlar veren kent parçaları da 

olabilmektedir (Özyaba, 1999). Bu alanlar 

vasıtasıyla toplumların sosyo–kültürel yapıları, 

ekonomileri, gelenek–görenekleri, yönetimleri, 

teknoloji düzeyleri hakkında bilgi sahibi 

olunabilir (Kuter, 2007). Bu alanlar günümüzde 

sosyal ilişkileri olumlu yönde etkileyen ve 

bireyler arasındaki birlik duygusunun 

pekiştirilmesine yardımcı olan ortamlar 

sağlamaktadırlar. Yaşam koşullarının, 

geleneklerin, yapım tekniklerinin hızla değiştiği 

bir dünyada kentsel tarihi mekânlar, geçmişte 

nasıl bir çevre içinde yaşandığını gösteren açık 

hava müzeleri olarak da düşünülebilir (Öztürk, 

2006).  

Tarihi çevreler kent kimliğine aşağıda 

belirtilen özellikleri ile etkili olurlar (Karadayı, 

2000; Bozhüyük, 2007):  

•Kentlerin okunabilirliğini sağlarlar,  

•Özgündürler,  

•Kent bölgesini ve kenti sembolize ederler,  

•Toplumlara tarihlerini hissettirirler,  

•Eski–yeni ilişkisini ortaya koyarlar,  

•Taşıdıkları değerler ve biçimler açısından ortak 

bir dil oluştururlar,  

•Kültürel sürekliliği sağlarlar,  

•Anısal/duygusal ve kullanım değeri taşırlar,  

•Kentlerin kuruluşunda çekirdek noktalarını 

oluştururlar.  

Lennard (1995), kentin ve bölgenin 

tarihine uygun mimarisi olmasını o kentin 

yaşanabilir bir kent olmasının bir koşulu olarak 

görmüştür. Her kenti farklı kılan ve onun 

kimliğini yansıtan bir DNA sı vardır. Yani kent 

mimarisi, sokak düzeni, açık yeşil alanları ile 

kendine ait karakteri vardır (Özdemir, 2013).  

 

Tarihi çevre koruma  

Eruzun‟a (1987) göre; tarihi çevrenin 

korunmasında üç temel amaç söz konusudur: 

Tarihi mirasın gelecek kuşaklara iletilmesi, 

kültürel sürekliliğin sağlanması ve çağdaş insana 

tarih ile birlikte yeni yaşam olanakları 

sağlanması.  

Kentsel yapıtlarda tarihe tanıklık eden 

eserleri tanımak ve diğerlerinden ayrı tutmak 

gerekir. Çünkü bu eserler, nesiller arasındaki 

devamlılığı sağlayan birer bilgi hazinesidir 

(Arel, 1994; Yılmaz, 2011). Günümüze kadar 

gelebilen bu tarihi eserleri, kendi 

oluşturduğumuz eserlerle birlikte gelecek 

kuşaklara aktarmak için onları ilk şekillerine 

uygun, ancak günümüz koşullarına adapte 

ederek onarmak, korumak ve kullanmak 

gerekmektedir (Madran, 1994; Yılmaz, 2011).  

Anıtların yakın çevreleriyle bir bütün 

olarak korunması gerekliliği 1960‟lı yıllardan 

sonra gündeme gelmiştir ancak yasal 

belirlemeler yapılmamıştır (Yazgan ve Erdoğan, 

1992). Kültürel ve doğal varlıkların korunması 

ile ilgili 2863 sayılı yasa, 1983 yılında yürürlüğe 

girmekle beraber zaman içinde koruma 

uygulamalarında teknik anlamda yetersiz 

kalmıştır. Bu nedenle 2005 tarihinde 5226 sayılı 

yasa ile revize edilmiştir. Bu yasaya göre kentsel 

sit kapsamına giren bölgelerde Koruma Amaçlı 

İmar Planları hazırlanması ve uygulanmalar için 

yasal belirlemeler yapılmıştır. Sit alanları 

içindeki kültürel yapıyı sadece fiziki boyutu ile 

değil, sosyal ve ekonomik anlamda da inceleyen 

değerlendiren ve karar üreten bir misyon ortaya 

konulmuştur. Koruma planlarının sit alanı 

bütününde yapılması zorunlu tutulmuş ve 

hazırlanma sürecinde geniş katılımlı toplantılar 

düzenlenmesi ön görülmüştür. Koruma amaçlı 

imar planı ve çevre düzenleme projelerinin 

yapımına yönelik olan yasa ve yönetmelikte 

planların şehir ve bölge plancılarının 

müellifliğinde, içinde mimar, restorasyon 

uzmanı mimar, sanat tarihçi, arkeolog, sosyolog, 

peyzaj mimarı ve gerekli uzmanların bulunduğu 

planlama ekibince yapılacağı da belirtilmektedir 
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(Gürkan, 2005). Kentsel koruma alanlarında 

yapılacak uygulamalarda yaşanan sorunların 

giderilmesi amacı ile proje birimleri, eğitim 

birimleri yanı sıra koruma uygulama denetim 

büroları (KUDEP) kurulması uygun 

bulunmuştur. Ancak bu yapılanmanın içerinde 

peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulamalarda 

yeterince yer almaması korunması gerekli 

alanların çevresi ile bir bütün olarak 

değerlendirilmesi konusunda boşluklar 

yaratmaktadır.  

Tarihi çevrede yapılacak koruma 

planlamasında o çevrede yaşayanların gerçek 

ihtiyaçları ve istekleri de göz ardı edilmemelidir. 

Hedeflerin, alt hedeflerin ve eylem araçlarının 

seçiminde kullanıcılarla, gönüllü kuruluşlarla, 

meslek örgütleri ile ilişki kurularak bilgi 

iletişimi sağlanmalıdır (Eruzun, 1992; Kuter, 

2007).  

 

Tarihi kentlerde tasarım  

Kentsel tasarım zaman ve mekân içinde 

yapılan hizmetler ile bunların karşılıklı 

ilişkilerinin tasarımıdır (Eckbo, 1969). Kentsel 

tasarım, kentlerde kaybolan birlikteliği yeniden 

kuracak, kentlerin yapılanması ve plan karaları 

arasındaki boşluğu dolduracaktır (Günay, 1999). 

Kentsel tasarım kentsel görünüm bütünlüğü ile 

ilgilenmektedir ve üzerinde durulması gereken 

en önemli nokta görsel kalitedir (Relphe, 1987). 

Bu kalitenin sağlanabilmesi kent karakterini 

oluşturan tüm elemanların niteliği ile doğru 

orantılıdır.  

Kentlerin karakterinin ana belirleyicileri: 

yapı yükseklikleri, yapı yoğunluk ve 

gruplaşmaları, mimari farklılaşmalar, yapı ve 

yapı gruplarının nitelik ve stili ile yol, sokak 

ağaçlandırmaları, bitkisel düzenlemeler, kentsel 

donatı elemanları, doğal ve yapısal elemanların 

birbiri ile ilişkileridir (Yazgan ve Erdoğan, 

1992). Günümüzde tarihi kent karakterine sahip 

alanlarda tasarım, tarihi çevre koruma, yaşatma 

ve yenileme işlevlerinin tümünü içeren çok 

boyutlu özelliktedir ve yerel kimliğin ortaya 

konması, kentsel ve mimari dokunun korunması, 

yaşatılması hedeflenmektedir (Köse, 2007). 

Mevcut tarihi dokunun evrimi, bu evrim içindeki 

yapı biçimlenmeleri, insanların etkinlikleri, 

sosyo–ekonomik ve politik süreçleri dikkate 

alınarak tasarım yapılmaktadır (Çelik, 2004; 

Kuter, 2007).  

 

 

Tarihi kentlerde yeĢil alanlar ve önemi 

Yeşil alanlar, kent imajında mimari–

kentsel çevre ve sosyal yaşam mekânlarında 

önemli bir kimlik öğesidir. Kent mekânı ile 

bütünleşmiş yeşil alanlar toplumsal kültür ürünü 

ve açık hava atölyesidir (Demirel ve ark., 2004). 

Tarihi çevrede yer alan açık ve yeşil alanların en 

önemli işlevi ise biçimleri ile yapıldıkları 

dönemin malzeme, üslup ve isçilik gibi dönem 

özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca yeşil alanlar, 

kültürel, estetik, rekreasyonel, turistik ve 

ekonomik amaca hizmet etmekle birlikte tarihi 

eserin daha iyi değerlendirilebilmesini ve 

algılanmasını da sağlarlar. (Yazgan ve Erdoğan, 

1992). Bu alanlarda gerçekleştirilecek tasarım 

çalışmalarında kentsel organize mekânlar 

arasında işlevsel ilişkiler kurulurken, tasarımda 

kullanılan canlı ve cansız kentsel donatı 

elemanları arasında da biçim, işlev ve estetik 

yönden bütünlük oluşturulmalıdır (Köse, 2007). 

Tarihi nitelik taşıyan alanlar kent sosyal yaşamı 

içinde kentlinin geçmişle bağını kuran, 

sağladıkları rekreasyonel potansiyel ile kentliyi 

bir araya getiren ve kenti turizm açısından cazibe 

merkezi haline getiren çok önemli alanlardır.  

Özellikle estetik ve fonksiyonel 

mekânların oluşturulmasında bitkilerin büyük 

rolü vardır. Aynı zamanda peyzaj tasarımında 

kullanılan taş, duvar, yapı gibi sert zemin ve 

malzemelerin yumuşatılmasında önemli yer 

almaktadırlar. Bitkiler, yapısal anlamda 

kullanılan sert malzemeler ile doğal çevre 

arasında denge sağlayarak, onları doğa ile 

entegre edip insana yakın duruma getirmektedir. 

Bitkiler, bu hedefleri ancak belli bir zaman 

sürecinde gerçekleştirmekte ve peyzaja dördüncü 

boyutu (zaman) kazandırmaktadır. Bitkiler 

tasarımcıya boyut, biçim, doku, renk, hareket, 

ışık ve gölge etkileri yönünden çok çeşitli 

seçenekler sunmaktadırlar (Eroğlu ve ark., 2005; 

Kuter ve Erdoğan, 2010). Bitkilendirilmiş 

mekânlar daima, estetik, güveni, nezih, temiz ve 

yaşanılabilir mekânlar olarak tanımlanarak tercih 

edilir.  

 

Tarihi kentlerde dıĢ mekan süs bitkileri 

kullanımı 

Bitkisel tasarım mekanlarda estetik, 

fonksiyonel, ekolojik ve sembolik etkiler 

oluşturacak şekilde bitkilerin bir araya 

getirilmesidir. Bu amaçla bitkilerin ölçü, biçim, 

doku ve renk özelliklerinden yararlanılır (Acar, 

2010).  
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Mekândaki elemanlar o mekânın temel 

karakterini oluşturur. Bu oluşumda elemanların 

fiziksel özellikleri belirleyicidir. Bu elemanlar 

tarihi özellik taşıyorsa alanda bu tema 

doğrultusunda kompozisyonlar yaratılmalıdır. 

Mekânın bu elemanlar eşliğinde belirli bir tema 

ve stil kazanması gerekir. Kompozisyonda 

mekândaki elemanlar ve formlar arasında 

uyumlu bir bağlantı kurulması hedeflenir. 

Bölgenin tarihi teması ile alan kimlik bulacaktır 

ve görsel tema oluşacaktır. Bu temalar bitki 

türlerinin bir araya gelişlerindeki tasarım 

ilkelerini de belirler (Anonim, 1999). Tarihi 

alanda estetiğin sağlanmasında doğrudan katkı 

sağlayan bitkisel malzeme, avlular, bahçeler, 

yollar, meydanlar gibi öğeleri tanımlayacak 

biçimde kullanılmalı; bütünün ayrılmaz 

parçalarını oluşturmalıdırlar (Erdoğan, 2006).  

Tarihi alanlarda bitkisel tasarımın 

aşamalarında alan araştırması önemli bir 

bölümdür. Öncelikle alanda yer alan tarihi 

mekânlar, kullanımları ve özellikleri belirlenir, 

mekânların birbiri ile ilişkileri kurulur. Bu 

alanların orijinal kullanımları hem kaynaklardan 

hem de kullanıcılarından belirlenir. 

Kullanıcıların istek ve ihtiyaçları anket ve bilgi 

formları ile belirlenir (Anonim, 1999).  

Mekânın dinamik ve hareketli 

görünümünü sağlamak istiyorsak renkli ve farklı 

biçimlerde karışık bitkilendirme yapılmalıdır. 

Tekrarlar alanda ritim duygusunu verir. Peyzaj 

restorasyonu sırasında o tarihi dönemi ve 

yerleşim karakterini tamamlayacak tasarım 

çözümleri kullanılmalıdır. O tarihi dönemin 

sahip olduğu olanakların sürekliliğinin 

sağlanması amaçlanmalıdır. Bitkisel tasarım 

tarihi yapının karakteri ile tutarlı olmalıdır. 

Tarihi alanların tasarımında alanın mevcut 

misyonunu desteklemek gerekir. Tarihi alanın 

korunarak geliştirilmesinde bu alanların 

insanlara gurur verici ve geçmişten miras olduğu 

duygusunun yaşatılması kadar kuruluşlarındaki 

genel görünümlerinin bozulmaması da 

önemlidir. Bu alanların tarihsel karakterinin 

muhafaza edilmesi onların görsel bütünlüğünün 

korunması için kritik önem taşır. Örneğin tarihi 

mekânın ana giriş kapısı çevresi kaliteli peyzaj 

tasarımına sahip olursa girişin özelliklerini de 

iyileştirir (Anonim, 1999).  

Tarihi nitelikli kentlerin sokak ve 

mekânlarının genelde dar olması ve bitki 

dikimine uygun yumuşak zeminin olmayışı en 

önemli kısıtlayıcı unsurdur. Bu şekilde dar 

sokaklarda budama, gerdirme ve bağlama 

tekniklerinin uygulandığı espalier uygulamaları 

alternatif tasarım sunabilecek ve farklı 

çözümlemeler sağlayacaktır (Nemutlu, 2012). 

Espalier uygulaması bitkisel potansiyelin 

artmasını sağlarken bölgenin özellikle turizm ve 

rekreasyonel kullanımını da artırarak ekonomik 

kazanç sağlayacaktır.  

Bir espalier, bahçede yaşayan bir heykel 

gibidir. Özellikle başka bir bitki gelişiminin zor 

olduğu duvar önleri için espalier kullanımı, hem 

duvarın monotonluğunun bitki yaprakları ile 

kırılmasını sağlayacak, hem de farklı şekiller 

verilerek terbiye edilmiş bitkiler ile ilginç 

tasarımlar sergilenecektir (Wyman, 1969; 

Nemutlu, 2012). Taş yapıları ve avlulu 

mekânları ile tarihi dokusu korunmuş kentlerde 

yapıların görüntüsünü kapatmayarak terbiye 

edilmiş tasarım bitkileri kentin yeşil dokusunu 

artırırken mekânlara nitelik kazandıracaktır.  

Bitki dikilerek yaşatılabilecek kadar 

toprak alanına sahip olmayan alanlarda ise kap 

içinde kullanımlar bu bitkilerin bakımlarının 

kolaylığı ve gereğinde yer değişimi mümkün 

olacağından uygun olacaktır. Yapılar ile bitkisel 

kompozisyonların uyumlu olması tarihi binaların 

özelliğinin ön plana çıkarılmasını sağlayacaktır 

(Şekil 1, 2, 3, 4). Tarihi yapıların yakın 

çevresinde bitkisel tasarımlar yapılırken onların 

özelliklerinin ön plana çıkarılması ve estetik 

türlere yer verilmesi önemlidir (Şekil 5).  

Bitkiler kültürel olarak anlamlar taşırlar. 

Dünyanın farklı kültürlere sahip toplumlarında 

bitkilere farklı anlamlar yüklenmiştir. Örneğin 

İslami inanışta “Hayat Ağacı” olarak Zeytin 

ağacı nitelendirilirken, Meksikalılarda Kaktüs, 

Şamanizm de Huş, Taoizm‟de ise Şeftali ağacı 

nitelenmiştir (Cooper, 1979).  

Bitkiler insanlarda farklı psikolojik etkiler 

de yaratmaktadır. Bitkilerin mekânların 

anlamlarını kuvvetlendirici şekilde tasarlanması, 

algılanabilir ve anlaşılabilir mekânlar oluşması 

bakımından önemlidir. Bu nedenle mekânlarla 

özdeşleştirilen bitkiler, mekânın anlamını 

destekleyici elemanlar olarak kullanılmalıdır. 

Bitkilerin kullanıldıkları mekânlara göre insan 

üzerinde yarattığı etki anketlerle belirlenmiş ve 

Çizelge 1‟de sunulmuştur (Kalın, 1997).  

Türklerde bitki kullanımını 

incelediğimizde İslamiyet öncesi ve sonrası 

dönemlerde dini özellik taşıdığı görülür. 

Bitkilerin bahçelerde süs amaçlı kullanımı 

Osmanlı Döneminde yaygınlaşmaktadır. Bu 
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dönemde avlu bahçelerine çok önem verilmiş ve 

simetrik tasarımlar kullanılmıştır. Semerkant, 

Osmanlı İmparatorluğunun birinci döneminde 

(1299–1453) bahçelerle donatılmıştır. Doğuda 

gönül ferahlatıcı bahçe, batıda ise cennet bahçesi 

anlamına gelen bahçeler kurulur. İkinci dönemde 

(1453–1703) daha çok saray bahçeleri şeklinde 

kullanımlar görülür. Üçüncü dönemde (1703–

1730) Lale Devridir ve Türk bahçe sanatının en 

iyi dönemidir. Sadabat sarayı, informal sitili, 

geniş çim yüzeyi, budama ve su kullanımı ile 

önemlidir. (Gülez, 1989). Çizelge 2‟de tarihi 

dönemlere göre dış mekan süs bitkisi amacı ile 

kullanılan bitkiler yer almaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Hızlı kentleşme süreci, kentlerde fiziksel 

çevrenin önemli bileşenlerinden olan tarihi 

çevreler üzerinde olumsuz etkilerde bulunmakta 

ve tarihi çevrelerin bütünlüğünü bozmaktadır. 

Bu tür olumsuz etkileri azaltmanın 

veyönetmenin yolu da, tarihi çevrelerde 

koruma–yenileme çalışmalarını peyzaj yaklaşımı 

ile ele almak ve tarihi yapıları bahçeleri ile 

birlikte korumak zorunluluğudur.  

Ülkemizdeki tarihi çevreler 

incelendiğinde, çevrelerinde çok azyeşil alan 

bulunduğu görülmektedir. Bu alanların yoğun 

kentleşme baskısından etkin korunması için yeşil 

alanlarla çevrelenmeleri gereklidir (Çelik, 2009).  

Bu çalışmadan elde edilen veriler 

doğrultusunda, tarihî kentsel alanlarda peyzaj 

yaklaşımına yönelik şu öneriler geliştirilmiştir:  

–Yerel yönetimler tarihi kent dokusunun 

korunması ve bakımı için yaptırımlar 

uygulamalıdır. Örneğin geleneksel konut 

sakinlerinin ev yada iş yerlerinin bahçe ve 

balkonlarını bitki ile bezenmiş ve bakımlı 

tutmaları gibi. Bu yönde teşvikler ve özendirici 

stratejiler geliştirilmelidir (yarışmalar, ucuz, 

materyal temini vb).  

–Bitkisel tasarımların doğru uygulanması 

için bilgilendirme toplantıları, eğitimler, eğitim 

materyalleri, yayınlar hazırlanmalı ve 

üniversiteler ile işbirliği sağlanmalıdır. Tarihi 

dokuda bitkilerin doğru kullanımı, bakımı, 

budanması ve bölge şartları ile ilgili uygulamalı 

eğitimler verilmeli.  

–Tarihi yapı bahçesinde ve ya avlusunda 

mevcut ocak, tandır, kuyu gibi geleneksel öğeler 

korunmalı ve bitkisel tasarımlar bu yapıları 

desteklemelidir.  

–Tarihi çevrede yer alacak çeşme, pergola, 

kamelya, bank donatı elemanları kamusal 

alanlarda döneme uygun malzemeler ile 

kullanılmalıdır. Yer döşemeleri ve diğer kent 

mobilyaları da bölgenin dokusuna uygun, 

mermer, pirinç, granit gibi malzemelerden 

yapılmalıdır. Aynı zamanda bahçe duvar ve 

kapılarının orijinalliği korunarak budanmış 

bitkiler ve sarılıcılar ile vurgulanmalıdır.  

–Kent içinde yer verilecek tarihi alanlarda 

ziyaretçilerin rekreatif ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır. Engelliler, yaşlılar ve çocuklar 

düşünülerek tasarımlar yapılmalıdır.  

–Kentin tarihi dokusu yoğun bitkilendirme 

ile kapatılmamalı, mekânların girişleri, yapıların 

malzemesi ve formları vurgulanmalı, yapıları ön 

plana çıkarmak amaçları ile bitki kullanılmalıdır.  

–Kullanılacak bitki tür seçiminde bölge 

iklim şartları yanısıra yapının tarihi dönemi 

dikkate alınmalıdır. Bitki kullanımında büyük 

ağaçlara kara yolu dışında yer verilmemeli, kent 

içi yeşil alanlarda küçük ve budanabilen türler, 

mevsimlik ve sarılıcı bitkiler kullanılmalıdır. 

Mevcut büyük ve dağınık formlu ağaçlar 

budama ve bağlama teknikleri ile terbiye 

edilmelidir.  

–Kamusal alanlarda su öğesi bölgenin 

tarihi karakterine uygun tasarımlarla 

kullanıldığında yapı ile yeşil alanların doğal bir 

birliktelik içinde olması duygusunu yaratacaktır.  

–Tarihi kent kimliğinin korunması, 

geliştirilmesi ve uygun bitkisel kullanımlara yer 

verilmesi için en etkin çözümlerden biri “kentsel 

tasarım rehberi”nin yerel yönetimlerince 

hazırlanması ve uygulanmasıdır.  

–Tarihi kent niteliğinin ve karakterinin 

korunabilmesi, günümüz şartlarına uyarlanarak 

en doğru kullanımları, yerel yönetimlerin 

bitkisel malzeme üreten özel sektör ve 

üniversitelerde konudaki uzmanlar ile ortak 

çalışmalar yapması sayesinde 

gerçekleşebilecektir.  
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Şekil 1. Yapıdan uzaklaştıkça yükselen bitkiler, binanın boyu ile orantılı seçildiğinde köşelerine doğru yapıyı 

vurgular (Cervelli, 2005).  

 

 
Şekil 2. Binanın girişinde bu şekilde herdem yeşil bitki kullanımı görüşü yanlış yönlendirir (Cervelli, 2005).  

 

 
Şekil. 3. Olgunluk dönemlerinde büyük ölçülere ulaşabilen ağaçlar, binalara çok yakın dikildiği zaman yapıyı 

küçültür. Olgunlaştıkları zaman bitkiler yapıya hakim olur ve küçük görünmesini sağlar (Cervelli, 

2005).  

 

 
Şekil 4. Bina ile bitkilerin formunun uyumlu olması yapının vurgulanmasını sağlayacaktır (Cervelli, 2005).  
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Şekil 5. Tarihi bir yapının önünde bitkisel tasarım örneği.  

 

Çizelge 1. Bitkilerin insan psikolojisinde yarattığı etki ve mekanlarda kullanımı 

Bitki Etkisi Çağrıştırdığı Kavram Kullanım Mekanı 

Sedir, Servi, Kavak, Çınar, 

Palmiye,  
Güç 

Kudret, Görkem, Kalıcılık, 

Dayanıklılık 

Saray/köşk, Üniversite binası, 

hükümet konağı, geleneksel konut  

Servi, Çınar Güç 
Kudret, Görkem, Kalıcılık, 

Dayanıklılık 
Cami/türbe, mezarlık,  

Çınar, Ortanca, Dekoratif türler, 

Zambak vb. soğanlı 

Güç, 

Pozitif 

Kudret, kalıcılık, dayanıklılık, 

mutluluk, huzur, sevecenlik, neşe  
Cadde ve meydan 

Dekoratif türler. Söğüt, Akça 

ağaç, Akasya, Gülibrişim, 

Erguvan, Kiraz, Limon, Leylak 

Hoşluk 
Sevgi, sevecenlik, mutluluk, 

neşe, huzur 
Geleneksel konut, Saray/köşk 

Çalı grubu: Spirya, gül, mor 

salkım 

Hoşluk ve 

Estetik 

Sevgi, sevecenlik, mutluluk, 

neşe, iyimserlik, huzur, zerafet.  
Geleneksel konut 

Çiçek grubu: Karanfil, zambak, 

lale, sardunya 
Estetik Zerafet, masumiyet, güzellik Geleneksel konut, Saray/köşk 

Canlılık için: Çalı ve Dekoratif 

türler 
Negatif Hüzün, soğuk Hastane 

 

Çizelge 2. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bitki türleri ve kullanım dönemleri ( 

Seçen, 2011‟den yararlanılarak hazırlanmıştır).  

Ağaçlar 

Latince Adı Türkçe Adı 

Dikim Dönemi 

?–

1600 

1600–

1724 

1839–

1861 

1861–

1876 

1876–

1909 

1909–

1923 

1923–

? 

Acer palmatum  Japon akçaağacı       x 

Acer negundo var. variegatum 

Jacques.  
Alaca yapraklı akçaağaç       x 

Aesculus carnea hayne.  Kırmızı çiçekli atkestanesi     x   

Aesculus hıppocastanum  Beyaz çiçekli atkestanesi      x x 

Ailanthus altissima  Kokar ağaç       x 

Araucaria araucana  Maymun çıkmazı      x x 

Catalpa bignonoides  Katalpa       x 

Chamaerops excelsa l.  Boylu tüylü palmiye       x 

Cedrus deodora  Himalaya sediri     x x x 

Cedrus libani.  Toros sediri   x     

Celtis australis  Çitlembik       x 

Cephalotaxus harringtoia  Yalancı porsuk       x 

Cunninghamia lanceolata.  Çin tırpan ağacı      x x 

Cupressus sempervırens  Servi  x x    x 

Eleagnus angustifolia İğde x       

Fagus sylvatica atropurpurea 

Kirchn.  
Mor Avrupa Kayını     x   
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Juglans regia  Ceviz      x x 

Ginkgo biloba  Mabet ağacı       x 

Ligustrum vulgare  Adi kurtbağrı       x 

Magnolia grandiflora  Büyük çiçekli manolya    x x x  

Magnolia soulangeana  Çin manolyası       x 

Melia azedarach  Tespih Ağacı       x 

Morus alba  Akdut       x 

Paulownia tomentosa  Pavlonya       x 

Picea abies  Avrupa ladini       x 

Picea pungens glauca  Mavi ladin     x  x 

Picea pungens glauca pendula Sarkık dallı mavi ladin     x   

Pinus brutıa  Kızılçam       x 

Pinus grifitthii  Ağlayan çam       x 

Pinus nigra arnold.  Karaçam       x 

Pinus pinea  Fıstık çamı       x 

Pistacia terebinthus Sakız Ağacı     x   

Platanus acerifolia  Akçaağaç yapraklı çınar ağacı     x   

Platanus occidentalis  Batı çınarı       x 

Platanus orientalis Doğu çınarı     x  x 

Podocarpus macrophyllus  Taş Porsuğu       x 

Prunus laurocerasus  Karayemiş       x 

Prunus serrulata Kanzan  Kanzan kirazı       x 

Punica granatum  Nar       x 

Pseudotsuga heterophylla Yalancı tsuga     x   

Salix babylonica  Salkım söğüt       x 

Sophora japonica  Sofora      x  

Tilia argentea desf.  Ihlamur   x x x x  

Ulmus glabra huds.  Karaağaç      x  

Washingtonıa filifera  Çöl palmiyesi     x   

Çalılar ve çok yıllık bahçe çiçekleri 

Latince Adı Türkçe Adı        

Camellia japonica  Kamelya       x 

Cornus sanguinea  Yabani kızılcık       x 

Cortaderıa selloana  Pampas otu       x 

Cotoneaster ssp Dağ muşmulası       x 

Euonymus japonica Taflan       x 

Hydrngea ssp.  Ortanca       x 

Jasminum officinale Beyaz yasemin x       

Lagerstromıa indica  Oya ağacı       x 

Laurus nobilis  Defne       x 

Laurocerasus officinalis Karayemiş       x 

Taxus baccata  Porsuk      x x 

Philadelphus coranarius Filbahri x       

Rosa ssp.  Baston gül        

Syringa vulgaris Leylak x       

Viburnum tinus  Herdem Yeşil Kartopu       x 

Anemone coronaria Manisa lalesi  x       

Byzantine gladiolus İstanbul kılıç çiçeği x       

Centaurea mochata Peygamber çiçeği   x      

Crocus angustifolius Dar yapraklı çiğdem  x       

Dianthus caryophyllus Karanfil x       

Fritillaria imperialis Ağlayan gelin çiçeği  x       

Galanthus plicatus spp.  İstanbul kardeleni  x      

Hemerocallis spp.  Gün güzeli   x      

Hyacinthus spp.  Sümbül çeşitleri  x       
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Iris pallida Mavi süsen x       

Iris susiana Kurt kulağı  x       

Lilium candidum  Akzambak  x       

Lilium chalcedonicum Kadıköy zambağı x       

Lychnis chalcedonica 
Kırmızı çiçekli yalancı 

karanfil 
 x      

Muscari moschatum Müskülüm/misk sümbülü x       

Narcissus spp.  Nergis çeşitleri x       

Papaver somniferum Haşhaş x       

Poenia officinalis Şakayık  x       

Primula acaulis  Pembe çuha çiçeği  x      

Ranunculus asiaticus Acem düğünçiçeği x       

Tulipa spp.  Lale çeşitleri  x       

Viburnum tinus Herdem yeşil kartopu       x 
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Özet 

Girlandlar; antik çağ mimarisinde bezeme amaçlı bitkisel motiflerin yoğunlukla kullanıldığı 

alanlardandır. Girland; çam kozalağı, çiçek, dal, meyve ve yaprak gibi bitkisel motiflerin kurdelelerle sarılıp 

birbirlerine bağlanması sonucu oluşturulmuş bir bezeme sanatıdır. Antik çağlarda girlandların en çok görüldüğü 

yapılar sepulkral karakterli mezar anıtları olmuştur. Bu çalışmada Anadolu‟da sepulkral anıtlarda kullanılan 

girlandlarda en sık görülen bitkilerden; defne, akanthus, sarmaşık, lotus ve meşe tipolojik ve kronolojik açıdan 

kullanım şekli incelenecektir. Böylece her bir bitkinin dönemsel olarak işlenmesinde görülen değişikler tespit 

edilecektir. Bu çalışmada ayrıca üzerinde çalışılacak olan bitkilerin bulunduğu coğrafya ile olan ilişkilerine de 

değinilmiştir. Böyle bir çalışmanın günümüzde hala sevilerek kullanılan süs bitkilerinin tarihsel önemini ortaya 

koyması ve bu alanda araştırma yapacak olanlara ışık tutması açısından önemli olduğu gerçeğini vurgulamaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Girland, bitkisel motif, sepulkral alan, girlandlarda kullanılan bitkiler 

 

Ornamental Plants Used in Garlands on Sepulchral Monuments during Ancient Times 

Abstract 

Garlands were spaces used especially in ancient time architecture for glamorizing purposes by mostly 

using plant motives. Garland is a type of glamorizing, created after wrapping plant motives such as a leave, a 

branch, a pine core, flowers and fruits with riband and tying altogether. During ancient times, garlands were 

commonly seen in grave monuments with sepulchral characteristics. In this study, we tried to investigate certain 

plants such as laurel, acanthus, ivy, lotus and oak which were commonly used in sepulchral monuments of 

Anatolia from typological and chronological perspectives. In this way, we will also be investigating the 

periodical differences of each plant. At the same time, we are also be determining the relationships between 

these plants and the geography they grown in. This study is a significant one as it will be underlining the 

importance of ornamental plants, which are also very often used today and also to light the way to other 

investigations in the future.  

 

Keywords: Garlands, plant motives, sepulchral areas, plants used in garlands.  

 

GiriĢ 

Mezar anıtlarının bitkisel motiflerle 

süslenmesi çok eski bir gelenektir. Süs 

bitkilerinin mezar anıtlarda kullanılmadan önce 

de bu geleneğin varlığı bilinmektedir. Örneğin 

Geç Geometrik Dönem‟e tarihlenen vazoların 

üzerindeki prothesis sahneleri anlatımlarında 

ölülerin bitkilerden oluşturulmuş bir taçla 

süslendiği (andronikos, 1968) ve böyle teşhir 

edildiği görülmektedir (Ahlberg, 1971). Farklı 

bitki türlerinin ölü kültünde kullanılması daha 

çok öbür dünyayla bağlantılı bir gelenekti ve 

böylece bitkilerin ölümden sonra başka bir 

hayata işaret ettiğine inanılmaktaydı. Diğer 

yandan bitkilerin ölülerin onurlandırılmasında da 

kullanıldığı bilinmektedir (Blech, 1982). Bundan 

dolayı sadece ölüler törenler esnasında bitkilerle 

süslenmemiş, aynı zamanda onların mezar 

anıtları da bitkilerle donatılmıştır.  

Bitkilerle süslenmiş mezar anıtlarının 

kullanımı Arkaik Dönem‟e kadar geri 

gitmektedir. Bilinen en erken mezar anıtı 

örnekleri üst kısmı bitkisel motiflerle sonlanan 

mezar stelleridir (Richter, 1944). Beyaz gövdeli 

lekhitosların (Şekil 1) üzerine resmedilen farklı 

mezar anıtları bu geleneğin İ.Ö. 5. yüzyılda da 

yaygın biçimde kullanıldığını göstermektedir 

(Kurtz, 1975). En erken mezar anıtlarda süsleme 

motifi olarak palmet (palmiye motifi) kullanımı 

başlamıştır. Daha sonra İ.Ö. 5. yüzyılda palmetin 

yanında Acanthus yaprakları da mezar 

anıtlarında sevilerek kullanılmıştır. Acanthus 

yapraklarıyla süslenmiş en erken mezar steli İ.Ö. 

5. yüzyılın ortasına tarihlenmektedir (Kempter, 

1934). Ayrıca farklı bitkilerden oluşturulmuş 

çelenklerin de mezarlarda süsleme motifi olarak 

kullanıldığı bilinmektedir. Söz konusu çelenk 

bitkileri arasında mersin, defne, zeytin, sarmaşık 

ve üzüm asması yer alır (Blech, 1983; Lauter–
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Bufe, 1983). Bununla birlikte mezar anıtlarında 

taenia olarak adlandırılan kurdelelerde de 

süsleme motifi olarak kullanımı tercih edilmiştir. 

Bazı mezarlarda taenialar dolandırılmamış 

olarak kullanılmıştır. Ancak taeniaların askı 

motifi olarak kullanıldığı da gözlemlenir. Bu 

örneklerde taenialar mezara çivilerle 

sabitlenmiştir. Böylece girlandlara benzer 

formlar oluşturulmuştur (Krug, 1968).  

Erken dönemlerde taenialar ile bitki 

yapraklarının birlikte kullanıldığı örnekler 

bilinmemektedir. Taeniaların üzerine gerilerek 

asılmış yapraklar ilk kez erken Helenistik 

Dönem vazoların üzerinde karşımıza çıkar. Bu 

örnekler arasında Gnathia Seramikleri ile Batı 

Yamacı Seramikleri (Şekil 2) ve Hadra Vazoları 

en büyük grubu oluşturur (Alexandropoulou, 

2002; Guerrini, 1961–62, Rotroff, 1991). 

Taenialar ile yaprakların kombine edilmesi ile 

oluşturulan süsleme motifleri ayrıca mezar 

anıtlarındaki resim sanatında da kullanılmıştır. 

Örneğin İskenderiye‟de yer alan Erken 

Ptolemaios‟lar Dönemi‟ne ait Sidi Gaber mezar 

buluntusu duvarları benzer motiflerle dekore 

edilmiştir (Thiersch, 1904). Diğer yandan 

Hellenistik Dönem mezar stelleri üzerinde 

boyamayla verilen çelenkler daha basit bir form 

gösterirler. Bu çelenkler daha çok sitilize edilmiş 

dal formunun daire şeklinde kıvrılmasıyla 

oluşturulmuştur (Pfanner, 1977). Her ne kadar 

girlandlar genelde daire formundaki çelenklerin 

açılmış şekli olarak kabul edilse de aslında 

girland çelengin açılmış şekli değildir. Çünkü 

her iki form ve motif birbirinden farklı 

gelişmiştir. Bundan dolayıdır ki her iki motif 

aynı mezar anıtı üzerinde yan yana 

kullanılmıştır. Bunun en güzel örnekleri Hadra 

Vazoları üzerinde gözlemlenir. Hadra Vazoları 

üzerinde farklı yapraklardan oluşturulmuş 

girlandların yanında çelenklere de yer verilmiştir 

(Kotitsa, 1998).  

Girlandlar ve çelenkler mezar anıtları 

üzerinde sadece süsleme motifi olarak 

kullanılmamıştır. Aynı zaman da bunlar 

mezarlara sıkça ölü hediyesi olarak da 

bırakılmıştır (Honroth, 1971). Bundan dolayı her 

iki motifin mezar anıtlarında süsleme elemanı 

olarak kullanılması sepulkral içerikleri ile 

açıklanabilir.  

Mezar anıtları üzerinde ya da içerisinde 

boyama ile oluşturulmuş girlandın kullanılması 

çok erken bir gelenek olmasına rağmen taşa 

işlenmiş girland motifi oldukça geç bir dönemde 

ortaya çıkmıştır. Hatta taşa işlenmiş en erken 

girland örneklerinin mezar anıtlarında değil de 

sakral yapılarda karşımıza çıkması şaşırtıcıdır. 

Bergama‟daki Demeter Tapınağı‟nın frizleri 

(İ.Ö. 302–263) bugüne kadar bilinen en erken 

taşa işlenmiş girland örneklerini oluşturur 

(Napp, 1933). Burada karşımıza çıkan girland 

örnekleri tipolojik açıdan boyamayla verilen 

girlandlardan ayrılır. Herşeyden önce Bergama 

girland örnekleri tek tek seçilmiş defne 

yapraklarının balık pulu şeklinde üst üste 

yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ayrıca 

yapraklar girland başlangıçlarından itibaren 

merkeze doğru yönlendirilmiştir. Girland 

taşıyıcıları üzerinde ise girlandların dağılmaması 

için manşetler kullanılmıştır. Girlandlar dönem 

özelliği olarak hortum gibi düzenlenmiş olup 

girland taşıyıcısı amacıyla bukranionlar 

kullanılmıştır. Her bir girlandın üzerindeki 

boşluk bir patera motifi ile doldurulmuştur. 

Sakral alanda kullanılmış bir sonraki girland 

örnekleri Magnesia‟daki Artemis Sunağı‟nın dış 

architrav frizinde (İ.Ö. 3. yüzyıl sonu–İ.Ö. 2. 

yüzyıl başı) karşımıza çıkar (Gerkan, 1929). 

Buradaki girlandlarda defne yapraklarından 

oluşturulmuştur. Ancak, girland taşıyıcısı olarak 

bukephalionlar* kullanılmış ve girlandların 

üzerinde boşluklarda rozetler yer almaktadır. 

Sakral alanlarda kullanılmış girland örnekleri 

İ.Ö. 2 yüzyılda da yoğun biçimde karşımıza 

çıkar. Bu örneklerden Bergama Athena Nike 

Kutsal Alanı‟nın prophylon frizlerinde de defne 

yaprakları kullanılmıştır (Rumscheid, 1994).  

Ancak burada ayrıca meşe ağacından 

yapılmış girlandlara da yer verilmiştir. Erken 

Roma Dönemine tarihli sakral alanda kullanılmış 

çok sayıda girland örnekleri bulunmaktadır. 

Örneğin Bergama yukarı terastaki gymnasyum 

frizleri (İ.Ö. 69–60), Aigai Apollon Tapınağı 

frizleri (İ.Ö. 46–30), Alinda friz buluntusu (İ.Ö. 

1. yüzyıl) ve Bithyna‟daki Herakleia Pontike 

Antik Kenti friz buluntusu (Erken Roma 

Dönemi) sakral mimari alanında kullanılan 

girland çeşitliliğinin kanıtlarındandır 

(Rumscheid, 1994).  

Hellenistik Dönem‟de girland motifinin 

sakral alanda yoğun biçimde kullanıldığı açıktır. 

Buna karşın Hellenistik Dönem lahitleri üzerinde 

                                                      
*Bukephalion (Kesik Kafa): Girland Taşıyıcısı, koç, 

boğa, teke, geyik gibi çift tırnaklı hayvanlardan 

birinin kurban töreninde kurban edilmek üzere kesilip 

çiviye asılmış olan kafası.  
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girlandların çok sık tercih edilmediği görülür. 

Anadolu‟da girland motifi ile süslenmiş en erken 

lahdin günümüzde Burdur Müzesi‟nde bulunan 

Bubon Lahdi olduğu bilinmektedir (Strocka, 

1978). Erken Hellenistik Dönem‟e tarihlenen 

Bubon Lahidinin üzerinde defneyapraklarından 

oluşturulmuş üç girland yer alır. Girland 

taşıyıları olarak alabastronlar kullanılmıştır. 

Girlandların başlangıcında ve ortalarında 

manşetler bulunmaktadır. Hellenistik Dönemin 

diğer birgirlandlı lahdi Çanakkale Müzesi‟ndeki 

lahit parçasıdır (Strocka, 1996). Yüksek 

Hellenistik Döneme tarihlenen lahdin üzerinde 

yine hortum gibi düzenlemiş defne yapraklı 

girlandlar işlenmiştir. Girland taşıyıcıları olarak 

ise burada rozetler tercih edilmiştir. Girland üstü 

boşluklarda doldurma motifleri olarak küçük 

amforalara yer verilmiştir. Hellenistik gelenekte 

çalışılmış üçüncü ve son örnek ise Likya 

Bölgesi‟ndeki Trysa Antik Kenti‟nde ele geçen 

Likya lahdidir (Kleiner, 1957). Yine yüksek 

Hellenistik Döneme tarihlenen bu lahdin 

gövdesindeki derinleştirilmiş friz alanı içerisine 

üç adet defne girlandı oluşturulmuştur. İlk kez 

bu örnekte girlandlar taşıyıcı olarak kullanılan 

bukephalionların boynuzlarına asılmıştır. Her ne 

kadar literatürde bazı lahit örnekleri stilistik 

özellikleri açısından Hellenistik Döneme 

tarihlense de Anadolu da Hellenistik Dönemde 

girlandlı lahit geleneğinin çok yoğun olmadığı 

bilinmektedir. Anadolu‟da girlandlı lahit 

geleneğinin yoğun biçimde kullanılmaya 

başlanması M.S. 2. yüzyıl ile birlikte 

gerçekleşmiştir (Işık, 2007). Benzer şekilde 

Hellenistik Dönem ostotheklerinde de girlandlar 

çok sevilerek kullanılmamıştır (Korkut, 2006). 

Özellikle geç Hellenistik Dönemde örneğin 

İonia, Karia, Pisidia, Pamphylia ve Kilikia 

bölgelerinde bazı ostotheklerde girlandların 

kullanıldığı gözlemlenir. Buna karşın Hellenistik 

Dönemdeki silindir gövdeli sunakların esas 

süsleme motifi girlandların olduğu bilinmektedir 

(Berges, 1986). Ayrıca Hellenistik Dönem mezar 

stellerinin bazılarında figürlü anlatımların 

yanında girland motiflerine de yer verilmiştir 

(İşkan ve Korkut, 2008).  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma materyali olarak, Batı 

Anadolu‟da yapılan Arkeolojik kazılarda 

sonucunda ortaya çıkarılmış yerinde korunan ya 

da müze‟de bulunan Sepulkral karakterli [lahit, 

ostothek (çocuk lahdi), altar (sunak), stel (mezar 

taşı), vb.] mezar anıtları incelenmiştir. Bu anıtlar 

yerinde fotoğraflanarak, Defne Girlandları, Meşe 

Girlandları, Acanthus ve Lotus Girlandları, 

Sarmaşık Girlandları ve Meyve Girlandları 

olarak 5 grup altında ele alınmıştır.  

 

Defne girlandları 

Mezar anıtları üzerinde işlenmiş en büyük 

girland grubunu defne (Laurus nobilis L.) 

yapraklı girlandlar oluşturur. Bu girlandlarda 

yapraklar ikili veya üçlü küme halinde yan yana 

sıralı biçimde dizilerek girlandların merkezine 

doğru yönlendirilmiştir. Ayrıca bugüne kadar 

bilinen en erken girlandların defne yapraklı 

olduğuda bilinmektedir. Bilinen bu en erken 

örneklerde girland taşıyıcıları faklılar gösterir. 

Ancak girland motiflerinin tipolojisi ve stilistik 

yapısı ortaktır. Roma Dönemi ile birlikte defne 

yapraklı girlandların kullanımı hemen hemen 

bütün Roma Coğrafyasında yayılım göstermiştir. 

Özellikle figürlü taşıyıcıların kullanılmaya 

başlaması ile de defne yapraklı girlandlar 

sevilerek tercih edilmiştir. Defne yapraklı 

girland motifleri ile dekore edilmiş mezar 

anıtları içerisinde lahitler olduğu gibi ostothekler 

(Şekil 3–5) ve farklı formlarda sunakların da 

yoğun biçimde kullanıldığı belirlenmiştir. 

Günümüzde defne girlandlı ostothek ve lahitler 

Antalya ve Side Müzesi‟nde sergilenmektedir.  

 

MeĢe girlandları 

Meşe ağacından (Quercus ithaburensis 

subsp. macrolepis) oluşturulmuş girlandlarda 

Hellenistik Dönemden itibaren Hellen 

Coğrafyasında kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 

6). Benzer şekilde bu girland grubunun en erken 

örnekleri de sakral alanda ortaya çıkar. 

Bergama‟daki Athena Nike Tapınağı‟nın frizleri 

bilinen en erken meşe yapraklı girlandlarını 

oluşturur. Ancak Hellenistik Dönem lahit 

sanatında meşe ağacı yapraklı girlandlara 

rastlanılmaz. Meşe ağacı yapraklı girlandlı 

lahitler daha çok Roma Döneminde karşımıza 

çıkar. Ayrıca bu girland grubunun taşıyıcılarında 

da büyük bir çeşitlilik söz konusudur.  

 

SarmaĢık girlandları 

Sarmaşık yapraklı girlandlar Hellenistik 

Dönemde çok fazla kullanılmamıştır (Şekil 7). 

Sarmaşık bitkisinin yoğun olarak kullanıldığı 

mezar anıtları Geç Hellenistik Döneme tarihli 

Pamphylia–Lykia tipi mezar sunaklarıdır 

(Korkut ve Tekoğlu, 2002; Korkut, 2007). Bu 
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sunak grubunda sarmaşık dalları girland şeklinde 

düzenlenmiştir (Şekil 8–9). Taşıyıcı olarak 

herhangi bir figüre yer verilmemiştir. Roma 

Dönemi‟nde de sarmaşık yapraklı girlandlara 

lahit sanatında çok fazla yer verilmemiştir. 

Sarmaşık yapraklı girlandlar daha çok Roma‟da 

lahit ve urneler üzerinde sıklıkla kullanılmıştır.  

 

Acanthus ve lotus girlandları 

Mezar anıtlarında kullanılan diğer bir 

girland grubu ise Acanthus (Acanthus mollis ve 

Acanthus spinosus) yaprakları ve lotus 

(Nymphaea lotus) çiçeklerinden oluşturulmuş 

girland örnekleridir. Yapılan detaylı araştırmalar 

sonucunda Acanthus ve lotus çiçeklerinin 

lahitlerin bezenmesinde pek tercih edilmediği 

anlaşılmıştır. Acanthus yaprakları ile lotus 

çiçeklerinin yoğun biçimde kullanıldığı 

girlandlar daha çok geç Hellenistik Döneme 

tarihli Pamphylia–Lykia tipi sunaklardır (Korkut 

ve Tekoğlu, 2002; Korkut, 2007). Bu örneklerde 

Acanthus yaprakları girlandlarda (Şekil 10) tekil 

olarak kullanılabildiği gibi lotus çiçekleri ile 

birlikte kombine dilmiş örnekler de tespit 

edilmiştir. Diğer yandan Pamphylia ve Kilikia 

Bölgelerinde Erken Roma Dönemi ile birlikte 

üretilmeye başlanan ostotheklerin girlandları 

yoğunlukla Acanthus yaprakları ve lotus 

çiçeklerinden oluşturulmuştur (Korkut, 2006). 

Tipolojik açıdan Pamphylia–Lykia tipi altarlar 

ile Pamphylia–Kilikia tipi ostothekler arasındaki 

yakın benzerlik birbirlerinin devamı olduğunun 

göstergesidir. Pamphylia–Lykia tipi mezar 

sunaklarının daha erken dönemde kullanılması 

bunun en açık belgesidir (Korkut ve Tekoğlu, 

2002; Korkut, 2007). Pamphylia–Kilikia tipi 

ostothekler üzerindeki girlandların en erken 

örnekleri lotus çiçeklerinden oluşturulmuştur. İlk 

kez İ.S. 1 yüzyılın ikinci yarısında lotus 

çiçeklerinin yanında Pamphylia–Klikia 

girlandlarda Acanthus yapraklarına da yer 

verilmiştir İ.S. 2. yüzyılın başlamasıyla da 

Acanthus yapraklı girlandlar ayrı bir grup olarak 

üretilmeye başlanmıştır. Pamphylia ve Kilikia 

bölgelerinde Acanthus yapraklı ya da lotus 

çiçekli ostothekler (Şekil 11) M.S. 3 yüzyılın 

ortalarına kadar üretilmişlerdir. Her bir dönemde 

üretilen bu ostotheklerin üzerindeki girlandlarda 

dönemin stilistik yapısını izlemek mümkündür 

(Korkut, 2006).  

 

 

 

Meyve girlandları 

Yaprak girlandların dışında, özellikle 

Roma Dönemi‟nden itibaren lahit girlandlarında 

farklı meyveler ile yaprak türlerinin birlikte 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tür girland 

formu öncülerininde Hellenistik Dönemdeki 

sakral mimari anıtlarında olduğu bilinmektedir. 

Ancak lahit grubundan (Şekil 12) önce bu tür 

girlandlar Hellenistik Dönemde silindir gövdeli 

mezar sunaklarında sevilerek kullanılmıştır 

(Şekil 13).  

 

Sonuç 

Resimsel anlatımlarda gözlemlendiği 

üzere antik çağlarda kutsal alanlar ve tanrısal 

betimlemeler törenler esnasında farklı 

bitkilerden oluşturulmuş girland veya çelenkle 

süslenmiştir. Ayrıca tanrıların onurlarına 

düzenlenen törenlerin katılımcıları da benzer 

girland ya da çelenkler ile birlikte verilmiştir. 

Burada amaçlanan tanrıyı onurlandırmak ve 

yücelmektir. Törensel anlatımlarda yoğunlukla 

defne, sarmaşık ve asmanın kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Defnenin Tanrı Apollon ile 

bağlantılı olduğu ve Erken Klasik Dönemden 

itibaren resim sanatında tanrının atributları 

arasında yer aldığı bilinmektedir (Blech, 1982). 

Çok ender durumlarda defne yapraklarının 

Dionysos, Hermes ve Hera kültleri gibi başka 

tanrılar için de kullanıldığı gözlemlenmiştir 

(Baus, 1940). Sarmaşık ve asma dalı daha çok 

Dionysos kültünde ortaya çıkar (Baus, 1940). 

İ.Ö. 6 yüzyıldan itibaren her iki bitkininde 

Dionysos kültünde ve mitolojisinde yeri vardır. 

Diğer taraftan meşe ağacı yaprakları Zeus 

kültüyle özdeşleştirilmiştir (Blech, 1982). Meşe 

ağacının ayrıca Tanrıça Demeter‟in yanında 

Hera, Kybele ve Hekate için de bir atribut olarak 

kullanıldığı bilinmektedir.  

Lotus bitkisi en erken Mısır‟da İsis, Osiris 

ve Harpokrates kültünde kullanılmıştır. 

Hellenistik dönemde lotus bitkisi daha çok 

Hermes‟in atributu olarak tercih edilmiştir. 

Acanthus bitkisinin doğrudan bağlantılı olduğu 

bir tanrı kültü bulunmamaktadır. Acanthus daha 

çok farklı tanrı kültlerinde karşımıza çıkmaktadır 

(Lullies, 1982).  

Farklı bitki türlerinin mezar anıtlarında 

kullanılması daha çok ölülerin tanrısallaştırılma–

sı düşüncesi ile bağlantılı olduğu kabul 

edilmektedir (Herdejürgen, 1996). Bundan 

dolayı da ölüler hayatları boyunca tanrıları bu tür 

bitkilerle onurlandırmışlardır ve öldükten sonra 
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tanrı olarak onurlandırılacaklarına inanılmıştır. 

Ancak bu inanışın gerçeği ne kadar yansıttığı 

tartışma konusudur. Çünkü girland yapımında 

tercih edilen bitkiler ile onların kullanıldığı 

yapılar arasında çelişkiler bulunmaktadır 

(Korkut, 2006). Örneğin defne ağacı tanrı 

Apollon‟un sembollerindendir. Ancak bilinen en 

erken defne girlandı örnekler Bergama Demeter 

Kutsal Alanı ile Artemis Kutsal Alanı‟nda ele 

geçmiştir. Benzer bir durum meşe ağacı yapraklı 

girlandlarda görülür. Meşe ağacı Zeus kültüyle 

özdeşleştirilmiştir. Ancak Bergama‟da ele geçen 

en erken meşe ağacı yapraklı girlandlar Athena 

Nike Kutsal Alanı‟nda ele bulunmuştur. Diğer 

yandan ölülerin özel olarak farklı bitkilerle 

onurlandırılması çok eski bir gelenektir. 

Resimsel sanatta ölülerin onurlandırıldığı 

bitkiler arasında zeytin, defne, mersin, sarmaşık, 

asma, Acanthus, meşe ağacı yaprakları ile lotus 

çiçeklerinin de kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

Dolayısıyla mezar sanatında girland motifinin 

kullanılmış olması ölülerin kahramanlaştırılması 

ya da tanrısallaştırılması anlamına 

gelmemektedir.  
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Özet 

Bu çalışma ülkemizde özellikle çiçek yetiştiriciliğinin bir meslek dalı olarak ortaya çıkışından sonra 

geçirdiği aşamaları kapsamaktadır. İstanbul ve Yalova‟nın geçmişten gelen bu yolculuktaki yeri ve önemi 

araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada özellikle Yalova‟da ve İstanbul‟da araştırmaya esas oluşturan 

dönemleri birebir yaşamış ve halen hayatta olan pek çok canlı tanık ile görüşülmüş ve onlardan edinilen bilgiler 

derlenmiştir. Fotoğrafların tamamı ve yazılı dokümanların da çok büyük bölümü yine bu canlı tanıklardan 

edinilmiştir. Çalışmanın sonucunda çiçekçiliğin özellikle 19. yy. dan sonraki serüvenine ilişkin ilginç bulgular 

elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçekçiliğin tarihi, Yalova çiçekçilik kooperatifi, çiçekçilik mezat tarihi, pandeli roketos 

 

A Study on Floristry from Past to Present 

Abstract 

This study includes the steps which floristry has followed since it has shown up as a field of occupation. 

The role and importance of İstanbul and Yalova coming from the past in this journey underlie this study. Many 

people, who are still alive and have lived especially in Yalova and İstanbul during the period which forms a basis 

for this study, were interviewed in this study and the data received from them were compiled. All of the 

photographs and most of the printed documents were obtained from these witnesses. At the end of the study, 

interesting findings were gained about especially the journey of floristry after the 19
th

 century.  

 

Keywords: History of floriculture, Yalova cooperative of floriculture, history of flower auction, pandeli roketos 

 

GiriĢ  
Çiçeğin tarihimizdeki yeri: Çiçek 

yetiştiriciliğinin bir meslek kolu olarak doğuşu 

özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki 

döneme denk gelmektedir. Bunun öncesinde 

Anadolu‟da Selçuklular‟ın meydana getirdiği 

sanat eserlerini (cami, çeşme, medrese vb.) 

süsleyen tavan oyması, çini ve süslemelerde lale, 

sümbül ve gülden ilham alındığı bilinmektedir.  

Anadolu süsleme sanatı en önemli 

gelişmeyi 14 ve 18. yüzyıllarda yapmış, 

imparatorluğun ihtişamına paralel olarak bu 

sanat dalı da çok gelişmiştir. Enderundan yetişen 

hattat, nakkaş, motif, minyatürcüler süs 

bitkilerinden ilham alarak ölmez eserler 

meydana getirmişlerdir (Okul, 1986).  

Yine tarihi kayıtlara bakıldığında 

Avrupa‟da İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi 

ülkelerin yanı sıra Osmanlı Devleti‟nde bitki 

yetiştiriciliğine ağırlıklı olarak 16. yüzyıldan 

sonra özel bir ilgi duyulduğu görülmektedir. 

Öyle ki İstanbul‟daki bahçe ve bostanlarda 

yetiştirilen sebze, meyve ve süs bitkileri 16. 

yüzyılın sonlarında şehirdeki 200‟ü aşkın çiçekçi 

tarafından satışa sunulmuştur. Elbette bu üretim 

yalnızca fonksiyonel ihtiyaçları gidermekten 

ibaret olarak görülmeyip; saray, yalı, köşk 

bahçelerinin süslenmesinden düğün gibi 

kutlamalara kadar çok çeşitli alanlarda çiçeklerin 

sergilenmesi için olanaklar yaratılmıştır. 

Zamanla İstanbulluların bir döneme adını vermiş 

olan Laleye büyük ilgi beslemesiyle birlikte Lale 

yetiştirmek moda haline gelmiş, Hollanda ve 

İran‟dan özel Lale türleri getirilmiştir 

İstanbul‟da 16–18. yüzyıllarda elde edilen lale 

formlarının sayısı 2000‟i bulmuştur. Hatta bazı 

nadide türler rekor fiyatlarla alıcı bulmuşlardır 

(Çolak ve Kırca, 2013) Lale en parlak dönemini 

16. ve 18. yüzyıllar arasında yaşamış, süs bitkisi 

ve süsleme motifi olarak kullanımı III. Ahmet 

zamanında doruk noktasına ulaşmış ve 1718–

1730 yılları arası tarihçiler tarafından Lale devri 

olarak adlandırılmıştır (Onat, 2012).  

Ülkemizin ilk çiçek üretim yerleri 

arasında İstanbul Mecidiyeköy, Beşiktaş‟ta 

Fulya bayını denilen alan, Beyoğlu Taksim, 

Kasımpaşa, başta Büyükada olmak üzere, 

Marmara denizindeki diğer adalardan 

Heybeliada ve kısmen de Burgazada, Beykoz, 

Boğazın Rumeli şeridinde Ortaköy‟den 

başlayarak Kavak‟a kadar olan alan, Levent–

Karanfilköy, Anadolu yakasında Çengelköy, 
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İzmir, Çeşme ve Karaburun bilinen en eski çiçek 

üretim merkezleridir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu araştırmada ağırlıklı olarak 19. 

yüzyılın ikinci yarısı ile başlayan ve 

cumhuriyetin kurulması ile devam eden süreçte, 

ülkemizdeki çiçekçilik alandaki ilk çabalar ve 

sonraki önemli gelişmeler ele alınmıştır. 

Çalışmada çok büyük oranda kaynak olarak 

dönemi yaşayan gerçek şahıslar veya onların 

birinci dereceden yakınları ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. 

Kullanılan ya da bilgi edinilen tüm fotoğraflar 

orijinal olup yine kaynak gösterilen şahıslardan 

sağlanmıştır. Başta Yalova ve çevresi olmak 

üzere konu ile ilgili farklı kişilere ulaşmak için 

İstanbul diğer kentlerle de bağlantıya geçilmiştir.  

 

Bulgular 
1870 yılında gerçekleşen Büyük Beyoğlu 

yangınında Naum Tiyatrosu yanmış ve yerine 

içinde bir çarşı ve apartman bulunan yeni tipte 

bir bina yapılmıştır. 1876‟da biten bu binanın 

altında bulunan dükkânlarda gayrimüslimler 

tarafından çiçek satışı yapılmaktaydı. Mütareke 

yıllarında ise pasajdaki küçük dükkânlara 

çiçekçiler yerleşmeye başlamıştır. Ekim 

devriminden kaçan beyaz Rus kadınları, 

baronesler ve düşesler de burada çiçek 

satanlardan bazılarıydı. Cite de Pera bir süre 

çiçek mezat yeri olarak da kullanılmaya 

başlanıp, Beyoğlu‟ndaki çiçekçiler pasaja 

toplanınca pasajın adı çiçekçiler pasajı adını 

almıştır. (http://www.tarihicicekpasaji.com) 

İstanbul‟da 20. yüzyılın başından itibaren 

ise çiçek hal komisyoncuları tarafından 

pazarlanmaktaydı. Bu komisyoncular Eminönü 

Yeni Cami civarında Kuşçular mezatı 

arkasındaki meydan ve kahvelerde gelen 

çiçekleri açık artırma ile müşterilerine 

satmaktaydılar. Bunlardan başka Tünel‟de 

depoları olan bazı komisyoncular bahçelerden 

bizzat çiçekleri alırlar, serin depolarında 

saklarlar ve gereksinim duyan dükkân 

sahiplerine ve seyyarlara satarlardı. Bu satışlar 

ekim ayında başlar nisan ayı sonunda biterdi. 

Komisyoncular tatile gittikleri için ve yaz 

aylarında mezat olmadığı için üretici de ürettiği 

çiçeği kendisi dükkânlara ve seyyarlara 

götürmek yoluyla pazarlardı (Okul, 1986; 

Albayrak, 2013) 

İstanbul ve çevresinde yaygın bir şekilde 

bulunan çiçek üreticileri 40 yılı aşkın bir süre 

boyunca ürünlerini şahsen, komisyoncu veya 

kabzımallar eliyle pazarlamışlardır. 1940 

yılından itibaren ilk çiçekçiler cemiyetini kuran 

bu zümre satışların artıp, cemiyet pazarlamaya 

yetmeyince 1941–1942 yıllarında 

kooperatifleşme fikrini benimsemeye 

başlamıştır. Ancak aynı tarihlerde II. Dünya 

savaşı çıkmış ve kooperatifleşme düşüncesi 

savaş sonrasına ertelenmiş ve 1945 yılında Sadık 

Güzelosman‟ın büyük çabasıyla 7 üretici 

birleşerek ilk Çiçekçilik İstihsal ve Satış 

Kooperatifini kurmuşlardır. (http://www.ssflora. 

com/hakkimizda.swf; Albayrak, 2013) 

Söz konusu yıllarda ağırlıklı olarak çiçek 

dendiğinde akıllara kesme çiçek gelmekte ve 

kesme çiçek ticareti yapılmaktadır. Saksılı süs 

bitkisi ya da salon bitkileri neredeyse hiç 

bilinmemekte veya çok küçük çaplı bazı 

üretimler Kasımpaşa‟da ve Adalar‟da yine 

gayrimüslimler tarafından yapılmaktadır.  

İstanbul‟da günümüzde de aynı adlarla 

çeşitli yerlerde dükkalarına rastladığımız 

Sabuncakis firması 1874 yılında Beyoğlu 

Galatasaray çevresinde ilk çiçekçi dükkânını 

açmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında var olan salon 

bitkileri ve diğer kesme çiçek türleri Ankara‟ya 

İstanbul‟dan demiryolu ile gitmiştir. Özellikle 

törenlerde kullanılacak çelenklerin bir gece 

öncesinde trenlere yüklenerek gece yolculuk 

boyunca çelenklerin hazırlandığı 

belirtilmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra 

ise Türkiye‟de çiçek pazarlamasında çok ciddi 

katkıları olan İstirati Sabuncakis Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından Ankara‟ya davet 

edilerek Ulus‟ta çiçekçi dükkanı açması 

sağlanmış ve böylelikle ilk pazarlama ağı 

başkentte de oluşmaya başlamıştır (Okul, 1986; 

Büker, 2013).  

1954 yılına kadar faaliyetlerini tek çatı 

altında sürdüren kooperatif bu tarihten itibaren 

iki kola ayrılmıştır. 1961 yılında kooperatif 

İzmir 1969 yılında ise Ankara şubelerini 

açmıştır.  

 

Yalova‟nın çiçekçiliğe adım atması 

Yalova‟da çiçekçilik alanındaki ilk 

hareketler Cumhuriyetin kurulması ve 

sonrasında 1924 yılında Rum asıllı bahçıvan 

Pandelli Roketos‟un Gazi Mustafa Kemal 

tarafından Termal‟e davet edilmesi ve ardından 

da Atatürk tarafından Termal‟in park ve bahçe 
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sorumlusu tayin edilmesiyle başlamıştır. Pandeli 

Usta son derece disiplinli, çalışkan ve kendi 

alanındaki çalışmalar konusunda bir o kadar da 

yetkili biridir. Pandeli Usta bu dönem içinde 

yanında çalışan pek çok genç insana bahçıvanlık 

mesleğini öğretmiş ve Termal‟in bugünkü 

bitkisel dokusunu kazanmasında çok önemli 

katkılarda bulunmuştur. Yine edinilen bilgilere 

göre yaz aylarında Pandeli Usta ile çalışan 

bahçıvanlar (ki bunlar Yalova‟nın köylülerinden 

oluşuyordu) kış aylarında zamanlarını adalıların 

bahçelerinde çalışarak değerlendirmişlerdir 

(Erdoğan, 2013).  

Kış aylarını Adaların bahçelerinde 

çalışarak geçiren köylülerin içinde ilk sırayı 

Laledere Köylüleri almış ve Köylülerin Rumcayı 

az çok biliyor olmaları onlara bu anlamda 

öncelik tanımıştır. Başlangıçta dil ortaklığı ile 

başlayan bu ilişki daha sonraları o döneme kadar 

hayatlarını tütün yetiştirerek kazanan Laledere 

köylüleri‟nin Adalılar‟dan gördükleri bitki 

yetiştiriciliğine ilişkin uygulamaları ve 

materyalleri (karanfil çeliği vb.) köylerine 

taşıyıp burada benzer yöntemlerle üretim 

yapmalarına dönüşmüştür (Disperati, 2013).  

Yalova‟da 50‟li yılların başlarında 

Laledere‟de başlayan çiçekçilik, ikinci olarak 56 

yılından itibaren eski bir Rum köyü olan 

Koruköy‟e sıçramıştır. Burada da yine 

Büyükada‟da çalışan ve köy ile bağlantısı olan 

bir bahçıvanın sayesinde ilk çiçekçilik başlamış 

ve deniz kıyısında arkası duvar önü cam olan 

çok ilkel bir sera ile yola çıkılmıştır. Ancak o 

yıllarda hiç kimse çiçeği ve seracılığı bilmediği 

için her şey deneme ve sınama yolu ile 

yapılmıştır. Bunların dışında malzeme 

anlamında da çok büyük sıkıntılar çekilmiştir. 

Örneğin cam, macun, saksı, destek çubuğu, 

elektrik enerjisi, su motoru vb. çok temel 

gereksinimler bile karşılanamamıştır. (Karanfil, 

2013; Şahin, 2013) 

Elde edilen ürünler Koruköy‟den 

Yalova‟ya yol olmadığından sandallarla 

denizden taşınmıştır. Yalova iskelesine gelen 

çiçekler ahşap örgülü sepetlerle gemiye 

yüklenip, İstanbul‟a çiçek mezatına 

götürülmüşlerdir. O yıllarda haftada üç gün 

mezat yapılmakta ve mezatta alım satımı 

alıcıların ve çığırtkanın mimikleri 

belirlemektedir.  

Bütün bu yokluklara ve çok zor koşullarda 

kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmasına rağmen 

elde edilen gelirin bugünkü kazançlarla 

karşılaştırıldığında son derece doyurucu olduğu 

tüm kaynaklarca ifade edilmektedir. Yine 

belirtilen bir başka nokta da tarımsal 

mücadelenin o yıllarda neredeyse yok denecek 

kadar az olduğudur (Karanfil, Şahin, 2013).  

 

Disperati ailesi 

1960‟lardan sonra ise Yalova‟da 

başlangıçta baba daha sonraları oğul Disperati 

tarafından yürütülecek olan tarımsal faaliyetler 

ve süs bitkileri üretimi başlamıştır. 1960‟da 

Yalova‟ya gelmiş ve aynı yılın ilkbaharında 

Yalova‟da süs bitkisi yetiştiriciliğini 

gerçekleştirmiştir. Renzo Rino Disperati‟nin 

Yalova‟yı seçiş nedenlerinden biri de o yıllarda 

Amerikan Hava üssünde çalışan yabancı uyruklu 

bir kitlenin Yalova‟da ikamet ediyor olmasıdır.  

Renzo Rino Disperati aynı zamanda eşinin 

işlettiği Yalova‟daki ilk çiçekçi dükkânının da 

sahibi olmuştur. Ayrıca Ficus elastica 

pandurata, kroton gibi bazı bitkileri de 

Yalova‟ya ilk kez Renzo Rino Disperati 

getirmiştir (Disperati, 2013; Büker, 2013).  

Renzo Rino Disperati 1965–1966 

yıllarında zeytin fidanı üretimine devam etmiş 

ve Türkiye‟de ilk kez köklendirme hormonunu 

ve sislemeyi de bu bitkide uygulamıştır.  

1976 yılından itibaren ise Riccardo 

Disperati Gardenia şirketi adına Yalova‟da iç 

mekan süs bitkisi üretimi için 2500 m² lik 

modern sera tesisini kurmuştur. Gardenia 80‟li 

yılların sonlarında ilk doku kültürü laboratuarını 

yine Yalova‟da oluşturmuş, 90‟lı yılların 

başlarında ise Türkiye çapında iç mekan süs 

bitkileri dağıtım ağını kurmuştur (Disperati, 

2013; Gür, 2013).  

 

Veliağagil ailesi 

Öte yandan 1960‟lı yıllarda Schlosser adlı 

bir Alman İzmir‟den Almanya‟ya başta 

Galanthus olmak üzere doğal soğan ihracatı 

yapmaktadır. Aynı yıllarda Almanya‟da hukuk 

doktorası yapan Hasan Tahsin veliağagil 

Türkiye‟den Almanya‟ya gidip oradan 

Avrupa‟nın değişik ülkelerine dağıtılan soğan 

soğanların ticaretine girmiştir. Geofitleri, 

merkezi Antalya‟da bulunan Marla (Akseki‟nin 

eski adı) Kollektif Şirketi üzerinden Hollanda‟ya 

doğrudan pazarlamaya başlamıştır. Soğan 

ticaretinin yılın 3 ayı ile sınırlı olması Hasan 

Tahsin veliağagil‟i kalan süreyi etkin 

kullanabilmek için soğan üretimine yöneltmiştir. 

Antalya‟nın ikliminin bu iş için fazla sıcak 
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olması nedeniyle kuzeyde iklimi en dengeli bir 

coğrafyalardan biri olan Yalova tercih edilmiştir. 

1971 yılında ise Hasan Tahsin veliağagil, Renzo 

Rino Disperati ve İstirati Sabuncakis bir araya 

gelerek Çiçek Soğancılık Kollektif Şirketini 

kurmuşlardır. Sonraki yıllarda soğan ihracatı ve 

ithalatı devam etmiştir. Bu ticaret sırasında 

üretici ilk kez prepare edilmiş soğanla 

tanışmıştır (veliağagil, 2013; Gür, 2013) 

1983 yılına gelindiğinde, Türkiye‟de 

liberal ekonomiye geçişin de etkisiyle ithalat 

kolaylaşmış ve Hasan Tahsin veliağagil 

Türkiye‟nin ilk sera ithalatını yapmış ve o 

dönem için Yalova Subaşı mevkiinde 

Türkiye‟nin en modern saksılı süs bitkisi üretim 

seraları kurulmuştur (veliağagil, 2013) 

Yalova‟da saksılı süs bitkileri üretiminin 

yaygınlaşması 80‟li yılların ikinci yarısından 

sonra olmuştur. Bu dönemde liberal ekonomi 

politikaları sonucu ithalatın serbest hale 

gelmesiyle kooperatifler kanalıyla yurt dışından 

kesme çiçekle ilgili çok fazla materyal girmeye 

başlamış bu da kesme çiçek piyasasında bir 

doygunluk oluşmasına neden olmuştur (Dinç, 

3013).  

Bu arada piyasadaki salon bitkisi ihtiyacı 

üreticiler tarafından gözlemlenmiş ve kesme 

çiçek üretimi yapan pek çok üretici özellikle 

çiçekli ve küçük boydaki saksılı bitkilerin 

yetiştiriciliğine yönelmişlerdir.  

 

Yalova‟da devlet kurumlarının süs bitkileri 

yetiĢtiriciliği giriĢimleri  

Devlet Üretme Çiftliği: 1929 yılında 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün talimatıyla 

Baltacı Çiftliği adı ile kurulan ve 1957 yılından 

itibaren Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesine 

alınan ve şimdilerde Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü‟ne ait olan kurumda da diğer 

tarımsal faaliyetlerin dışında süs bitkileri üretimi 

yapılmıştır. Devlet Üretme Çiftliğinin arazisinin 

içinde kurulan seralarda yapılan üretim, bir 

anlamda Yalova‟da resmi kanalla yapılan süs 

bitkisi üretiminin de başlangıcı olmuştur. 1950‟li 

yılların sonunda Yalova‟daki Devlet Üretme 

Çiftliği‟nin ilk seraları bugün Yalova 

Belediye‟sine ait arboretum olarak planlanan 

alanda kurulmuştur. Bu seralarda üretilen ilk süs 

bitkileri arasında karanfil birinci sırada yer 

almıştır. Bunun dışında begonya ve sardunya da 

yetiştirilen diğer ürünler olmuştur. (Büker, 2013; 

Artam, 2013) 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma 

Enstitüsü  

1929 yılında satın alınan, bölge ve ülke 

tarımının gelişmesi, yetiştiricilikte modern 

tekniklerin kullanımı ve çiftçilerin bu tekniklerle 

tanışmasını amaçlayan “Milet Çiftliği” arazisi 

üzerinde 1961 yılında, sonraki yıllarda Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

adını alacak olan Yalova Bahçe Kültürleri Bölge 

Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.  

Bu kurum ilk günden itibaren Türk 

üreticisine bahçe kültürleri konusunda öncülük 

etmiş, yurt dışından uzmanları ağırlamış, kendi 

teknik personelini yurt dışına göndermiş, 

eğitilmelerini sağlamış, Türkiye‟nin her 

köşesindeki üreticilere eğitimler vermiş, sayısız 

araştırma çalışmalarıyla tarım bilimlerine önemli 

katkılarda bulunmuştur. Süs bitkileri 

yetiştiricilerine özellikle özel sektörün bu kadar 

gelişmediği dönemlerde çok büyük destekler 

vermiştir. Yüz yüze görüştüğümüz o dönemlerde 

aktif olarak bu işi yapan çok sayıda üretici 

alanları ile ilgili pek çok yeniliği Araştırma 

Enstitüsü kanalıyla tanıdıklarını ve dönemin 

teknik elemanlarıyla çok yakın ilişki halinde 

bulunduklarını belirtmektedirler.  

Günümüze geldiğimizde Yalova hala 

Türkiye için önemli süs bitkileri üretim merkezi 

olma özelliğini sürdürmektedir. Yukarıda söz 

edilen büyük özverilerle ve savaş verilerek 

oluşturulan bu geçmiş, bugün Yalova‟da irili 

ufaklı pek çok işletmenin varlık nedeni olmuştur.  

Bu gelişmeler zaman içinde üreticilerin 

örgütlenme ihtiyacı bazı sivil toplum 

kuruluşlarının oluşmasına neden olmuş örneğin 

1994 yılında SASBÜD kurulmuş, izleyen 

yıllarda da SÜSBİR, YASBİR gibi örgütler 

oluşturulmuştur. Nihayet 2012 yılına 

gelindiğinde Yalova‟da Tigem arazisi üzerinde 

1541 dönümlük alan 42 işletmenin bir araya 

gelmesiyle oluşturulan Yalova Garden A. Ş‟ye 

kiralanmıştır (Okul, 2013).  
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Özet 

Günümüzde salep sadece doğadan toplanan orkide yumrularından elde edilmektedir. Her yıl tekrarlanan 

yoğun toplamalar orkide popülasyonlarına ciddi zararlar vermektedir. Öyle ki, bazı türler yok olma sınırına 

gelmiştir. Bu kötü gidişi engellemek üzere kısa vadede, tarla şartlarında üretime uygun ve yeterli kalite 

özelliklerine sahip olan türleri belirleyerek yetiştirme tekniklerini geliştirmek, uzun vadede ise bu bitkileri 

kültüre alıp tarla şartlarında yetiştirilmelerini sağlayarak pazara standart ve kaliteli ürün sunarak, doğadaki 

orkidelerimiz üzerindeki toplama baskısını azaltmak amaçlanmıştır.  

İlk olarak Ege bölgesinde yaygın olan ve salep elde etmek üzere kullanılan orkideler belirlenmiş, daha 

sonra doğadan toplanan örneklerin tarla şartlarında çoğaltılabilme ve yetişebilme kabiliyetleri test edilmiştir. 

Çoğaltma ve yetiştiricilik bir bitkiden tarla şartlarında, bir vejetasyon periyodu içinde iki veya daha fazla yumru 

elde etme esasına dayanmaktadır.  

Çalışma sonucunda Ege Bölgesinde salep elde etmek amacıyla en fazla toplanan ve yetiştirmeye uygun 

olan orkidelerin Orchis sancta L. ve Serapias vomeraceae (Burm. fil.) Briq. olduğu tespit edilmiş olup, elde 

edilen bilgiler değerlendirilerek çiftçilerin rahatlıkla uygulayabilecekleri bir yetiştirme tekniği ortaya 

konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Salep, orkide, üretim, tarla 

 

The Culture of Some Orchid Species Distributed in Aegean Region 

Abstract 

Currently, salep is obtained from collected tuber of wild orchid in nature. Dense collection each year 

causes serious damage to orchid populations. Therefore, some species have come to border of extinction. In the 

short term, in order to prevent this deterioration, species with good quality features and adaptable to production 

were to be determined. in the long term, decreasing pressure of collecting wild orchids has been aimed by using 

improved and selected species in the cultivation and introducing these species with good quality features to 

market.  

Firstly, common orchids, which are used to obtain salep in Aegean Region have been determined, after 

that their reproducibility and growing abilities of those species were tested in field conditions. Replication and 

breeding in field conditions, within a period of vegetation is based on obtaining two or more tubers from a plant.  

As a result of study, among the orchid species suitable species for cultivating are Orchis sancta L. and 

Serapias vomeraceae (Burm. fil.) Briq. in the Aegean region and salep production could be done easily in the 

field by farmers with this method.  

 

Keywords: Salep, orchid, production, field 

 

GiriĢ 

Dünyanın her yerine yayılmış ve tropik 

iklimden ılıman iklime, bataklıklardan 

kayalıklara kadar her türlü iklim ve toprak 

şartlarına adapte olmuş Orchidaceae familyası 

yaklaşık olarak 450 cins ve 20000 tür 

barındırmaktadır. Türkiye‟de 80‟li yıllarda 24 

cinse ait 90 kadar orkide türü bulunduğu rapor 

edilmiştir (Sezik, 1984). Bundan sonra çok 

sayıda tür tespit edilmiş olup, bugün 150‟den 

fazla orkide taksonunun bulunduğu 

bilinmektedir. Bunların en az %13‟ü endemik 

olarak kabul edilir (Kreutz, 2002; Kreutz, 2009). 

Ülkemizde en çok türe Akdeniz ve Ege 

Bölgelerinde, özellikle Muğla İlinde rastlanır. 

Ege bölgesinde yürütülen bir çalışmada 

Orchidaceae familyasından; Orchis italica 

Poiret, Orchis anatolica Boiss., Orchis sancta 

L., Orchis papillionacea L., Orchis laxiflora 

Lam., Orchis mascula (L.) L. ssp. Pinetorum 

(Boiss. Et Kotschy), Orchis morio L., Ophrys 

mammosa Desf., Ophrys reinholdii Fleischm., 

Ophry slutea Cav. ssp. minor O. Et E. Danesh., 

Ophrys haloserica (Burm. fil.) Greuter., Ophrys 

bornmuelleri M. Schultze, Ophrys ferrum–

equinum Desf., Ophrys umbilicata Desf., Ophrys 

fusca Link., Ophrys speculum Link., 

Dactylorhiza romana (Seb) Soo., Serapias 

vomeracea (Burm fil.) Briq., Serapias 

vomeracea (Burm. fil.) Briq. ssp. laxiflora (Soo) 
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Gölz et Reinhard., Aceras anropophorum (L.) R. 

Br., Anacamptis pyramidalis L. türlerinin yayılış 

gösterdiği belirlenmiştir (Önal, 1999). Orkide 

türlerinin birçoğunun yok olma tehdit veya 

tehlikesi altında olduğu bilinmektedir. Türkiye 

Bitkileri Kırmızı Kitabında Orchidacea 

familyasından Ophrys isaura Renz et Taub., 

Ophrys lycia Renz & Taub. ve Serapias 

parviflora Parl. türleri oldukça yüksek risk 

altında olup yakın bir gelecekte yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya olan türler 

kategorisinde (EN) yer almaktadır. Bu 

familyadan 14 takson, az tehdit altında (LR), 10 

takson ise zarar görebilir (VU) türler grubunda 

yer almıştır (Ekim ve ark., 2000). Habitatlarının 

kaybolmasından dolayı Avrupa Ülkelerinde de 

orkide populasyonlarının giderek azaldığı 

bilinmektedir (Tamer ve ark., 2005).  

Ülkemizde yabani orkideler denildiğinde 

ilk akla gelen konulardan birisi de bu türlerin 

salep elde edilmesinde kullanılmasıdır. Bilindiği 

üzere salep; bazı karasal orkide türlerinin 

yumrularının kurutulup öğütülmesi ile elde 

edilen genellikle dondurma yapımında kullanılan 

veya sıcak içecek olarak değerlendirilen bir 

üründür (Sezik, 1984). Salep elde etmede 

kullanılan türlerin toprak altında genellikle iki 

adet yumrusu bulunmakta ve bunlardan bir 

tanesi yeni oluşup şişerken, bir önceki yıl oluşan 

yumru buruşup, küçülmektedir (Sezik, 1984). 

Salep yapımında bu yeni oluşan yumru 

kullanılmaktadır (Oğuz ve ark., 2005; Sezik, 

1984; Tekinşen, 2006). Yumrular çiçeklenme 

döneminde toplanmakta, 10–15 dakika kadar 

kaynatıldıktan sonra kurutularak drog salep elde 

edilmektedir (Baytop, 1999; Sezik, 1984).  

Salep, yumrulu orkidelerden elde 

edilmesine karşın tüm yumrulu cinsler bu amaç 

için uygun olmayıp, kullanılanlar sınırlı 

sayıdadır. Özhatay ve ark., (1997), salep 

yapımında 10 cinse ait 38 türün kullanıldığını 

tespit etmişlerdir. Daha çok Orchis, Anacamptis, 

Ophrys, Serapias, Himantoglossum, Barlia gibi 

ovoid yumrulu olanlarla Dactylorhiza gibi 

parçalı yumruya sahip orkidelerin değişik türleri 

salep elde edilmesinde kullanılmaktadır. 

Platanthera türlerinden de bazı bölgelerde salep 

elde edildiğine dair bilgiler vardır (Sezik, 1984). 

Bu cinsler içinde en çok kullanılan türlerin ise 

Orchis coriphora L., Orchis sancta L., 

Anacamptis pyramidalis L., Serapias bergonii E. 

G. Camus, Serapias orientalis (Greuter) H. 

Baumann & Künkele olduğu belirtilmektedir 

(Kreutz, 2002; Kreutz, 2009; Tutar ve ark., 

2013). Orchis coriophora‟ L.‟nin Türkiye‟nin 

birçok bölgesinde tercih edilen tür olması dikkat 

çekicidir. Bodrum‟da en çok Serapias türleri 

toplanırken, Antalya Olimpos çevresinde büyük 

sayılarda Orchis sancta L.‟nin toplandığı 

bilinmektedir (Kreutz, 2002; Kreutz, 2012).  

Salebin Türkiye dışında İran‟da, az 

miktarda da Avrupa ülkelerinden, Fransa ve 

Yunanistan‟da elde edildiği bilinmektedir 

(Baytop, 1999). Son yıllarda İran‟da artan 

miktarlarda sökülmektedir (Kreutz, 2002). 

Türkiye‟de yetişen orkide türlerini korumak 

amacıyla dışsatımı 1974 yılında yayınlanan bir 

genelge ile yasaklanmıştır (Baytop, 1999; 

Yaman, 2013). Dışsatımı yasak olmasına rağmen 

farklı formlarda yurt dışına ihracı devam 

etmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine 

göre 1992 yılındaki ihracat 75.100 kg. olarak 

gerçekleşmiştir (Kasparek ve Grimm, 1999). 

Üretim yıllara göre değişmekle birlikte tahmini 

40 ton kadar olup, bunun yarısı yurt içinde 

kullanılmakta, yarısı ise yurtdışına 

gönderilmektedir (Sezik, 2007). İhracatın 

yapıldığı ülkelerin başında Almanya, Hollanda 

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelmektedir 

(Kasparek ve Grimm, 1999). Söz konusu 

üretimin karşılanabilmesi için her yıl doğadan 

milyonlarca yumru sökülmekte olup, bunu Sezik 

ve ark. (2007) 80 milyon, Kreutz (2002) ise 180 

milyon olarak tahmin etmiştir.  

Salebin barındırdığı ve kullanılmasına 

sebep olan en önemli madde glukomannan 

yapısındaki müsilajdır (Sezik ve Özer, 1983). 

Türkiye‟nin değişik bölgelerinden toplanan salep 

örneklerinde %11.62 ile 44.04 arasında müsilaj 

tespit edilmiştir (Sezik, 1984; Sezik ve Baykal, 

1998). İran‟da yapılan bir çalışmada ise iki farklı 

örnekte %22.13 ve %58 oranında glukomannan 

bulunmuştur (Farhoosh ve Riazi, 2006). İyi 

kaliteli bir salep %40 kadar müsilaj içermelidir 

(Korkut, 1986). Bazı türlerde ise hiç 

glukomannan bulunmaz (Sezik ve Özer, 1983). 

Salep içinde bulunan glukomannan miktarı 

ekstraksiyon yoluyla tayin edilebilmektedir 

(Sezik ve Özer, 1983).  

Farklı stabilizatör karışımların 

Kahramanmaraş tipi dondurmanın fiziksel ve 

duyusal özellikleri üzerine etkisinin denendiği 

bir araştırmada modifiye karışımla hazırlanan 

örneklerden en fazla salep içereni en fazla lezzet 

puanını almıştır. Bu sonuç Kahramanmaraş tipi 

dondurmada lezzetin önemli bir kısmının 
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salepten ileri geldiği izlenimini vermektedir 

(Tekinşen ve Karacabey, 1984). Salebin 

dondurma kalitesi üzerine olan bu olumlu 

etkisinin uzun zamandır bilinmesinden dolayı 

farklı alternatifleri bulunmasına ve yüksek 

fiyatına rağmen özellikle Kahramanmaraş tipi 

dondurma yapımında yaygın olarak 

kullanılmaya devam etmekte, ürüne gösterilen 

talep giderek artmaktadır.  

Diğer taraftan salep orkideleri özel 

yetişme ortamları isterler. İklim koşulları 

yanında toprak faktörleri de bitkilerin 

yetişebilmeleri için son derece önemlidir. Doğal 

florada salebin yetiştiği toprağın fiziksel ve 

kimyasal yapısını belirlemeye yönelik birçok 

çalışma yürütülmüştür. Kahramanmaraş 

yöresinde doğal florada salep bitkisinin yetiştiği 

topraklar genellikle kumlu killi tın, killi tın 

yapılı, kireç miktarı çoğunlukla düşük, genellikle 

hafif alkali reaksiyonlu, azot yönünden yoksul, 

bitkiye yarayışlı fosfor yönünden zengin, 

değişebilir potasyumu ise yeter ve yüksek 

düzeyde içeren topraklardır (Topcuoğlu ve ark., 

1996). Türkiye genelinde düşünüldüğünde ise, 

salep elde edilen türler bilhassa kireçli 

topraklarda yetişirler (Baytop, 1999). Karaburun 

Yarımadasında yapılan bir çalışmada benzer 

şekilde salep orkidelerinin daha çok kireçli 

topraklarda yayılış gösterdikleri rapor edilmiştir. 

Ayrıca bu çalışmada Barlia robertiana (Loisel.) 

Greuter‟in manganca zengin topraklarda 

yayılması dikkat çekici bulunmuştur (Parlak ve 

Tutar ve ark., 2013). Bitki bünyesindeki azot, 

fosfor ve potasyum miktarları ise, türlere göre 

değişmekle birlikte, genellikle kültür 

bitkilerinden yüksek bulunmuştur (Topcuoğlu ve 

ark., 1996; Parlak ve Tutar, 2013).  

Salep elde edilen orkide türleri üzerinde 

bulunan toplama baskısı ile yapılaşma, tarıma 

açma ve ormancılık faaliyetleri gibi 

habitatlarının yok olmasına sebep olan tehditler 

bu türlerin korunması için gerekli tedbirlerin 

acilen alınmasını gerektirmektedir. Alınacak 

tedbirlerin başında da üretim tekniklerinin 

geliştirilerek bu türlerin kültürünün yapılması 

gelmektedir. (Özhatay ve ark., 1997; Sezik, 

1984, 2007). Bu sebeple salep orkidelerini 

kültüre alma amacı ile oldukça uzun süreden beri 

birçok çalışma yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin 

önemli bir kısmını İn–vitro koşullarda 

gerçekleştirilen tohumdan üretim çalışmaları 

oluşturmaktadır. Orkide tohumları besi doku 

içermez ve 40–50 hücreden oluşan çok ilkel bir 

embriyodan ibarettirler. Doğada tohumların 

çimlenip bitki meydana getirebilmesi için 

mutlaka Micoriza adı verilen bazı toprak 

mantarları ile yıllar süren bir ortak yaşama 

girmeleri gerekir (Sezik, 1984). İn–vitro 

şartlarda ise orkide tohumlarının çimlenmesi için 

Micoriza ile simbiyosis bir zorunluluk olmayıp, 

tohumların asimbiyotik koşullarda da 

çimlenmesinin mümkün olduğu ortaya 

konulmuştur (Gönülşen ve ark., 1996; Çağlayan 

ve ark., 1998). Tohumlardan, önce protokorm 

denen az farklılaşmış tanecikler oluşur. Daha 

sonra kök ve sürgün meydana gelir. Protokorm 

oluşturmada Knodson C sıvı ortamının 

kullanılabileceği ve oluşturulan protokormların 

Alginate–Chitosan ile kaplanarak suni tohum 

oluşturulabileceği belirlenmiştir (Oğuz ve ark., 

2005).  

Ege ve Akdeniz bölgesi salep 

orkidelerinde embriyo ve meristem kültürüyle 

yapılan çalışmalarda bazı türlerde In–vitro 

şartlarda bitkicik elde edilmiş, ancak bunların dış 

ortama adaptasyonlarında çok başarılı 

olunamamıştır (Çağlayan ve ark., 1998; 

Gönülşen ve ark., 1996; Önal, 1999). Karadeniz 

bölgesinde yürütülen bir diğer çalışmada ise In–

vitro şartlarda Orchis coriophora L. türü 

tohumlarından başarı ile çimlendirilmiş ve 

geliştirilmiştir (Bektaş ve ark., 2013). Serapias 

vomeracea (Burm. fil) Briq. ssp. orientalis 

Grauter tohumları en yüksek oranda çimlenme 

ve gelişmeyi Knudson–C besi ortamında 

göstermişlerdir (Gümüş and Ellialtıoğlu, 2012). 

Kahramanmaraş‟ta yapılan başka bir çalışmada 

da Orchis coriophora L. ve Orchis morio L. 

türleri Knudson–C besi ortamında yüksek oranda 

çimlenmişlerdir (Kısakürek ve Arpacı, 2010) 

In–vitro yöntemler dışında in vivo 

koşullarda da salep üretim olanakları 

araştırılmıştır. Yapılan denemeler salep için 

sökülen orkidelerin yumruları alındıktan sonra 

tekrar dikilmeleri durumunda tohum 

üretebileceklerini, hatta çoğu kez bitkinin 

hayatta kalabileceğini göstermiştir (Kreutz, 

2002; Tutar ve ark., 2011). A. Atilla tarafından 

İstanbul‟da yapılan bir denemede, 1983 

ilkbaharında saksı içinde yetiştirilen Orchis 

simia Lam. türü bitkiler, yumruları alındıktan 

sonra tekrar saksıya dikilmiş ve bu bitkilerin 

yaşamaya devam ettikleri görülmüştür. Bu 

bitkilerden bazıları 1984 ilkbaharında çiçek 

açmışlardır (Baytop, 1999). Doğada 

kendiliğinden vejetatif çoğalma da meydana 
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gelmekte, bu şekilde birbirlerine tıpa tıp 

benzeyen bitki kümeleri oluşmaktadır (Sezik, 

1984). Diğer yandan bazı bitkilerin birden çok 

yeni yumru oluşturabildikleri ve bu yolla kolay 

ve ekonomik olarak üretilebilecekleri 

belirtilmektedir (Tutar ve ark., 2011).  

Sonuç olarak salep ülkemiz için önemli 

bir üründür. Salep elde etmek üzere her yıl 

milyonlarca orkide yumrusu doğadan 

sökülmektedir. Aynı zamanda, sökülen türlerin 

bir kısmı; tehlike altında veya endemik, 

korunması gereken türlerdir. Bu yüzden salep 

orkidelerini kültüre almak suretiyle doğadan 

yapılan sökümlerin önüne geçmek amacıyla çok 

sayıda araştırma yürütülmüş olup, bunların 

önemli bir kısmını İn–vitro şartlarda çoğaltım 

çalışmaları oluşturmaktadır. Bu güne kadar 

uygulamaya aktarılabilecek pratik bir üretim 

metodu ve yetiştirme tekniği ise geliştirilebilmiş 

değildir. Halen üretimin tamamının doğadan 

sökülen yumrularla karşılanması nedeniyle salep 

orkideleri üzerindeki yok olma tehdit ve 

tehlikesi her geçen gün biraz daha artmaktadır.  

Bu çalışmada ise daha öncekilerden farklı 

olarak bazı salep türlerinde var olan, bir 

vejetasyon dönemi içerisinde iki veya daha fazla 

yumru verme özelliğinden faydalanarak salebi 

tarla koşullarında kültüre alıp, ekonomik olarak 

yetiştirmek ve doğadaki tahribin önüne geçmek, 

tamamen ortadan kalkmasa bile mevcut toplama 

baskısını azaltmak amaçlanmıştır. Diğer yandan 

önemli bir kullanım potansiyeline sahip olan 

salep ürününü korumak ve tarımsal bir ürün 

haline getirmek hedeflenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma 2007–2012 yılları arasında İzmir, 

Menemen merkezli olarak yürütülmüştür. İlk 

olarak; doğada yapılan incelemelerde bazı 

bitkilerin tek tek bulunurken bazılarının 5–10, 

bazılarının 40–50‟lik gruplar halinde 

bulundukları gözlenmiştir. Bu bitkiler daha 

yakından incelendiklerinde bazılarının 1 yerine 2 

adet yeni yumru meydana getirdiği görülmüştür. 

Bu bitkiler besin maddeleri ve organik maddece 

zengin fide toprağı olarak nitelendirilen 

ortamlara dikildiklerinde 2–3, hatta bazılarında 

5–6 yeni yumru meydana getirdikleri tespit 

edilmiştir (Şekil 1.). Ön çalışmalar İzmir‟in Urla 

ilçesinden toplanan 500 kadar Orchis sancta L., 

Orchis morio L. ve Serapias vomeraceae (Burm. 

fil.) Briq. yumrusu ile yapılmıştır.  

Daha sonraki çalışma materyali Ege 

Bölgesi genelinde yapılan survey ve toplama 

programlarında toplanan yaklaşık 30 türden, 

3000 adet bitki veya bunların yumrularından 

oluşmuştur. Son orak özel sektör desteği ile 

salep toplayıcılarından satın alınan 1300 kg 

(yaklaşık 150 bin adet) salep yumrusu 

çalışmalara dahil edilmiştir.  

Çalışma başladığında ilk iş olarak salep 

toplanan yöreler, toplanan türler, yöre 

saleplerinin kalite özellikleri konusunda bilgi 

toplamak üzere Türkiye salep ticaretinin önemli 

bir bölümünün gerçekleştiği Burdur‟un Bucak 

İlçesine gidilip, salep ticareti yapan esnaflardan 

bilgi toplanmıştır. Daha sonra saha çalışması 

sırasında da bilgi toplama faaliyetlerine devam 

edilerek hedef bölgeler belirlenmiştir.  

Hedef bölgeler belirlendikten sonra 2 yıl 

içinde doğadan toplam 3000 adet bitki 

toplanmıştır. Nisan Ayı içinde gerçekleştirilen 

programlarda toplanan bitkiler önce fide 

yastıklarına dikilmiş, solmaya yüz tuttukları 

Mayıs ayında sökülerek yumruları alınmıştır. 

Yumrular su ile yıkanarak topraklarından 

arındırılıp 10 gün kadar gölge ve havadar bir 

ortamda soldurulduktan sonra sıcaklık 

kontrolünün olmadığı adi depo koşullarında yaz 

boyunca depolanmışlar, eylül, ekim aylarında 

depodan çıkarılarak tekrar fide yastıklarına 

dikilmişlerdir.  

İlk depolama denemesinde, yumruların 

yaz boyunca canlılıklarını ve sürme 

kabiliyetlerini korumak amacıyla ortam olarak, 

toprak, torf, talaş, kâğıt zarf ve kavanoz 

kullanılmıştır. Kurulan bir diğer denemede ise 

Orchis anatolica Boiss., Orchis sancta L. ve 

Serapias vomeraceae (Burm. fil.) Briq. türlerine 

ait yumrularda ortam sıcaklığı olarak 0°C, 5°C, 

10°C ve hiçbir sıcaklık uygulamasının 

yapılmadığı kontrol grubu birbiriyle 

kıyaslanmıştır.  

Serapias vomeracea (Burm. Fil.) Briq. 

türünde gerçekleştirilen denemede yumrular 

dikimden önce 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 

2000, 3000 ppm konsantrasyonunda IBA ve 

GA3‟e daldırılmış, gelişmeleri ve yumru 

verimleri muamelesiz grupla karşılaştırılmıştır. 

Serapias vomeracea (Burm. Fil.) Briq.‟de en 

uygun dikim sıklığını, yumru büyüklüğünün 

verime etkisini ve en uygun hasat zamanını 

belirlemek amacıyla her biri 3 tekrarlı ve tesadüf 

parselleri deneme deseninde toplam 1100 yumru 

ile üç ayrı deneme daha kurulmuştur.  
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Yine aynı türde, 350 yumru ile tesadüf 

parselleri deneme deseninde 3 tekrarlı olarak, 

farklı yabancı ot ilaçlarının salepte kullanım 

imkânını inceleyen bir deneme kurulmuştur. 

Farklı bitkilerde kullanılan bazı seçici 

herbisitlerin hangi yabancı otları ne oranda 

kontrol ettiği ve salepte gelişme ve yumru verimi 

üzerine olan etkisi belirlenmiştir. Denemede 

kullanılan herbisitlerin etkili maddeleri ve 

dozları aşağıdaki gibidir.  

 

Etken Madde Doz 

Lenacil 100 g/da 

Bentazon 200 cc/da 

Acetochlor 200 ml/da 

Aclonifen 150 ml/da 

Pendimethalin 500 ml/da 

Trifluralin 200 ml/da 

 

Diğer yandan ilk çalışmaların olumlu 

gitmesi sonucunda çok daha fazla sayıda bitki ile 

çalışarak kısa zamanda üreticilere üretim 

materyali temin edebilme hedeflenmiştir. Bu 

noktada özel sektörün desteği ile özellikle 

Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. 

Fil.) Briq türlerinin yoğun olduğu yerlerden 

vatandaşların doğadan topladıkları taze salep 

yumrularından yaklaşık 1300 kg yumru satın 

alınmış, depolanmış ve 2010 Eylül‟ünde tarlaya 

dikilmiştir. Bu bitkiler 2011 ve 2012 hasat 

döneminde sökülmeyip iki yıl boyunca toprakta 

bırakılmışlardır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

İlk faaliyet olarak gerçekleştirilen bilgi 

toplama sonucunda Ege Bölgesinde en çok salep 

toplanan illerin Aydın ve Muğla olduğu tespit 

edilmiştir. Bunu İzmir ve Manisa illeri takip 

etmektedir. En fazla toplanan türler ise Orchis 

sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm. Fil.) 

Briq. olup, bu türleri Dactylorhiza romana (Seb) 

Soo., Orchis provincialis Balbis Ex Dc., Orchis 

italica Poiret., Anacamptis pyramidalis L., 

Orchis coriophora L., Orchis morio L. ve Barlia 

robertiana (Loisel.) Greuter takip etmektedir. 

Diğer türlerin toplaması yok denecek kadar 

azdır. Toplamalar Şubat ayının sonunda 

başlayıp, Haziran ortasına kadar devam etmekle 

birlikte en fazla toplama nisan sonu ve mayıs 

başında yapılmaktadır.  

Gerçekleştirilen ilk depolama 

denemesinde Serapias vomeracea (Burm. Fil.) 

Briq., Orchis sancta L. ve Orchis morio L. 

türlerinde oda koşullarında kağıt zarf, kavanoz 

ve saksı içindeki torfta katlanan yumrularla 

buzdolabında naylon torba içinde katlanan salep 

yumrularındaki kayıplar adet olarak izlenmiştir. 

Torfta katlananlarda %47.8 oranında bir kayıp 

meydana gelirken diğerlerindeki kayıp %3‟ün 

altında gerçekleşmiştir. Türler arasında belirgin 

bir fark görülmemiştir.  

En uygun depolama sıcaklığını tespit 

etmek üzere kurulan bir diğer denemede üç 

farklı sıcaklıktaki ortamla oda koşullarını ifade 

eden kontrol grubu karşılaştırılmıştır. Denemede 

Orchis sancta L., Orchis anatolica Boiss. ve 

Serapias vomeracea (Burm. Fil) Briq. olmak 

üzere üç tür kullanılmıştır. Kullanılan türlerin 

depolama sıcaklıklarına tepkileri arasında gözle 

görülür bir fark olmamıştır. Hiçbir ortamda ve 

türde kayda değer bir yumru kaybı meydana 

gelmezken en fazla ağırlık kaybı ve sürgün 

uzaması 5
o
C‟de meydana gelmiştir. 0

o
C‟de 

depolananlarda ciddi bir sürme kaybı yaşanırken 

10
o
C ile kontrol uygulama arasında önemli bir 

fark görülmemiştir. Dolayısıyla salep yumruları 

herhangi bir iklimlendirmenin yapılmadığı adi 

depo koşullarında yaz boyunca başarıyla 

saklanabilmektedirler.  

Hasat zamanı ile ilgili olarak yapılan 

çalışmanın sonuçları incelendiğinde, hasat için 

Nisan sonunun diğer hasat zamanlarına göre 

daha uygun olduğu görülmektedir (Şekil 4.). 

Daha kapsamlı olarak yapılan bir diğer hasat 

zamanı denemesinde ise hem dekara kuru salep 

verimi, hem de hasat edilen bitkilerin tekrar 

dikilmesiyle gelecek vejetasyonda elde edilen 

bitki sayısı beraber düşünüldüğünde en uygun 

zamanın yine Nisan ayı sonu olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 5.). Ancak yıllara ve 

bölgelere göre fenolojik farklılıkların yaşanması 

ve iklimsel değişiklikler mutlaka hesaba 

katılmalıdır.  

Yapılan çalışmalarda elde edilen bir diğer 

sonuç ise en uygun bitki sıklığının 60 bitki/m
2
 

olduğudur (Şekil 6.).  

Bitki büyüme düzenleyicilerin etkisini 

incelemek üzere kurulan denemede ise GA3‟ün 

kardeşlenme ve bitki sağlığına olumsuz etkisi 

gözlenirken IBA‟nın kayda değer bir katkısı 

olmamıştır (Şekil 3.).  

Başka bir çalışmada dikilen yumru 

büyüklüğünün kuru salep verimi, yumru sayısı 

ve ağırlığındaki artışa etkisi araştırılmıştır. Birim 

ağırlıktaki yumru sayısı arttıkça, bir başka 
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deyişle üretimde kullanılan yumrular küçüldükçe 

verimde önemli bir değişiklik olmazken sayı 

artışı azalmakta, ancak % ağırlık artışı 

artmaktadır (Şekil 7). Bu durumda saleplik 

üretim için küçük, damızlık üretim için ise 

büyük boy yumruların kullanılması daha uygun 

olacaktır.  

Farklı bitkilerde kullanılan bazı seçici 

herbisitlerin hangi yabancı otları ne oranda 

kontrol ettiği, salep bitkilerinde ise gelişmeyi ve 

verimi ne kadar etkilediği belirlenmiş olup, hem 

yabancı ot kontrolü, hem de salep bitkilerine 

zarar vermemesi bakımından en uygun etkili 

maddenin “Pendimethalin” olduğu tespit 

edilmiştir (Şekil 8.). Ancak özellikle gıda amaçlı 

saleplik üretimlerde bu ilaçların bıraktığı kalıntı 

miktarı ve hasattan önce geçmesi gereken gün 

sayısı araştırılmalıdır.  

Diğer yandan özel bir firma tarafından 

sağlanan maddi kaynak ile Aydın ve Muğla 

illerinin farklı yerlerinde salep elde etmek üzere 

doğadan toplanmış saleplerden 1300 kg yaş 

salep yumrusu satın alınmıştır. Bu yumrularla 

tarla şartlarında kurulan yaklaşık 4 dekarlık 

plantasyonda 150.000 civarında bitki 

yetiştirilmiştir. Bu bitkilerin yaklaşık olarak 

%60‟ı Orchis sancta L., %25 kadarı Serapias 

vomeracea (Burm. Fil.) Briq., %5 kadarı Orchis 

morio L. %5‟i Orchis coriophora L., geri kalan 

%5‟i ise diğer türlerden oluşmaktadır. Oldukça 

iyi gelişen ve ortalama 2–3 yeni yumru oluşturan 

bitkiler 2011 ve 2012 hasat dönemlerinde 

sökülmeyip, tarlada bırakılarak küçük bitki 

grupları meydana getirmeleri sağlanmıştır. 2 yıl 

sonunda ulaşılan tahmini bitki sayısı 500.000 

adettir (Şekil 2.). Bu popülasyon içinde öne 

çıkan ve yetiştiricilik için de en uygun görülen 

60‟ı Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea 

(Burm. Fil.) Briq. türlerinde çeşit geliştirmek 

üzere seleksiyon çalışmalarına başlanmıştır.  

 

Sonuç 

Çalışma boyunca elde edilen bütün 

bilgiler değerlendirilerek hem bölgenin 

ekolojisine, hem de salep bitkilerinin 

fenolojisine uygun bir yetiştirme tekniği 

geliştirilmiştir. Özetle; yumrular yaz boyunca 

adi depo koşullarında saklandıktan sonra 

Sonbaharda Eylül–Ekim aylarında fide yastığı 

şeklinde hazırlanan tarlaya m
2
‟ye 50–60 yumru 

gelecek şekilde dikilip, Nisan ayı sonuna kadar 

yabancı otlarla mücadele ve gerektiğinde sulama 

işlerine devam edilirse Nisan ayı sonunda hasat 

yapılabilmektedir. Yabancı ot mücadelesi elle 

veya kimyasal yolla yapılabilir. Diğer yandan, 

bazı kurak periyotlarda sulama yapılması verimi 

önemli ölçüde arttırmakla birlikte, İzmir 

şartlarında hiç sulama yapılmadan da üretim 

yapılabilir. Gevşek bünyeli ve organik maddece 

zengin bir toprak en iyi sonucu verecektir. Bu 

amaçla milli veya kumsal bir arazi seçilmeli ve 

dikimden önce iyi yanmış çiftlik gübresi ile 

bolca gübrelenmelidir. Ayrıca Mayıs–Eylül 

arasında tarlanın boş kalması ikinci ürün için çok 

uygun bir fırsat sunmaktadır. Yetiştiricilik 

esnasında köstebek, danaburnu ve toprak kurtları 

ile yaprak leke hastalığı (Alternaria spp.) eğer 

önlem alınmazsa önemli zararlara sebep 

olabilmektedirler.  

Sonuç olarak, bu çalışmada tarla 

şartlarında bir üretim yönteminin geliştirilmesi 

salep üretiminde ekonomik olarak pratiğe 

aktarılabilecek ilk sonuç olduğu gibi, ticari salep 

çeşitleri için adımların atılması da bir ilk 

niteliğindedir. Ayrıca çalışma sonrasında 

oldukça kısa bir sürede üreticilere dağıtılabilecek 

büyüklükte üretim materyaline ulaşılması 

sayesinde kısa zamanda yaygınlaşma imkânı 

bulacağı düşünülmektedir.  

Elde edilen sonuçlar Ege bölgesi materyali 

ile İzmir, Menemen şartlarında elde edilmiştir. 

Türkiye genelini ifade etmez. Ancak diğer 

bölgeler için her bölgenin kendi türleriyle ve 

kendi ekolojik koşullarında yapılacak 

çalışmalarla benzer sonuçlar alınabilecektir.  

 

Kaynaklar 
Baytop, T., 1999. Türkiye‟de Bitkiler ile Tedavi. 

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Yayın 

No: 3255/40 İstanbul. S: 325–327 

Bektaş, E., M. Cüce, A. Sökmen, 2013. in vitro 

Germination, Protocorm Formation, and Plantlet 

Development of Orchis Coriophora 

(Orchidaceae), A Naturally Growing Orchid 

Species in Turkey. Turkish Journal of Botany, 

37:336–342 

Çağlayan, K., A. Özsavcı ve A. Eskalen, 1998. Doğu 

Akdeniz Bölgesinde Yaygın Olarak Yetişen Bazı 

Salep Orkidelerinin Embriyo Kültürü 

Kullanılarak In–Vitro Koşullarda Çoğaltılmaları. 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 

22:187–191 

Ekim, T., M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. 

Aytaç ve N. Adıgüzel, 2000. Türkiye Bitkileri 

Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları, 

Yayın No: 18, Ankara. S: 24, 123, 124, 180 



80 

Farhoosh, R. and A. Riazi, 2006. A Compositional 

On Two Current Types of Salep in Iran and Their 

Rheological Proporties As A Function of 

Consentration and Temperature. Food Science 

and Thecnology Department Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, 

91775–1163, Mashhad, İran: 662.  

Gönülşen, N., K. Önal, N. Ercan, K. Yıldızgördü, E. 

Şekeroğlu, M. Biçici ve A. Eskalen. 1996. Ege ve 

Doğu Akdeniz Bölgelerinde Doğal Yayılış 

Gösteren Orchidaceae Familyasına Ait Bazı 

Türlerin In–Vitro ve In–Vivo Koşullarda 

Üretimleri Üzerinde Araştırmalar. Proje Sonuç 

Raporu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 

Menemen, İzmir.  

Gümüş, C., Ş. Ellialtıoğlu, 2012. Seed Germination 

and Development of Serapias Vomeracea (Burm. 

Fil) Briq. ssp. Orientalis Grauter in Tissue 

Culture. Research Jurnal of Biotechnology. Vol. 

7(3): 4–8.  

Kasparek, M. and U. Grimm, 1999. European Trade 

in Turkish Salep With Special Reference to 

Germany. Economic Botany, 53(4): 396–406.  

Kısakürek, Ş., B. B. Arpacı, 2010. Kahramanmaraş 

Florasında Bulunan Bazı Salep Orkidelerinin 

Kültüre Alınabilme Olanakları. Bahçe. 39(2):9–

16.  

Korkut, A., 1986. Orkide ve Salep. Hasat Dergisi, 

Nisan Sayısı: 6.  

Kreutz, K. A. J., 2002. Türkiye‟nin Orkideleri, Salep, 

Dondurma ve Katliam. Yeşil Atlas, (5): 98–109.  

Kreutz, K. A. J., 2009. Türkiye Orkideleri (Botanik 

Özellikleri, Ekolojik İstekleri, Doğal Yayılış 

Alanları, Yaşam Tehditleri, Koruma Önlemleri). 

S: 35–45, 79–81.  

Oğuz, B., A. O. Sarı ve A. Bilgiç, 2005. Ege 

Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Salep 

Orkidelerinin Üretim Olanaklarının Araştırılması. 

Proje Sonuç Raporu. Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Menemen, İzmir.  

Özhatay, N., M. Koyuncu, S. Atay ve A. Byfield, 

1997. Türkiye‟nin Doğal Tıbbi Bitkilerinin 

Ticareti Hakkında Bir Çalışma. Doğal Hayatı 

Koruma Derneği Yayınları, İstanbul. 

ISBN:9759608197. S:103–106.  

Önal, K., 1999. Ege Bölgesinde Doğal Yayılış 

Gösteren Orchidaceae Familyasına Ait Bazı 

Türlerin In–Vitro Koşullarda Üretimleri Üzerinde 

Araştırmalar. Turkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 23:1057–1064.  

Parlak, S., M. Tutar, 2013. Karaburun Yarımadasında 

En Fazla Sökümü Yapılan Salep Orkidelerinin 

Bazı Toprak Özellikleri. Türkiye 2. Orkide ve 

Salep Çalıştayı Bildiri Kitabı. (Basımda).  

Sezik, E., 1984. Orkidelerimiz. Sandoz Kültür 

Yayınları, No: 6, S: 141–148.  

Sezik, E. ve B. Özer, 1983. Kastamonu Salebinin 

Menşei ve Kastamonu Civarının Orkideleri. 

TÜBİTAK Temel Birimler Araştırma Grubu, 

Proje No: TBAG–424.  

Sezik, E. ve T. Baykal, 1988. Maraş Salebinin 

Menşei ve Maraş Civarının Orkideleri. 

TÜBİTAK Temel Birimler Araştırma Grubu, 

Proje No: TBAG–664.  

Sezik, E., S. İşler, N. Güler, Ç. Orhan, M. Aybeke, İ. 

G. Deniz ve O. Üstün, 2007. Salep ve Orkidelerin 

Tahribi. TÜBİTAK Temel Birimler Araştırma 

Grubu, Proje No: TBAG–995.  

Tamer, C. E., B. Karaman and O. U. Copur, 2005. A 

Traditional Turkish Bevarage: Salep. Reviews 

İnternational. 22(1): 47.  

Tekinşen, K. K., 2006. Salep. Bilim ve Teknik 

Dergisi, Haziran: 76–77.  

Tekinşen, O. C. ve A. Karacabey, 1984. Bazı 

Stabilizatör Karışımların Kahramanmaraş Tipi 

Dondurmanın Fiziksel ve Organoleptik 

Nitelikleri Üzerine Etkisi. TÜBİTAK 

Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Grubu, 

Proje No: VHAG–594: 27.  

Topcuoğlu, B., Y. Kasap, M. Alpaslan ve R. Yalçın, 

1996. Kahramanmaraş Yöresinde Doğal Florada 

Yetişen Salep Bitkisinin Bazı Bitki Besin 

Maddesi İçerikleri ile Salep Bitkisinin Yetiştiği 

Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal 

Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3): 7–10.  

Tutar, M., A. O. Sarı, F. Çiçek, 2011. Ege Bölgesi 

Salep Orkidelerinin Tarla Şartlarında Yetiştirilme 

Olanakları. Türkiye 1. Salep Orkidesi Çalıştayı 

Bildiri Kitabı, S: 87–102.  

Tutar, M., A. O. Sarı, A. Bilgiç, F. Çiçek, 2011. Salep 

Orkidelerinin Tarla Şartlarında Yetiştirilme 

Olanakları. 9. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi 

Bildiri Kitabı, 2: 1230–1235.  

Yaman, K., 2013. 1920‟den Günümüze T.C. Resmi 

Gazete Arşivinde Salep ve Ticareti ile İlgili Yasal 

Düzenlemeler. Tarih ve Sanat Araştırmaları 

Dergisi, ISSN:21470626, 2(1)180.  

 



81 

 
Şekil 1. Birden fazla yeni yumru meydana getiren salep bitkileri (Serapias vomeracea (Burm. Fil) Briq).  

 

 
Şekil 2. Tarlada yetişen salep bitkileri (Serapias vomeracea (Burm. Fil) Briq, Orchis sancta L.).  

 

 
Şekil 3. Dikim öncesi uygulanan bitki büyüme düzenleyicilerin yumru verimine etkisi.  
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Şekil 4. Serapias vomeracea‟da hasat zamanının verime etkileri.  

 

 
Şekil 5. İki farklı salep türünde hasat zamanının verime ve tekrar yumru vermeye etkileri 

 

 
Şekil 6. Salepte bitki sıklığının verime etkisi.  
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Şekil 7. Serapias vomeracea‟da yumru büyüklüğünün verime etkisi.  

 

 
Şekil 8. Farklı etkili maddelerin salepte sorun olan yabancı otlara etkileri 
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Soğanlı Süs Bitkilerinde Zararlı Türler ve Mücadele Yöntemleri 
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Özet 

Bu çalışmada; dünyada ve ülkemizde soğanlı bitkilerde görülen nematod, akar ve böcek türleri ele 

alınmış, Ditylenchus dipsaci (Kühn), Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos), Steneotarsonemus laticeps 

(Halbert), Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin), Gryllotalpa gryllotalpa L., Taeniothrips simplex 

(Morison), Dysaphis tulipae (Boyer de Fonscolombe), Neomyzus circumflexus (Buckton), Merodon equestris 

Fabricius, Eumerus strigatus Fall gibi önemli türlerin tanınması, biyolojisi, zarar şekli ve mücadele yöntemleri 

hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Soğanlı süs bitkisi, nematod, salyangoz, sümüklü böcek, kırmızı örümcek, böcek, mücadele 

 

Pests of the Flower Bulbs and Their Controls  

Abstract 

Information about the pests of flower bulbs such as nematodes, mites and insects were reviewed by the 

literature collection from Turkey and world. Ditylenchus dipsaci (Kühn), Aphelenchoides fragariae (Ritzema 

Bos), Steneotarsonemus laticeps (Halbert), Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin), Gryllotalpa 

gryllotalpa L., Taeniothrips simplex (Morison), Dysaphis tulipae (Boyer de Fonscolombe), Neomyzus 

circumflexus (Buckton), Merodon equestris Fabricius, Eumerus strigatus Fall are important pests of the bulbs 

grown, and short briefs regarding their morphologies, biology, damages and control tactics are also given.  

 

Keywords: Flower bulbs, nematod, red spider mites, snail, slug, insects, control 

 

GiriĢ 

Soğanlı süs bitkileri gerek güzellikleri 

gerekse tıbbi ve aromatik özellikleri nedeniyle 

çok eski zamanlardan beri insanların 

yararlandığı bitkiler arasında yer almıştır. 

Anadolu‟nun sahip olduğu zengin bitki varlığı 

nedeniyle 15. yüzyıldan beri soğanlı süs 

bitkilerimiz sökülerek yurtdışına ihraç 

edilmektedir (Korkut, 1998; Aksu, 2011). Halen 

Türkiye süs bitkileri canlı bitki ihracatının 

%5‟ni doğal soğanlı süs bitkileri 

oluşturmaktadır (Anonim, 2011). Öte yandan 
güzellikleri ve zarafetleriyle laleler 18. yüzyılda 

İstanbul‟dan başlamak üzere tüm Osmanlı 

İmparatorluğunu sarmış ve bir devre adını 

vermiştir (Banarlı, 2001). Günümüzde soğanlı 

süs bitkilerinin yıl boyu yetiştirme olanaklarının 

artışı, ekonomik getirisinin yüksek olması 

nedeniyle soğan, kesme çiçek, saksılı çiçek ve 

bahçe çiçeği olarak yetiştiriciliği büyük ölçüde 

artmıştır (Korkut, 1998). Soğanlı süs bitkilerinin 

üretimdeki artışına bağlı olarak, hastalık ve 

zararlılar da üretimin kalite ve kantitesini 

düşüren etkenler olarak artış göstermiştir. Ne 

yazık ki soğanlı süs bitkileri zararlıları 

konusunda ülkemizde yapılmış araştırma yok 

denecek kadar azdır. Bu çalışmada; Amaryllis 

sp. Freesia sp. Gladiolus sp., Hyacinthus sp. Iris 

sp., Narcissus sp. ve Tulipa sp. gibi yaygın 

olarak bahçelerde kullanılan ve yetiştiriciliği 

yapılan soğanlı süs bitkilerinin zararlıları 

biyolojileri ve savaşım yöntemleri yurt içi ve 

yurt dışında yapılan araştırmalardan 

yaralanılarak derlenmiştir. Bunlardan ekonomik 

olarak önemli zararlılara neden olan nematod, 

akar ve böcek türleri tanıtılarak, mücadele 

yöntemleri hakkında bilgi sunulmuştur. Bu 

zararlılarla çevre sağlığı göz önünde tutularak, 

zararlılarda pestisitlere karşı dayanıklılık 

oluşmasına sebep olmadan mücadele edebilmek 

için öncelikle zararlıların doğru teşhisi, 

biyolojileri ve zarar şekilleri hakkında bilgi 

edinmek gerekmektedir. Aksi durumda, yanlış 

ve çok fazla ilaç uygulaması hem çevre sağlığını 

olumsuz etkilemekte hem de maliyeti 

yükselterek, üreticinin gelirinin düşmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle soğanlı süs bitkilerinin 

zararlılarıyla entegre mücadele çerçevesinde 

mücadele edilebilmesi için bilgi verilmiştir.  

 

Soğanlı Süs Bitkilerinde Görülen Önemli 

Zararlı Türler 
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Salyangozlar (Helix sp.) (Gastropoda: 

Helicidae) ve sümüklü böcekler (Limax sp.) 

(Gastropoda: Limacidae) 

Salyangozlar, vücutlarını koruyan sert bir 

kabuğa sahiptir. Sümüklü böceklerin ise böyle 

bir kabuğu yoktur. Her iki canlı grubu da nemli 

ortamlarda yaşarlar. Salyangozlar, kurak 

koşullarda kabuk ağzını kalın bir doku ile 

kapatarak veya kendilerini bir yere yapıştırarak 

korunurlar. Genellikle geceleri faal olup, 

gündüzleri nemli ve karanlık yerlerde 

saklanırlar. Yağmurlu havalarda gündüz de 

hareket ederler. Salyangozlar, hermofrodit 

(kendine döllenen) canlılardır. Yumurtalarını 

nemli ve çürümüş bitki artıkları bakımından 

zengin toprak altına topluca bırakırlar. 

Yumurtadan çıkan salyangozlar, 3 ay ile iki 

yılda ergin hale gelir. Salgıladıkları sümüğümsü 

madde üzerinde kayarak hareket ederler. 

Bitkilerin yeşil aksamlarını, çiçek tomurcuklarını 

yiyerek zararlı olurlar. Ayrıca bitki üzerindeki 

sümüğümsü madde ve dışkıları ile bitkileri 

kirletirler (Flint, 2003).  

 

Salyangoz ve sümüklü böceklerle mücadele 

Bu canlılar gölge ve nemli yerlerde 

bulundukları göz önünde bulundurularak, bu 

alanlar düzenli olarak incelenmeli ve görülen 

bireyler elle toplanmalıdır. Tahta, kalın kağıt 

veya kumaştan hazırlanan tuzaklar ıslatılarak, 

akşamdan bahçeye bırakılması ve gündüz bu 

tuzakların altına saklanan bireylerin toplanması 

zararlı sayısını azaltmaktadır. Bir başka tuzak 

da, içine bazı çekici maddeler (bira mayası) ilave 

edilmiş su dolu kapların yere gömülmesiyle 

uygulanmaktadır. Fideliklerin etraflarına bakır 

levhalardan hazırlanan tuzaklar da salyangozları 

bitkilerden uzak tutmaktadır. Ayrıca bir avcı 

salyangoz olan Rumina decollata (L.) 

(Pulmonata: Achatinidae) bahçe salyangozları 

ile beslenmektedir (Barker ve Efford, 2004). 

Bunun dışında geniş alanlarda ve zararlı 

popülasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda 

Metaldehit etkili maddeli ilaçlar, kepeğe 

karıştırılarak kullanılabilir. Bunun için bahçe 

sulandıktan sonra, tercihen akşamüzeri zehirli 

yem uygulaması yapılır. Bu uygulamadan 

kuşların ve ev hayvanlarının korunması için 

önlem alınmalıdır. Bunun dışında demir fosfatlı 

yemlerde A.B.D.‟de önerilmektedir (Flint, 

2003).  

 

Ditylenchus dipsaci (Kühn) (Thylenchida: 

Thylencidae) Soğan ve sak nematodu 

D. dipsaci‟nin vücudu solucan benzeri 

veya iplik şeklinde olup, 1.0–1.3 µm 

uzunluğunda mikroskobik canlılardır. Bitkilerde 

iç parazitoit (endoparazit) olarak özsuyunu 

emerek beslenirler. Nadiren bitkinin kök 

kısmında bulunur. Bu nematod bitkilerin sürgün 

uçlarındaki doğal açıklıklardan içeri girerek 

parankima dokularına yerleşir ve çoğalır. 

Beslendiği dokularda boşluklar oluşur. Bitkinin 

toprak üstü organlarına yağmur sonrası veya 

sulama sonrası stomalardan giriş yapabilir. Bu 

nematodun ırklarından lale ırkı, nergislerde 

beslenip zarar oluşturabildiği halde nergis ırkı, 

lalede üreyememektedir. Narcissus 

pseudonarcissus, Hyacinthus orientalis gibi 

çiçekli soğanlar yanında fasulye, sarımsak, 

soğan, mısır, yulaf, bezelye, patates çilek, 

ayçiçeği, buğday gibi geniş bir konukçu grubuna 

sahiptir. Yaşam devresini 15°C‟de 19–23 günde 

tamamlar. Islak ve ılık koşullarda (15–20°C) 

hızla çoğalır. Kuru koşullarda 10°C altında ve 

22°C üstünde gelişme yavaşlar. Üreme ve 

gelişme 25–35°C‟de durmaktadır. Uygun 

olmayan koşulları dördüncü larva döneminde 

tohum, yumru ve soğanlar içinde geçirir. 

Konukçusuz birkaç yıl yaşayabilir. Ağır 

topraklarda zararı, kumlu topraklara göre daha 

fazladır. Soğan ve yumrular çürüdüğünde 

nematodlar toprağa geçerler. Soğanlar içinde ve 

sulama suyuyla taşınarak yeni alanlara bulaşır. 

Nematodlar bitkinin genç döneminde büyüme 

noktasında zararlı olur. Bulaşık saklar, şişkin 

bodur ve kıvrık olur. Yapraklarda renk açılımı, 

merdivenvari kıvrımlar, çiçekte şekil ve renk 

bozuklukları, ağır enfeksiyonlarda genç 

bitkilerde ölüm görülür. Bulaşık soğanlarda 

yumuşama, bu soğanlar kesildiğinde kahverengi 

halkalar gözlenmektedir. Bu soğanlar depolarda 

çürürler (Greco ve ark., 1991; Kepenekçi, 2012). 

Soğanlı bitkiler dışında birçok bitkide ve mantar 

misellerinde beslenebilirler. D. dipsaci ile 

bulaşık çiçek soğanlarının Penicilium sp., 

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi ve Mucor 

plumbeus ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir 

(Qie ve ark., 1993).  

 

Aphelenchoides fragariae (Aphelenchida: 

Aphelenchoididae) 

A. frageriae‟nin erkek ve dişi vücudu iğ 

şeklinde ve 0.5–1.0 mm boyundadır. Kış ve 

ilkbaharda yaprak tomurcuklarını saran çanak 
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yapraklarında tüm dönemleri birlikte bulunur. 

Bu alanlarda dış parazit (ektoparazit) olarak 

beslenir. Yayılmak için su ve nem çok önemli 

faktör olup, yağmur suları, yüksek nem ile 

toprağa geçer. Kuraklıkta veya kuru koşullarda 

populasyon çok düşer. Büyüme uçlarındaki 

yaprak ve saplarında ektoparazit, yaprak dokusu 

içinde endoparazit olarak beslenir. Çok sayıda 

döl verebilir (Kepenekçi, 2012). Zambak ve lale 

konukçuları arasındadır (Slootweg, 1960).  

 

Nematodlarla mücadele 

Sertifikalı tohumluk kullanmak ve 

karantina tedbirlerine dikkat etmek gerekir. 

Salma sulama yapılmamalıdır. Dikim öncesi yaz 

aylarında 4–10 hafta süreyle yapılan 

solarizasyon sıcak bölgelerde toprağın belli 

derinliklerine kadar etkili olabilmektedir. 

Bulaşık bitki ve soğanları derhal yok edilmelidir. 

Soğanların 2 saat süreyle 24°C sıcaklıktaki suda 

bekletildikten sonra (nematodları aktif hale 

gelmesi amaçlanır) 44–45°C sıcaklıktaki su 

içinde 3–4 saat tutulması, nematodların büyük 

ölçüde yok edilmesini sağlar. Bu işlemin etkisini 

artırmak için 100 L su içine 40 g formalin ilave 

edilir. Uygulamada sıcaklığının sabit kalmasına 

ve süreye dikkat edilmelidir. Aksi halde 

soğanların çimlenme gücü zarar görebileceği 

gibi, düşük sıcaklıkta nematodların canlı kalma 

olasılıkları vardır. Formaldehit, glutaraldehit ve 

sodiumhypochlorit gibi maddeler soğanlardaki 

akarlar yanında fungusları da öldürmektedir. Bu 

kimyasalların ilavesi, uygulama zamanını 

kısaltmakta ve 150 da yeterli olmaktadır (Qie ve 

ark., 1993). Uygulamadan sonra soğanlar iyice 

kurutulmalıdır. Dikim öncesi soğanlar bir 

nematisit solusyonu içine de daldırılabilir. 

Bahçede kadife çiçeği (Tagates sp.) dikilmesi 

nematodları uzaklaştırmaktadır (Greco ve ark., 

1991; Flint, 2003; Kepenekçi, 2012). Ülkemizde 

ruhsatlı olmamasına karşın, dikim sonrası, 

oxamyl etkli maddeli preparatın toprağa 

uygulamasının yaprak ve soğandaki nematod 

sayısını azalttığı da bilinmektedir (Westerdahl ve 

ark., 1991).  

 

Akarlar, Kırmızı örümcekler 

Stenotarsonemus laticeps (Halbert) (Acarina: 

Tarsonemidae) 

Küçük, saydam ve açık kahverengi, şişkin 

vücutlu bir akar türüdür. Başta sokucu iğneye 

dönüşmüş delici organları ve nimf ve ergin 

dönemlerinde dört çift bacakları bulunmaktadır. 

Ergin dişinin dördüncü çift bacağında kamçı 

benzeri bir kıl bulunmaktadır. Bu tür çiçek 

soğanlarının kabukları ve katları arasında 

özsuyunu emerek zararlı olur ve yıl boyunca 

çoğalır. Bulaşık soğanların kök boğazında tipik 

kahverengi lekeler ortaya çıkar. . . Bu soğanların 

ekilmesi halinde yapraklarda testere gibi 

kıvrılmalar görülür, çiçekleri iyi gelişemez, 

açılmaz ve sapı kısa olur (Toros, 1992). S. 

laticeps‟in nergis, Amaryllis, glayöl yetiştirilen 

Almanya, Hollanda, İngiltere, Polonya gibi 

ülkelerde zararlı olduğu bilinmektedir 

(Labonowski ve Soika, 2006).  

 

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Robin) 

(Acarina: Acaridae) 

Küçük, şeffaf, krem renkli, şişkin ve oval 

vücutlu, ağır hareketli bir akar türüdür. 

Yumurtadan ergin döneme kadar 6 biyolojik 

dönem geçirmektedir. Toplam gelişme süresi 

soğanlar üzerinde (25°C) 12.2–13.9 gündür. 

Ergin dişi düşük sıcaklıklarda 121, erkekler 

bunun 2 katı uzun yaşamaktadır. Uygun koşullar 

ve türe bağlı olarak bir dişi 400–700 adet 

yumurta bırakabilir. Akar 35°C sıcaklıkta 

yaşayabilmekte, ancak yumurta 

bırakamamaktadır. Diğer yandan 11.8°C altında 

gelişememektedir. Gelişme süresi, sıcaklık ve 

nemle doğru orantılıdır. Nemin %100 olduğu 

durumlarda çok iyi gelişmektedir. Bu akarlar, 

böceklere yapışarak diğer bitkilere taşınırlar 

(Lindquist, 2011). Ölü organik materyal 

üzerinde yaşamını sürdürebilmesi yaşama 

şansını arttırmaktadır. Patates ve havuç yanında 

Allium cepa, Allium sativum, Amaryllis sp. 

Dahlia sp. Eucharis sp., Freesia sp. Gladiolus 

sp., Gloriosa, Hippeastrum, Hyacinthus sp. Iris 

sp., Narcissus sp. ve Tulipa sp. gibi çiçeklerin 

soğanlarında tarla, sera ve depo koşullarında tüm 

dünyada zararlı olmaktadır (Zhang, 2003). Çiçek 

soğanlarında zararlı Rhizoglyphus robini 

Claparede. Rhizoglyphus hyacinthi Banks, 

Rhizoglyphus engeli v. Eijndhoven türleri de 

bilinmektedir. Süs bitkisi soğanlarının gemilerle 

taşınma sırasında ve depolarda da zararını 

sürdürmektedir. Rhizoglyphus türleri, çiçek 

soğanların özsuyunu emerek zarar verir. Çiçek 

soğanlarının içi boşalır ve çürür. Bunun yanında 

fungal hastalıkları bitkilere taşıdıkları için 

soğanlarda kısmen veya tamamen çürümeye 

neden olurlar. Ağır bulaşmada çiçek soğanları 

yavru yumru oluşturamaz. Oluşan yumrular çok 

küçük olur. Bulaşık çiçek soğanları tarlaya 
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dikildiğinde gelişen bitkiler cılız, solgun ve 

yaprakları anormal olur. Bu türler daha çok 

zayıf, yaralı soğanlarda zararlı olup, sağlam 

yumruda zararlı değildir (Diaz ve ark., 2000).  

 

Tetranychus spp. kırmızı örümcekler 

(Arachnida: Tetranychidae) 

Kırmızı örümcekler olarak bilinen bu 

akarlar grubu, oldukça küçük (0.5–0.7 mm), 

şişkin ve oval vücutlu, yeşilimsi, sarımsı 

renktedir. Sırta iki beslenme lekesi göze 

çarpmaktadır. Çoğu ağ örme yeteneğindedir. 

Genellikle eşeyli olarak ve yumurta ile 

çoğalırlar. Bir dişi 100–200 yumurta bırakabilir. 

Bitkilerin yeşil aksamında bitki öz suyunu 

emerek beslenirler. Beslenme sonucu bitkide sarı 

renkli emgi lekeleri oluşur. Bu zarar sonucu 

yapraklar tamamen sararır ve dökülür. Birçok 

bitkide zararlıdır. Sıcak bölgeler ve sera 

koşullarında sürekli çoğalırlar. Serin iklimli 

bölgelerde bitki artıkları ve yabancıotlar 

üzerinde ergin dönemde kışlarlar. Kışlayan 

bireyler, portakal ve vişne renginde koyu 

renklidir. Kırmızı örümcekler bazı virüs 

hastalıklarının da vektördür (Bodenheimer, 

1958; Toros, 1992; Anonim, 1995).  

 

Akarlar ile mücadele 

Temiz ve sertifikalı çiçek soğanları satın 

alınmalıdır. Çürümekte olan veya yaralı 

yumrular uzaklaştırılmadır. Akarların diğer 

konukçu bitkileri bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 

Zararlıların yoğun görüldüğü yerlerde konukçu 

olmayan diğer bitkilerle münavebe yapılmalıdır. 

Solarizasyon R. robini populasyonunun 

kontrolünde başarılı sonuçlar vermiştir. 

Solarizasyon yapılan tarlada 30 cm derinlikteki 

akarlar 30 günde yok edilmiş, bir yıl sonra aynı 

tarlada muamele edilmemiş tarlaya göre akar 

yoğunluğu yarı yarıya düşük bulunmuştur 

(Gerson ve ark., 1981). Çiçek soğanları iyice 

kurutularak depolanmalıdır. Depo sıcaklığının 

5–10°C ve nemim %50‟den düşük olması 

sağlanmalıdır. Soğanların depolanmadan veya 

dikimden önce 43.5°C‟de 3 saat muamele 

edilmesi ve buharla soğanların sterilizasyonu da 

akarların mücadelesinde etkilidir. Akarlarla 

mücadelede dikimden önce soğanların bir 

akarisite daldırılmaları daha iyi sonuç 

vermektedir (Diaz ve ark., 2000). Diğer yandan 

Knowles ve ark., (1988), Rhizoglyphus türlerinin 

az sayıda Karbamatlı ve organik fosfatlı bileşiğe 

hassasiyet gösterdiklerini, diğer pestisitlerin 

etkili bulunmadığı bildirilmiştir. Tawfik ve 

Mahmood (2009), sardunya (Geranium 

macrorrhizum Album) ve zakkum (Nerium 

oleander L.) extraktlarının R. echinopus‟un 

yumurta, nimf ve erginlerine karşı etkili 

olduğunu kaydetmiştir. Yapılan çalışmalar 

Rhizoglyphus türlerinin tarla ve depo 

koşullarında avcı akar Hypoaspis aculeifer 

Canestrini (Acarina: Laelapidae) tarafından 

kontrol edilebildiğini göstermektedir (Zedan, 

1988; Lesna ve ark., 2000). Hirsutella 

thompsonii Fisher (Deuteromycetes: Monilianes) 

gibi entomopathojenlerin de bu akar grubunu 

baskı altında tıutabildiği bildirilmiştir 

(Sztejnberg ve ark., 1997). Predator akar 

Cosmolaelaps claviger (Berlese)(Acarina: 

Laelapidae), R. echinopus ve diğer toprak 

organizmalarını tüketmektedir (Diaz ve ark., 

2000). Messelink ve van–Holstein–Saj (2011), 

Hollonda‟ da Hippeastrus yetiştirme alanlarında 

zararlı S. laticeps‟e karşı başarıyla kullanılan 

Neoseiulus barkeri Hughes (Acarina: 

Phytoseiidae)‟nin, diğer bir avcı akar olan 

Stratiolaelaps scimitus (Womersley) 

(=Hypoaspis miles)‟in bulunduğu ortamlarda 

etkili olamadığını, çünkü bu avcının, N. 

barkeri‟yi avladığını bildirmiştir. R. robini‟den 

elde edilen feromon (Citral) akar üzerinde alarm 

etkilidir. Bulaşık soğanlar Citral (100 ppm) + 

akarisit karışımı ile muamele edildiğinde, 

karışım içindeki feromon akarları uyararak daha 

hareketli olmalarını sağlamaktadır. Bu durumda 

akarların akarisitle daha fazla temas etmelerini 

ve etkinin artmasına neden olmaktadır 

(Kuwahara ve ark., 1988). Kırmızı örümceklere 

karşı mücadelede yabancıotlarla mücadele 

edilmeli, azotlu gübrelemeden kaçınmalıdır. 

Doğal düşmanlarıdan avcı türler: Stethorus 

punctillum (Wainae) (Coleoptera: 

Coccinellidae), Typhlodromus similis Qud. 

(Acarina: Phytoseiidae) Scolothrips longicornis 

Piesneri (Thysanoptera: Aeolothripidae), Orius 

sp. (Hemiptera: Anthocoridae) akar populasyonu 

üzerinde çok etkilidir (Anonim, 1995; 

Haghghadam ve Arbabi, 2012). Phytoseillus 

persimilis (Anthias Henriot) (Acarina: 

Phytoseiidae) ticari olarak kullanılmaktadır. 

Populasyon yükseldiğinde uygun bir akarisit 

kullanılması önerilir.  
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Scutigerella immaculata (Symphyla: 

Scutigerellidae) 

İlkel bir böcek olan S. immaculata, 

slindirik, şeffaf ve yumuşak bir vücuda sahiptir. 

Başta uzun bir anten, abdomen sonunda sivri bir 

çift uzantıları vardır. Yumurta ile çoğalır. Ergin 

öncesi dönemini birkaç ayda tamamlamakla 

birlikte, erginler toprakta birkaç yıl yaşayabilir. 

Nemli, hafif topraklarda artıklar arasında yaşar. 

Fide yatakları ve seralarda zararlıdır. Soğanlı 

bitkilerin soğanlarına delerek zarar vermektedir 

(Toros, 1992).  

 

Thripsler (Thysanoptera: Thripidae) 

Türkiye‟de soğanlı süs bitkilerinde zararlı 

olan Thrips türleri tam olarak bilinmemektedir. 

Thrips tabaci Lind, Frankliniella occidentalis 

(Pergande) gibi polifag türlerin zararlı olduğu 

sanılmaktadır. Bu türlerin önemli virus 

hastalıklarının vektörü olması bitkide sebep 

oldukları zararı çok arttırmaktadır (Atakan ve 

ark., 2013). Ancak dünyada Glayöl yetiştirilen 

alanlarda Thrips simplex (Morison) (Glayöl 

thripsi) önemli bir zararlıdır. Bu türün erginleri 

1.5–2 mm boyunda ve kahverengindedir. 

Kanatlar dar ve kirpiksi kıllarla çevrilir. Nimfler 

açık yeşilimsi sarı ve şeffaf görünüşlüdür. Bir 

dişi 80–100 yumurtayı bitki dokusu içine 

bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan nimfler 15 

gün içinde ergin olur. Erginler bir ay yaşayabilir. 

Seralarda yıl boyu beslenmeyi ve çoğalmayı 

sürdürür. Tarla koşullarında yılda 6 döl verir 

(Denmark ve Price, 2010). Kışı glayöl ve diğer 

soğanlı süs bitkilerinin soğanlarında geçirir. 

Depo koşullarının sıcak olması durumunda 

depoda soğanlarla beslenmeyi sürdürür. Bulaşık 

soğanların tarlaya dikilmesi ile tarla bulaşmasına 

kaynaklık eder. Bu böceklerin beslendiği 

soğanın dikildiği durumlarda, bitkiler zayıf 

gelişir. Tarlada bitkilerin öncelikle yaprak, 

saplarında beslenir. Bu bitkilerde tomurcuk 

oluşumu zayıf ve az olur. Daha sonra çiçeklere 

geçer. Beslendiği dokularda beyazımsı veya 

gümüş rengini açılma ve koyu renkli dışkıları 

kirliliğe sebep olur. Çiçeklerde renk açılması, 

şekil bozukluğu ve çizgiler oluşur. Ayrıca bazı 

virüs hastalıklarının taşıyıcısıdır (Dreistadt ve 

ark., 2007; Alford, 2012). T. simplex ülkemizde 

kayıtlı bir thrips türü değildir. Soğanlı süs 

bitkilerinde T. tabaci, F. tritici, Frankliniella 

iridis Watson önemli zararlılar arasında 

sayılmaktadır (Gorsuch ve Scott, 1999). Ayrıca, 

Liothrips waneeckei Priesner (Thysanoptera: 

Phlaeothripidae)‟nin Hollanda ve Kuzey 

Amerika‟daki depolarda çiçek soğanlarında 

zararlı olduğu kaydedilmiştir (Alford, 2012). 

Frankliniella intonsa Trybom, Haplothrips 

chinensis Priesner ve Megalurothrips distalis 

(Karny) gibi türlerin Tayland‟da kesme zambak 

yetiştirilen alanlarda zararlı olduğu bildirilmiştir 

(Anonymous, 2012).  

 

Thrips‟lerle mücadele 

Thrips ile bulaşık bitki artıkları imha 

edilmelidir. Toprak işlemesi ve yabancıot 

mücadelesi yapılmalıdır. Seralarda thrips‟lerin 

geçmesine izin vermeyen küçük delikli tül ile 

havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır. 

Mulçlama yapılmalı, zararlının varlığının 

gözlenmesi ve kitle yakalama amacıyla sarı ve 

mavi yapışkan tuzak kullanılmalıdır. Renk 

tuzaklarının feromonlarla (Lurem–TR) birlikte 

kullanılması etkiyi arttırmaktadır. Sera ve tarlada 

kaolin, diatom toprağı kullanılması, erginlerin 

yumurta koymasını engelleyebilir (Kueper, 

2004). Hasat sonrasında zayıf, bulaşık ve yaralı 

soğanlar uzaklaştırılmalıdır. Bu zararlı ile en iyi 

sonuç veren mücadele depo koşullarında 

yapılmaktadır. Çiçek soğanlarının 6 hafta 

süreyle 2°C veya 8 hafta süreyle 5°C‟de 

tutulması thrips‟lerin yumurtalar dahil tüm 

dönemlerindeki bireylerin ölmesini sağlamakta, 

bu sıcaklıklarda soğanlara da zarar 

görülmemektedir. Bunun dışında soğanların 

46°C sıcaklıkta su içinde tutulması thrips 

problemini çözmektedir. Thrips‟lere karşı 

yapılan biyolojik mücadelede en iyi sonuç, avcı 

akar Neoseiulus barkeri Hughes (Acarina: 

Pyhtoseiidae)‟nin depolarda glayöl soğanlarına 

salınmasıyla alınmıştır. Kuru şartlarda 

depolanmış soğanlarda avcı salımından 2 hafta 

sorun azalmakta, 7–8 hafta sonra Thrips 

problemi tamamen ortadan kalkmaktadır. Avcı 

akarlardan Typhlodromalus limonicus (Garman 

& McGregor), Neoseiulus (Amblyseius) 

cucumeris Ouedemans ve Amblyseius swirskii 

(Athias–Henriot) (Acarina: Pyhtoseiidae) 

seralarda sebze ve süs bitkilerinde thrips ve 

beyazsineğe karşı başarıyla uygulanmaktadır 

(Cloyd, 2009; Messelinkve van–Holstein–Saj, 

2011). Hypoaspis miles Berlese (Acarina: 

Laelapidae)‟ın topraktaki F. occidentalis pupa 

populasyonunu %30–60 oranında azalttığı 

bildirilmiştir (Zhang, 2011). Avcı akarların 

etkinliğinin artırılması için besin olarak seralarda 

polen uygulamaları üzerinde durulmaktadır 



89 

(Kütük ve Yiğit, 2011). Avcılardan Orius 

insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae) ve 

entomopathojen Beauvaria bassiana (Bals.–

Criv.)‟nın ticari preparatları thrips‟lerin tüm 

dönemleri üzerinde etkili olmaktadır (Kueper, 

2004; Anonymous, 2002). Thripslerle 

insekticidal sabun, neem ve uygun insektistlerle 

mücadele edilebilir (Cloyd, 2009).  

 

Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae) 

Küçük ve yumuşak vücutlu böceklerdir. 

Soğuk iklimli bölgelerde kışı yumurta 

döneminde çok yıllık bitkiler üzerinde geçirirler. 

Sıcak bölgelerde, iç mekan ve seralarda ise yıl 

boyunca çoğalmayı sürdürürler. Yumurtadan 

çıkan dişiler, eşeysiz olarak dişi bireyler 

doğurarak çoğalır. Bitkinin yaprak, gövde ve 

sürgünlerinde tomurcuk ve çiçeklerinde 

koloniler halinde yaşarlar. Bir yaprak biti 

kolonisi içinde genç nimfler, ergin dişiler, 

kanatlı ve kanatsız formlar bir arada bulunur. 

Yaprakbitleri bitkinin özsuyunu emerek beslenir. 

Yaprakbitinin bitkide beslenmesi bitkinin 

gelişimini engeller, şekil ve renk bozukluğuna 

sebep olur. Ayrıca besin atığı olan ballımsı 

madde (bal şebnemi, honey–dew) ve ballımsı 

madde üzerinde saprofit mantarların 

gelişmesiyle oluşan fumajin (basra, karaballık) 

bitkileri kaplayarak, estetik değerine zarar verir. 

Yaprakbitlerinin çoğalma kapasitesinin çok 

yüksek olması ve uygun koşullarda yılda 10–20 

döl vermesi, çok sayıda bitkide beslenebilmesi 

yanında birçok bitki virus hastalığını taşımaları, 

bitkilere verdiği zararı çok arttırmaktadır (Toros, 

1992). Neomyzus circumflexus (Buckton), Myzus 

persicae (Sulz) ve Aphis gossypii Glover türleri 

zambaklarda (Lilium), Dysaphis tulipae (Boyer 

de Fonscolombe)(Hemiptera: Aphididae) türü 

ise Avrupa‟da glayöl, süsen, çiğdem, lalelerde 

tespit edilmiştir. D. tulipae kışı çiçek 

soğanlarında geçirmekte ve depoda da zarar 

vermektedir. Baharda bitkinin yeşil aksamına 

geçmekte, yaprak kını arasında ve tüm aksamda 

beslenmektedir (Juronis ve Rakauskas, 2004).  

 

Yaprakbiti mücadelesi 

Yaprakbitlerinin çok sayıda doğal 

düşmanları olması, yaprakbiti populasyonunun 

baskı altınla alınmasını sağlamaktadır. Ballı 

madde salgılayan diğer böceklerde olduğu gibi 

yaprakbitleri ile karıncalar arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Karıncalar yaprakbitlerini topladıkları 

ballı maddeye karşılık, onları doğal 

düşmanlarına karşı savunmaktadır. Bu nedenle 

biyolojik mücadele uygulanacaksa öncelikle 

karıncaların ortamdan uzaklaştırması 

gerekmektedir. Sarı renkli yapışkan tuzaklar, 

yaprakbiti bulaşıklılığını gözlemek yanında 

onlarla mücadele amacıyla da kullanılır. Bunun 

için bitkilerin arasına ve üstüne sarı yapışkan 

tuzaklar asılmalıdır. Yaprakbiti yeni 

bulaştığında, bulaşık bitkinin uzaklaştırılması 

gerekir. Doğada Coccinellia septempuctataL., 

Scymmus bipunctatus Kug., Hippodamia 

convergens Guer. (Coleoptera; Coccinellidae), 

Syrphus sp. (Diptera; Syrhidae), Chrysopa sp. 

(Neuroptera: Chrysopidae) gibi birçok faydalı 

yaprakbitleriyle beslenmektedir (Düzgüneş ve 

ark., 1982). Bu böceklerin tanınması ve 

korunması faydalı olacaktır. Yaprakbitlerine 

karşı ticari olarak üretilen çok sayıda faydalı 

böcek, seralarda yaprakbitleri ile biyolojik 

mücadelede kullanılmaktadır. Bunlar arasında 

Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Diptera: 

Cecidomyiidae), Chrysoperla carnea Stephens 

(Neuroptera: Chrysopidae), Aphidius 

matricariae (Haliday) Aphidius colemani 

(Viereck) (Hymenoptera: Braconidae) 

sayılabilir. Bulaşık bitkilerin tazyikli suyla 

yıkanması zararlı sayısını büyük ölçüde azaltır. 

Bunun dışında neem, sarımsak ve domates 

yaprağı özütü ve uygun bir insektisit 

kullanılabilir (Atthowe ve ark., 2009).  

 

Unlubitler (Hemiptera: Pseudococcidae) 

Ergin dişilerde vücut hafifçe oval, 3–5 

mm uzunluğunda, krem, soluk sarı, açık pembe 

veya yeşilimsi renkte olabilir. Vücut üzeri 

üzerini kaplayan beyaz mumsu bir toz tabaka 

nedeniyle beyaz görünür ve bu nedenle unlubit 

adını alırlar. Vücudun yanlarında değişik 

uzunlukta parmak benzeri mumsu çıkıntılar 

vardır. Yumurtalarını vücut sonunda 

oluşturdukları kokonumsu yumurta torbaları 

içine depolarlar. Yumurtadan yeni çıkan larvalar 

açık renkli olup, şekil olarak ergine benzer. 

Unlubitlerin yayılması ve bulaşması en çok bu 

dönemde gerçekleşir. İklime ve bölgeye göre döl 

sayısı değişmektedir. Kışı bitkilerin saklı 

yerlerinde değişik dönemlerde geçirirler 

(Williams, 2004). Bitki özsuyunu emerek, 

bitkide gelişme geriliği, solma, sararma ve şekil 

bozukluğuna sebep olurlar. Çiçek saplarında 

beslenmesi sonucunda çiçekler gelişemez ve 

dökülürler. Salgılamış olduğu tatlı maddeler ile 

fumajin oluşur (Düzgüneş, 1982). Bazı önemli 
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bitki virus hastalıklarının taşıyıcısıdırlar. 

Phenacoccus avenae Borchsenius, daha çok dar 

yapraklı otsu bitkilerin yaprak kınlarında görülen 

bir tür olmasına rağmen, Hollanda ve 

Türkiye‟den gelen süs bitkisi soğan ve 

rizomlarında bulunduğu kaydedilmiştir. 

Konukçuları arasında Galanthus elwesii, 

Narcissus sp., Sternbergia sp., Crocus sp., 

Freesia sp., Gladiolus, Iris germanica, 

Fritillaria, Hyacinthus azureus, Tulipa 

bulunmaktadır (Williams ve Miller, 1985). Bu 

türün Türkiye‟deki Apiaceae, Lamiaceae, 

Poaceae, Resedaceae ve Rubiaceae 

familyasından konukçuları Kaydan ve ark., 

(2005; 2007) tarafından listelenmiştir. Soğanlı 

süs bitkilerinin kök kısmında, dar yapraklı 

bitkilerin ise yaprak kıvrımları içinde saklı halde 

beslendiği bilinmektedir (Williams ve Miller, 

1985). Yurdumuzda henüz çiçek soğanlarında 

kaydedilmeyen bu türün, potansiyel bir zararlı 

olabileceği düşünülmektedir. Ripersiella kaydani 

Konczné Benedicty & Kozár, İzmir‟de 

nergislerde kaydedilmiştir (Kozár ve Konczné, 

2004). Pseudococcus viburni (Signoret)‟de 

Amaryllis sp., Haemanthus sp., Hippeastrum sp., 

Narcissus sp. soğanlarında beslendiği tespit 

edilmiştir (Gimpel ve Miller, 1996). P. 

comstocki (Kuwana) Taiwan‟daki kesme çiçek 

alanlarında zararlı olarak bilinmektedir 

(Anonymous, 2012). Ferrisia virgata Cockerell 

(Hemiptera: Pseudococcidae)‟nın glayöl 

soğanlarında beslendiği ve depoya da taşındığı 

kaydedilmiştir (Williams, 2004). Bitki üzerinde 

karınca varlığı, unlubit enfeksiyonun 

başladığının bir göstergesidir.  

 

Unlubitlerle mücadele 

Unlubitlerle bulaşık bitkiler ve soğanları 

bahçeden ve depodan uzaklaştırılmalıdır. Bitki 

yapraklarının sapla temas ettikleri yerlere 

yerleştikleri için görülmeleri ve mücadeleleri 

zordur. Bu nedenle, varsa avcılarının ve 

parazitoitlerinin korunması, ülkemizde ticari 

olarak üretilen ve turunçgil unlubitinin 

mücadelesinde çok etkili olan Leptomastix 

dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) 

ve Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 

(Coleoptera: Coccinellidae) gibi faydalı 

böceklerin salınması tavsiye edilir.  

 

 

 

Merodon equestris Fabricius nergis büyük 

soğansineği (Diptera: Syrphidae) 

Erginleri 9–12 mm boyunda, karın 

kısmında turuncu renkli bantlar olan ve siyah 

kıllarla kaplı bir sinektir. Bazı bireylerin rengi 

kırmızımsı kahverengidir. Nergis sineği, nergisin 

yetiştiği dünyanın tüm bölgelerinde 

görülmektedir. Ergin sinekler mayıs ayında 

çıkmakta ve yumurtalarını nergislerin boyun 

kısımlarına bırakmaktadır. Bir dişi 40–100 

yumurta bırakabilmektedir. Yumurtalar 10 gün 

içinde açılmakta ve çok küçük olan larva 

bitkinin boyun kısmından soğanın merkezine 

geçmektedir. Larvanın soğan içine girdiği delik 

pas rengini almakta ve kolayca görülmektedir. 

Larva, beyaz renkli ve bacaksızdır. Larva iki 

ayda gelişmekte ve toprağa geçerek, pupa 

olmaktadır. Bu tür yılda bir döl vermektedir 

(Atthowe ve ark., 2009; Alford, 2012). Türkiye 

soğanlar üzerinde 2 döl verdiği bilinmektedir 

(Anonim, 1995). Bir nergis soğanında genellikle 

bir adet M. equestris larvası beslenmektedir. 

Larva soğanın merkezinde beslenirken, 

pislikleriyle kirletmekte ve çürümeye sebep 

olmaktadır. Bulaşık soğanlar, sağlıklı 

soğanlardan daha yumuşak olup, depoda 

çürümektedir. Bahçeye dikilen bulaşık 

soğanlardan gelişen bitkiler çok zayıf ve 

yaprakları ipliksi olmaktadır. Baharda mayıs 

ayında erginler pupadan çıkarak, uçmakta, 

güneşli ve sıcak yerlere yumurta koymaktadır 

(Atthowe ve ark., 2009; Alford, 2012; 

Anonymous, 2013).  

 

Eumerus strigatus Fallen nergis küçük soğan 

ksineği (Diptera: Syrphidae) 

Erginleri 6–8 mm boyunda, metalik mavi 

ve bronz ışıltıları olan bir sinektir. Sinek, zarar 

görmüş soğanlar yanında, sağlıklı yumrulara da 

yumurta bırakabilmektedir. Depolarda çoğalır ve 

zarar devam eder. Kışı soğanlar içinde larva 

olarak geçirir. Larvanın beslendiği soğanlar 

yumuşar ve çürür. Bitkinin boyun kısmında 

kahverengi çatlak ve yaralar görülmektedir. 

Olgun larva çürüyen soğandan toprağa geçerek 

yüzeye yakın yerde pupa olmaktadır. İlk dölün 

erginleri nisan–mayıs ayında üç hafta boyunca 

görülmektedir. Küçük nergis sineği yılda 3 döl 

vermektedir. Dişi sinekler yumurtalarını tek tek 

veya gruplar halinde bitkinin yakına toprağa, 

bitkinin boyun kısmına bazen de yaprağa 

bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar soğanın 

dip kısmından içine girer ve beslenmeye başlar. 
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Bir soğanda 20–50 larva bulunabilir. Başka 

hastalıklar da yaralardan içeri gererek soğanın 

çürümesine neden olur. Küçük nergis sineği 

larvaları özellikle D. dipsaci‟yi soğan içine 

taşıyarak da çok önemli zararlara sebep 

olmaktadır (Alford, 2012).  

 

Nergis sinekleriyle mücadele 

Her iki sinek içinde mücadele kolay 

değildir. Bulaşık soğanların yok edilmesi en iyi 

çözümdür. Nergis sinekleri yüzeye yakın 

dikilmiş soğanlarda daha fazla zarar 

yapmaktadır. Bu nedenle dikim derinliğinin en 

az 15 cm olmasına dikkat edilmelidir (Anonim, 

1995). Tüm soğanlar topraktan söküldükten 

sonra, tarlanın derin sürülmesi, toprakta kalan 

pupaların öldürülmesini sağlamaktadır. Sökülen 

çiçek soğanlarının havadar ve kapalı bir yerde 

kurutulması, ergin sineklerin yumurta koymasını 

engellemekte ve böylece depolanan çiçek 

soğanları yeni bulaşmalardan korunmaktadır. 

Bulaşık soğanlardaki larvaların ölmesi için 3 

saat süreyle 43.5°C sıcaklıkta suda tutulması 

önerilmektedir. Bunun dışında yulaf ezmesinin 

ıslatılarak top halinde toprağın biraz altına 

konulması, ergin nergis sineklerini çekmekte ve 

bu topların içine yumurta koymasını 

sağlamaktadır. Yulaf ezmesiyle yapılmış 

tuzakların nergis sineğinin zararını azaltmakta 

rol oynayacağı düşünülmektedir (Doane, 1983).  

 

Contarinia quinquenotata (Diptera: 

Cecidomyiidae) 

İnce ve narin bir sinektir. Yumurtalarını 

zambak tomurcuklarına bırakır. Larvaları çiçek 

evinde beslenmesi sonucu anormal şişkinlikler, 

kararma ve dökülme görülür. Bu zarar mayıs–

temmuz arası görülür. Yılda bir döl vermektedir. 

Çiçek içinde çok sayıda larva beslenir. Olgun 

larva kışlamak üzere toprağa geçer. Avrupa‟da 

özellikle İngiltere‟de yaygın bir zararlıdır 

(Halstead, 2011; Alford, 2012). Şişkin ve 

kararmış zambak tomurcukları toplanarak imha 

edilmeli, toprakta kışlayan pupalarına karşı iyi 

bir toprak işlemesi yapılmalıdır.  

 

Agrotis sp. Bozkurtlar, Toprak kurtları, 

Tırpan kurdu (Lepidoptera: Noctuidae) 

Ergin ve larvalar geceleri aktiftir. 

Gündüzleri larva toprak altında, erginler saklı 

yerlerde gizlenir. Toprak kurdu larvaları akşam 

üzeri çıkarak, kök boğazı civarında soğanlarla, 

yaprak ve sürgünlerle de beslenir. Yılda 4–5 döl 

verir. Değişik dönemlerde larva olarak kışlar. 

Sebzelerin ekim ve fide dikim zamanlarında 

bitkilerin dipleri kontrol edilerek zararlının 

larvası aranır, m
2
‟de 2–3 larva görüldüğünde 

ilaçlama yapılır. Dikimden sonrada kontrol 

edilen bitkilerde %1–3 oranında larva veya kesik 

bitki saptandığında uygun bir insektisit ile 

hazırlanmış zehirli yem veya yüzey ilaçlaması 

yapılır. Zehirli yem akşam üzeri bitki diplerine 

serpilir. İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha 

etkili olur. Bu tür Taiwan‟daki kesme 

zambaklarda ve glayöllerde zararlı olarak 

bilinmektedir (Anonymous, 2012).  

 

Sonuç 

Türkiye‟nin doğal geofit varlığının 

zenginliği, yüzyılladır insanların ilgisini 

çekmekte ve son yıllarda çok sayıda yeni tür bu 

zenginliğe ilave edilmektedir. Bu türlerden süs 

bitkisi olarak uygun olanların ekonomiye 

kazandırılma çalışmaları da devam etmektedir. 

Doğal alanlarından farklı ortamlarda yetişmeye 

zorlanan bitkiler, bu alanlarda yeni zararlı 

türlerle tanışmakta veya var olan zararlılarının 

yeni ortamda avcıları ve asalakları olmadığından 

çok fazla üreyebilmektedir. Bu nedenle soğanlı 

süs bitkileri park, bahçe ve sera gibi ortamlarda 

çok sayıda zararlının saldırısına maruz 

kalmaktadır. Bu zararlılarla morfolojik ve 

biyolojik özelliklerini bilmeden yapılan 

kimyasal mücadele çevre kirliliği, direnç ve 

yüksek maliyetle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle 

zararlıların, morfolojik, biyolojik özelliklerini, 

konukçularını, doğal düşmanlarını iyi 

tanımalıdır. Buna bağlı olarak kültürel 

önlemlerle zararlı sayısını en az seviyede 

tutmalı, mücadelede çevre dostu yöntem ve etkili 

madde kullanmaya özen göstermelidir. 

Mücadelenin maliyetini iyi hesaplanmalıdır. 

Uygulanan pestisitlerin bitki üzerinde kalıntı 

bırakacağını ve bununda insan sağlığı açısından 

zararlı olabileceğini unutmamalıdır.  
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Özet 

Çalışmada, farklı zorlama uygulamalarının Triumph grubunda yer alan „verandi‟ lale çeşidinin kesme 

çiçek performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Lale soğanları soğuk uygulamasının bir kısmını (61 gün) 9
o
C‟de 

kuru olarak aldıktan sonra, geri kalan kısmını (45 gün) 7
o
C‟de [(soğanların bir kısmı kuru olarak depolanırken, 

bir kısmı da kasalar içerisinde su kültürü ve katı ortam kültürüne (tek başına kokopit ve torf–perlit (1:1, v/v) 

dikilmiştir)] köklendirme odasında almıştır. Depolama sonunda su kültürü ve katı ortam kültüründe 

köklendirilen soğanlar kasalar içerisinde doğrudan seraya nakledilirken, kuru olarak depolanan soğanlar serada 

su kültürü ve katı ortam kültürüne dikilmiştir. Çalışmada; tam çiçeklenme süresi, vazo ömrü, çiçek sapı 

uzunluğu, perianth uzunluğu, dal ağırlığı ve çiçek sapı kalınlığı incelenmiştir. Su kültüründe yetiştirilen 

soğanlarda tam çiçeklenme süresinin (29.33 gün) kokopit (31 gün) ve torf–perlit (31 gün) ortamlarındaki 

soğanlardan 1.67 gün daha erken olduğu saptanmıştır. Soğuk hava deposunda su kültürü ve katı ortam 

kültüründe köklendirildikten sonra doğrudan seraya aktarılan soğanlardaki çiçeklenme süresinin (28.22 gün) 

soğuk hava deposunda kuru olarak depolandıktan sonra serada su kültürü ve katı ortam kültürüne dikilen 

soğanlardan (32.67 gün) 4.45 gün daha erken olduğu belirlenmiştir. Uygulamalara göre çiçek sapı uzunluklarının 

32.01–35.59 cm, çiçek sapı kalınlıklarının 10.27–10.59 mm, dal ağırlıklarının 43.99–45.91 g ve hasat sırasında 

perianth uzunluklarının 44.75–48.10 mm arasında değiştiği belirlenmiştir. Soğuk hava deposunda 

köklendirildikten sonra doğrudan seraya dikilen soğanlardan elde edilen çiçeklerin vazo ömrünün (11.20 gün), 

kuru olarak depolanan soğanlardan elde edilen çiçeklerin vazo ömründen (10.37 gün) daha uzun olduğu 

saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Lale, çiçek soğanı, topraksız kültür, zorlama, su kültürü, katı ortam kültürü, kalite 

 

Effects of Different Forcing Treatments on the Cut Flower Performance of Tulip (Tulipa gesneriana L.) 

Abstract 

The effects of different forcing treatments on the cut flower performance of tulip cv. „verandi‟ in the 

Triumph group were investigated in the study. The tulip bulbs received part of the cold period (61 days) as dry at 

9
o
C and then received the remainder of the cold period (45 days) in the rooting room at 7

o
C [(some of the bulbs 

were stored as dry, whereas some of them were planted on hydroponic (prong–type water tray) and substrate 

culture (cocopeat and peat–perlite (1:1, v/v) mixture) in boxes)]. At the end of storage, the bulbs rooted on the 

hydroponic and substrate cultures were transported in boxes directly to the greenhouse, while the bulbs stored as 

dry were planted on the hydroponic and substrate cultures in the greenhouse. Flowering time, vase life, stem 

length, the length of perianth, stem weight and stem diameter were investigated in the study. The flowering time 

of the bulbs grown in the hydroponic culture (29.33 days) was determined to be 1.67 days earlier than those of 

the bulbs in cocopeat (31 days) and peat–perlite mixture (31 days) substrates. The flowering time of the bulbs 

transported directly to the greenhouse after rooted on the hydroponic and substrate culture in the cold storage 

(28.22 days) was determined to be 4.45 days earlier than those of the bulbs planted on the hydroponic and 

substrate culture in the greenhouse after stored as dry in the cold storage (32.67 days). The stem lengths ranged 

from 32.01 to 35.59 cm, the stem diameters from 10.27 to 10.59 mm, the stem weights from 43.99 to 45.91 g, 

and the lengths of the perianth during the harvest from 44.75 to 48.10 mm by treatment. The vase life of the 

flowers obtained from the bulbs planted directly in the greenhouse after rooted in the cold storage (11.20 days) 

was found to be longer than the vase life of the flowers obtained from the bulbs stored as dry (10.37 days).  

 

Keywords: Tulip, flower bulb, soilless culture, forcing, hydroponic, substrate, quality 

 

GiriĢ 

Doğal Çiçek Soğanları, Soğanlı Bitkiler 

ve Çiçek Soğanları olarak bilinen soğanlı, 

yumrulu ve rizomlu süs bitkileri genellikle 

“Geofit” olarak adlandırılmaktadır. Dünyada 

800‟den fazla geofit cinsi olmakla birlikte bunlar 

arasında en popüler olan cinsler Tulipa, Lilium, 

Narcissus, Gladiolus, Hyacinthus, Iris ve 
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Crocus‟dur. Belirtilen yedi cins dünya çiçek 

soğanları üretim alanlarının yaklaşık %90‟ını 

karşılamaktadır (Benschop ve ark., 2010).  

Lale, çok yönlü (kesme çiçek, saksılı süs 

bitkisi, park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde 

tasarım bitkisi) kullanımı ve 122.727 da üretim 

alanıyla dünyada en fazla üretilen ve ticareti 

yapılan soğanlı çiçeklerin başında yer almaktadır 

(Benschop ve ark., 2010). Dünya lale soğanı 

üretiminde lider konumunda olan ülke Hollanda 

(108.000 da) olup bunu sırasıyla Japonya (3000 

da), Fransa (2930 da), Polonya (2000 da), 

Almanya (1550 da) ve Yeni Zelanda (1220 da) 

izlemektedir. Ülkemizde ise Konya‟da özel bir 

firma tarafından 400 da alanda yıllık 22 milyon 

adet lale soğanı üretimi yapılmakta (Yetkin, 

2012) ve bu soğanların neredeyse tamamı park 

ve bahçelerde tasarım bitkisi olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye‟de kesme çiçek 

amacıyla kullanılan soğanlar ise Hollanda‟dan 

ithal edilmektedir.  

Soğanlı süs bitkilerinde çiçek açma 

zamanlarının planlanması ve programlanmasında 

soğanların söküm aşaması ile dikim öncesi 

depolama koşulları ve süresinin önemli bir etkisi 

vardır. Lale bitkisinde apikal meristemler 

soğanların tarla koşullarında sökülme 

aşamasında vegetatif fazda olup soğanların 

sökülmesinden sonra bu meristemler uygun 

depolama koşullarında generatif faza geçerek 

soğanın içindeki çiçek organlarını oluşturur 

(Rees, 1966). Kesme çiçek üretimi amacıyla lale 

soğanlarının çiçeklenme periyodunu planlamak 

için genellikle kademeli sıcaklık uygulamaları 

yapılmakta ve erken çiçeklenmeyi teşvik etmek 

için soğanlar ya 34
o
C‟de 1 hafta +20

o
C‟de 17 

gün +7–9
o
C‟de 6 hafta tutulmakta (Rees, 1992; 

Le Nard ve De Hertogh, 1993a) ya da 34
o
C‟de 1 

hafta + „G‟ dönemine kadar 20
o
C (genellikle 5 

hafta) +5
o
C‟de 9–12 hafta tutulmaktadır (Rees, 

1972). Çiçeklenme zamanını geciktirmek için 

ise, soğanların 9
o
C‟de 6 hafta tutulması veya 

çiçeklenme zamanını daha da geciktirmek için 

soğanların topraktan sökümünden sonra 4 hafta 

20
o
C‟de, sonrasında dikime kadar 17

o
C‟de 

bekletilmesi tavsiye edilmektedir (De Hertogh, 

1980).  

Süs bitkilerinde ve özellikle kesme çiçek 

sektöründe pazar şartlarındaki rekabet, ürünü 

farklı zamanlarda pazara arz etmenin önemini 

artırmaktadır. Ülkemizde kesme lale çiçekleri 

piyasada özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarında 

yüksek fiyatlarla alıcı bulurken, bu dönemden 

sonra diğer kesme çiçek türlerinde olduğu gibi 

lale çiçeklerinin fiyatları da önemli ölçüde 

düşmektedir. Bu amaçla birçok soğanlı süs 

bitkisinde çiçeklenme periyodunu erkene almak 

veya geciktirmek için soğan, yumru, korm ve 

rizomları farklı sıcaklık rejimlerinde 

depolanmaktadır. Uygulanacak sıcaklık rejimi ve 

yetiştirme tekniğine göre normal yetişme 

mevsiminin dışında erken veya geç çiçek elde 

etmek veya çiçek soğanının yetiştirilemediği 

sıcak bölgelerde de bu çiçekleri yetiştirme 

olanağı bulunmaktadır. Lale soğanları doğal 

koşullarda genellikle mart–nisan aylarında 

olmak üzere yılda sadece bir kez 

çiçeklenmektedir (Bailey, 1963). Bununla 

birlikte kış aylarından önce soğanlara düşük 

sıcaklık uygulanarak laleleri doğal çiçeklenme 

zamanından önce çiçek açtırmak mümkündür. 

Bu işlem “forcing” yani “zorlama” olarak 

adlandırılır (Le Nard ve De Hertogh, 1993b; 

Thohirah ve ark., 2006; Benschop ve ark., 2010). 

Düşük sıcaklık uygulaması ile hem erken 

çiçeklenme hem de uzun saplı çiçekler elde 

edilir. Zorlama uygulamaları ile lalede aralık 

ayından mayıs ayına kadar olan 6 aylık sürede 

pazara çiçek arzı sağlanabilmekte, bu durum 

özellikle pazarda ürünün fazla olduğu dönemler 

dışında yüksek fiyatlarla kaliteli ürün sağlayarak 

önemli rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Dünyada son yıllarda gerek lale 

soğanlarının çiçeklenmeye zorlanması gerekse 

yetiştirme tekniklerinde büyük bir değişim 

yaşanmıştır. Geçmiş yıllarda, G döneminden 

sonra lale soğanlarına gerekli soğuk hafta sayısı 

kadar kademeli düşük sıcaklık uygulaması (9–7–

5–2
o
C) yapıldıktan sonra soğanlar soğuk hava 

deposundan çıkarılır ve doğrudan serada toprağa 

dikilirdi (Anonim, 2010). Son yıllarda 

geliştirilen yeni tekniklerle lale soğanlarının 

soğuk gereksiniminin bir kısmı öncelikle soğuk 

hava deposunda kuru olarak karşılanmakta, daha 

sonra soğanlar plastik kasalar içerisinde su 

kültürü ve/veya katı ortam kültürüne dikilmekte 

ve soğanlarda köklenmenin sağlanması amacıyla 

tekrar soğuk hava deposuna yerleştirilmektedir. 

Köklendirme odasında soğanlarda kökler 

uzamaya ve sürgün ucu sürmeye başlayınca 

içinde soğan bulunan kasalar köklendirme 

odasından çıkarılarak doğrudan serada yetiştirme 

masaları üzerine yerleştirilmekte ve belirli bir 

süre sonra çiçeklenme sağlanmaktadır. Lale 

soğanlarını köklendirme odasında gerek su 

kültürü gerekse katı ortam kültüründe 
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zorlamanın başlıca avantajları; dış koşullara 

(özellikle sıcaklık) bağlı kalmaksızın ürün 

programlamasına olanak sağlaması, köklendirme 

odalarında düşük sıcaklıklardan dolayı 

hastalıkların nispeten daha az oluşması, serada 

erken çiçeklenmeden dolayı üretim periyodunun 

kısalması ve dolayısıyla enerji tüketiminin 

azalması, m
2
‟den daha yüksek verimin elde 

edilmesi şeklinde sıralanabilir (Anonim, 2010). 

Çalışmada farklı zorlama uygulamalarının 

lalenin kesme çiçek performansı üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Deneme yeri ve yılı 

Araştırma, kesme çiçek üretimi ve ihracatı 

üzerine faaliyet gösteren Tan Tarım Ürünleri 

San. Tic. Ltd. Şti (Antalya)‟ne ait soğuk hava 

deposu ile plastik örtülü serada Kasım 2012–

Nisan 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür.  

 

Bitkisel materyal 

Çalışmada bitkisel materyal olarak 

Triumph grubundan kırmızı renkli „verandi‟ 

çeşidine ait 12 cm ve üzerinde (12/+) çevre 

büyüklüğüne sahip lale soğanları kullanılmıştır. 

Soğanlar G devresini tamamlamış ve düşük 

sıcaklık gereksiniminin bir kısmı karşılanmış 

şekilde (9
o
C‟de 61 gün kuru depolanmış) 

01.11.2012‟de Hollanda‟dan ithal edilmiştir. 

Triumph grubu laleler; katmersiz, çiçek sapları 

orta uzunlukta, orta sezonda çiçeklenen, Single 

Early ve Single Late grupları arasındaki 

melezlemelerden elde edilmiştir (Anonim, 

2013).  

 

Yöntem 

Soğanlara uygulanan iĢlemler 

Çalışmada kullanılan soğanların tarla 

koşullarında sökümden seraya dikilinceye kadar 

geçen sürede uygulanan işlemler Çizelge 1‟de 

özetlenmiştir. Soğanlar 12 Temmuz 2012‟de 

tarla koşullarında söküldükten sonra G devresine 

(dişi çiçek taslaklarının oluşumu) kadar 17–

20
o
C‟de 46 gün, G devresinden sonra 20

o
C‟de 

28 gün bekletilmiş ve daha sonra düşük sıcaklık 

gereksiniminin karşılanması amacıyla 9
o
C‟de 61 

gün kuru olarak depolanmıştır. Soğanlar daha 

sonra 4 gruba ayrılmış ve 7
o
C‟de (%90±5 nispi 

nem) 45 gün depolanmıştır. Birinci grupta yer 

alan soğanlar kuru olarak depolanırken, diğer üç 

gruptaki soğanlar köklenmenin sağlanması 

amacıyla kasalar içerisinde farklı ortamlara [(tek 

başına kokopit, torf–perlit (1:1, v/v), durgun su 

kültürü)] dikilmiştir. Depolama sonunda 

kokopit, torf–perlit ve su kültürüne dikilmiş olan 

soğanlar kasalar içerisinde doğrudan serada 

yetiştirme masalarının üzerine nakledilirken, 

kuru olarak depolanan soğanlar ise serada 

kasalar içerisindeki tek başına kokopit, torf–

perlit ortamları ile durgun su kültürüne 

dikilmiştir.  

Durgun su kültüründe soğanlar 56x36x9 

cm ebatlarında lale için özel olarak üretilmiş içi 

plastik iğneli kasalara dikilmiş (90 adet 

soğan/kasa) ve bu kasalarda 60x40x20 cm 

ebatlarındaki plastik kasaların içerisine 

yerleştirilmiştir. Dikim; soğanın tabanı (bazal 

plaka) 3 iğne arasındaki boşluğa gelecek şekilde 

elle bastırılarak yapılmıştır. Soğanlar dikim 

öncesi 30 dakika %50 Benomyl içeren 

solüsyonda bekletilmiştir. Dikimden sonra her 

kasaya 6‟şar lt çeşme suyu ilave edilmiştir. Katı 

ortam kültüründe ise tek başına kokopit ve 

hacimsel olarak 1:1 oranında torf–perlit kaşımı 

olmak üzere iki farklı ortam kullanılmıştır. 

Dikimden önce yetiştirme ortamları su ile iyice 

doyurulduktan sonra 60x40x20 ebatlarındaki 

plastik kasalara, her bir kasaya 6–7 cm derinlikte 

yetiştirme ortamı gelecek şekilde 

yerleştirilmiştir. Soğanlar kasa uzunluğuna 10 

sıra ve kasa genişliğine 9 sıra olacak şekilde (90 

adet/kasa) dikilmiş ve dikim sonrası soğanların 

üzeri 1.5–2 cm kalınlıkta nemlendirilmiş iri dişli 

kumla örtülmüştür. Gerek durgun su kültürü 

gerekse katı ortam kültürüne dikilen soğanlarda 

kökler yaklaşık 4–5 cm, sürgünler de 7–10 cm 

büyüklüğe ulaştığında (Anonim, 2010) içinde 

soğan olan kasalar soğuk hava deposundan 

çıkarılıp doğrudan plastik örtülü serada 

yetiştirme masalarının üzerine yerleştirilmiştir.  

 

Serada yetiĢtirme koĢulları 

Bitkilerin verim ve kalite parametrelerine 

yönelik çalışmalar 360 m
2
 büyüklüğünde (12 m 

en, 30 m boy, 3 m oluk altı yüksekliği ve 4.5 m 

çatı yüksekliği) hem çatı hem de yan 

havalandırmalı plastik örtülü serada 

yürütülmüştür. Soğuk hava deposundan çıkarılan 

kasalar sera içerisinde; 1.25 m en, 29 m boy, 10 

cm derinlik ve yerden 85 cm yükseklikte tabanı 

tel kafes olan yetiştirme masalarının üzerine 

yerleştirilmiştir. Sera içi sıcaklığı seradaki ısıtma 

sistemiyle gündüz 20±3
o
C, gece 16±2

o
C 

arasında, sera içi nispi nemi ise %75±5 arasında 
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tutulmuş ve %75‟lik gölge ağı ile gölgeleme 

yapılmıştır. Bitkiler her kasaya yerleştirilen 2 

sıra damla sulama borusuyla (2 lt/h debili) 

sulanmıştır. Ortam kültüründeki bitkiler 

yetiştirme ortamının nem durumuna göre 

sulanırken, su kültüründeki bitkiler ise her gün 

kasanın dibinden itibaren 5 cm yükseklikte olan 

drenaj deliklerinden dışarıya su akacak şekilde 

(2.5l su/gün) sulanmıştır. Çalışmada gerek 

soğanlara gerekse serada yetiştirme sırasında 

bitkilere herhangi bir gübreleme uygulaması 

yapılmamıştır. Hasat; taç yapraklar renklenip 

petal uçları açılmadan (Van Doorn, 1998) elle 

yapılmıştır.  

 

ÇalıĢmada incelenen özellikler 

Çalışmada; tam çiçeklenme süresi 

(çiçeklerin %50‟sinin hasat edildiği döneme 

kadar geçen süre; gün), çiçek sapı uzunluğu 

(çiçek sapının kesim noktasından çiçek 

tomurcuğunun alt kısmına kadar olan mesafe; 

cm), çiçek sapı kalınlığı (çiçek sapı üzerinde en 

alt yaprağın altından digital kumpast ile 

ölçülerek; mm), dal ağırlığı (hasattan hemen 

sonra çiçek sapı + yaprak + gonca hassas 

terazide tartılarak; g), periantın uzunluğu (çiçek 

tomurcuğunun en alt kısmı ile en uç kısmı 

arasındaki mesafe digital kumpast ile ölçülerek; 

mm) ve vazo ömrü [(laboratuar koşullarında 

(18–20
o
C, %60 nem, 12 saat ışık 12 saat 

karanlık, 1200 lüks ışık) çiçeklerin vazoya 

yerleştirildiği günden yaprakların sararmaya, 

petallerin solmaya ve dökülmeye, çiçek sapının 

bükülmeye başladığı güne kadar geçen süre)] 

belirlenmiştir.  

 

Deneme deseni ve verilerin değerlendirilmesi 

Çalışma Tesadüf Parselleri Deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve 

her tekerrürde 90‟ar adet olmak üzere toplam 

1620 adet soğan kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerin değerlendirilmesinde MINITAB 

istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Önemlilik testlerinde %1 ve %5, farklı grupların 

saptanmasında ise %5 olasılık düzeyi dikkate 

alınmıştır. Ortalamalar arasındaki farklılıklar 

Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Bütün uygulamalarda çiçeklenme oranının 

%100 olduğu saptanmıştır.  

 

Tam çiçeklenme süresi  

Depolama şekilleri ve yetiştirme 

ortamlarının tam çiçeklenme süresi üzerine 

etkisinin istatistiksel olarak önemli, depolama 

şekli x yetiştirme ortamı interaksiyonunun ise 

önemsiz olduğu belirlenmiştir. Soğuk 

gereksiniminin bir kısmı kuru olarak 

karşılandıktan sonra geri kalan kısmı 

köklendirme odasında kasalar içerisinde farklı 

yetiştirme ortamlarında (kokopit, torf–perlit, 

durgun su kültürü) karşılanan soğanlardan elde 

edilen çiçeklerde tam çiçeklenme süresinin 

(28.22 gün), düşük sıcaklık gereksiniminin 

tamamı kuru olarak karşılanan soğanlardan elde 

edilen çiçeklerin tam çiçeklenme süresinden 

(32.67 gün) daha erken olduğu saptanmıştır. 

Durgun su kültüründe yetiştirilen soğanlarda tam 

çiçeklenme süresinin 29.33 gün, tek başına 

kokopit ile torf–perlit ortamlarında ise 31.0‟er 

gün olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2).  

Çalışmada tam çiçeklenme süresinin 

yetiştirme ortamları arasında 29–31 gün, 

depolama şekilleri arasında ise 28–32 gün 

arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 2). 

Elde edilen sonuçlar farklı yetiştirme 

ortamlarında yetiştirilen lale çeşitlerinin 

çiçeklenme sürelerinin 21–36 gün arasında 

değiştiğini bildiren Sochacki ve Chojnowska 

(2005)‟nın bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. Bununla birlikte çalışmada tam 

çiçeklenme süresi bakımından elde edilen 

sonuçlar 15
o
C‟de 2–3 hafta ön soğutma 

işleminin ardından 5
o
C‟de 7–8 hafta 

depolandıktan sonra su kültüründe farklı su 

sıcaklıklarında (13, 18 ve 23
o
C) yetiştirilen 

„Gander‟ ve „Ben van Zanten‟ lale çeşitlerinde 

çiçeklenme sürelerinin 47–64 gün arasında 

değiştiğini rapor eden Yamasaki ve ark., 

(2002)‟nın bulgularından farklılık 

göstermektedir. Bu durumun çeşit, yetiştirme 

ortamı, soğan depolama sıcaklık ve süresi ile 

sera içi iklim koşullarından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Çiçek sapı uzunluğu  

Uygulamaların çiçek uzunluğunu üzerine 

etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu 

belirlenmiştir. Depolama şekilleri arasında kuru 

olarak depolanan soğanlardan elde edilen 

çiçeklerde çiçek sapı uzunluğunun 34.93 cm, 

düşük sıcaklık gereksiniminin bir kısmı kuru 

olarak karşılandıktan sonra geri kalan kısmı 

köklendirme odasında kasalar içerisinde farklı 
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yetiştirme ortamlarında karşılanan soğanlardan 

elde edilen çiçeklerin sap uzunluğunun ise 32.78 

cm olduğu saptanmıştır. Su kültüründe 

yetiştirilen bitkilerden elde edilen çiçeklerin sap 

uzunluğunun (34.76 cm), kokopit (33.33 cm) ve 

torf–perlit (33.48 cm) ortamlarındaki bitkilerin 

çiçek saplarından daha uzun olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 3).  

Elde edilen sonuçlar su kültüründe farklı 

besin solüsyonlarında yetiştirilen lalelerde çiçek 

sapı uzunluklarının 31.8–37.1 cm arasında 

değiştiğini rapor eden Lee ve Suh (2005)‟un 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Sochacki 

ve Chojnowska (2005) katı ortam kültüründe 

yetiştirilen „Leen van der Mark‟ ve „Yokohama‟ 

lale çeşitlerinde çiçek sapı uzunluklarının 22.2–

44.1 cm, Yamasaki ve ark. (2002) ise su 

kültüründe yetiştirilen „Gander‟ ve „Ben van 

Zanten‟ lale çeşitlerinde çiçek sapı 

uzunluklarının 38.2–51.2 cm arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir.  

 

Çiçek sapı kalınlığı  

Çiçek sapı kalınlığı üzerine gerek 

depolama şekli gerekse yetiştirme ortamlarının 

etkisinin istatistiki olarak önemsiz olduğu, 

depolama şekilleri arasında çiçek sapı 

kalınlıklarının 10.34–10.47 mm, yetiştirme 

ortamları arasında ise 10.32–10.48 mm arasında 

değiştiği belirlenmiştir.  

 

Perianth (tepal) uzunluğu  

Depolama şeklinin perianth uzunluğunu 

istatistiksel olarak önemli derecede etkilerken, 

yetiştirme ortamlarının perianth uzunluğu 

üzerine etkisinin önemsiz olduğu saptanmıştır. 

Soğuk gereksiniminin bir kısmı kuru olarak 

karşılandıktan sonra geri kalan kısmı 

köklendirme odasında kasalar içerisinde farklı 

yetiştirme ortamlarında karşılanan soğanlardan 

elde edilen çiçeklerdeki perianth uzunluğu 4.77 

cm iken, kuru olarak depolanan soğanlardan elde 

edilen çiçeklerde 4.54 cm olduğu belirlenmiştir. 

Yetiştirme ortamları arasında perianth 

uzunlukları 4.63–4.68 cm arasında değişmiştir 

(Çizelge 5).  

Yamasaki ve ark. (2002) su kültüründe 

yetiştirilen farklı lale çeşitlerinde perianth 

uzunluklarının 5.7–6.0 cm, Sochacki ve 

Chojnowska (2005) katı ortam kültüründe 

yetiştirilen lale çeşitlerinde perianth 

uzunluklarının 4.9–6.1 cm, Lee ve Suh 82005) 

ise su kültüründe farklı besin solüsyonlarında 

yetiştirilen lale çeşitlerinde perianth 

uzunluklarının 4.4–5.3 cm arasında değiştiğini 

rapor etmişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuçlar 

yukarıda belirtilen araştırma sonuçlarıyla genel 

olarak uyum göstermekle birlikte alt ve üst sınır 

değerleri farklılık göstermektedir. Bu durum 

çeşit, yetiştirme ortamı, soğanların depolama 

sıcaklık ve süresi, sera içi ekolojik koşulları ve 

hasat formundan kaynaklanabilir.  

 

Dal ağırlığı 

Dal ağırlığı üzerine depolama şeklinin 

etkisinin istatistiki olarak önemli, yetiştirme 

ortamlarının etkisinin ise önemsiz olduğu, 

belirlenmiştir (Çizelge 6). Kuru olarak 

depolanan soğanlardan elde edilen çiçeklerde dal 

ağırlığının (45.78 g), düşük sıcaklık 

gereksiniminin bir kısmı kuru olarak 

karşılandıktan sonra farklı yetiştirme 

ortamlarında köklendirilip seraya kasalar 

içerisinde nakledilen soğanlardan elde edilen 

çiçeklerin dal ağırlığından (44.85 g) daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Yetiştirme ortamları 

arasında dal ağırlıklarının ise 44.93–45.59 g 

arasında değiştiği saptanmıştır (Çizelge 6).  

Çalışmada elde edilen dal ağırlıklarının, 

su kültüründe yetiştirilen lalelerde dal 

ağırlıklarının 25.3–36.3 g arasında değiştiğini 

bildiren Yamasaki ve ark. (2002) ile katı ortam 

kültüründe yetiştirilen lalelerde dal ağırlıklarının 

16.2–28.7 g arasında değiştiğini bildiren 

Sochacki ve Chojnowska (2005)‟nın 

bulgularından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Kesme çiçek lale yetiştiriciliğinde dal ağırlığı; 

soğan büyüklüğü, çeşit, depolama sıcaklık ve 

süresi ile kültürel işlemlerden etkilenmektedir.  

 

Vazo ömrü 

Çalışmada vazo ömrünü hem depolama 

şekli hem de yetiştirme ortamlarının önemli 

derecede etkilediği belirlenmiştir (Çizelge 7). 

Soğuk gereksiniminin bir kısmı kuru olarak 

karşılandıktan sonra geri kalan kısmı kasalarda 

farklı yetiştirme ortamlarına dikilip köklendirme 

odasında karşılanan soğanlardan elde edilen 

çiçeklerin vazo ömrünün (11.20 gün), soğuk 

gereksiniminin tamamı kuru olarak karşılanan 

soğanlardan elde edilen çiçeklerin vazo 

ömründen (10.37 gün) daha uzun olduğu 

saptanmıştır. Yetiştirme ortamları arasında ise 

torf–perlit (11.40 gün) ve kokopit (11.05)‟te 

yetiştirilen bitkilerden elde edilen çiçeklerin 

vazo ömrünün su kültüründe yetiştirilen 
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bitkilerden elde edilen çiçeklerin vazo ömründen 

(9.90 gün) daha uzun olduğu tespit edilmiştir 

(Çizelge 7).  

Katı ortam kültüründe vazo ömrünün su 

kültürüne göre daha uzun olmasının katı ortam 

kültüründe yetiştirme ortamı olarak kullanılan 

gerek kokopit gerekse torfun hem organik 

madde hem de bazı bitki besin elementlerini 

içermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Kesme çiçeklerde hasat sonrası kaliteye hem 

hasat öncesi hem de hasat sonrası koşulların etki 

ettiği ve hasat sonrası kalite üzerine üretim 

koşulları ve yetiştirme tekniklerinin önemli bir 

etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Davarynejad 

ve ark., 2008). Ürünün hasat sonrası kalitesinin; 

çeşit, mevsim, yetiştiriciler ve hatta aynı 

yetiştiricinin yılın aynı zamanında farklı üretim 

parsellerinde bile farklılık gösterdiği 

bildirilmiştir (Mortensen ve Gislerod, 1999).  

 

Sonuç  

Çalışmada, soğuk gereksiniminin bir 

kısmı kuru olarak karşılandıktan sonra geri kalan 

kısmı köklendirme odasında kasalar içerisinde 

farklı yetiştirme ortamlarında (kokopit, torf–

perlit, durgun su kültürü) karşılanıp kasalar 

içerisinde doğrudan seraya transfer edilen 

soğanlardan elde edilen bitkilerde, kuru olarak 

depolanan soğanlardan elde edilen bitkilere göre 

tam çiçeklenme süresi, perianth uzunluğu ve 

vazo ömrü bakımından daha iyi sonuçlar elde 

edilirken, kuru olarak depolanan soğanlardan 

elde edilen bitkilerde ise çiçek sap uzunluğu ve 

dal ağırlığı bakımından daha iyi sonuçlar elde 

edilmiştir. Durgun su kültüründe yetiştirilen 

bitkilerde kokopit ve torf–perlit ortamlarına göre 

çiçeklenme süresinin daha erken, çiçek sapının 

daha uzun, katı ortam kültüründe yetiştirilen 

bitkilerde ise vazo ömrünün durgun su kültürüne 

göre daha uzun olduğu belirlenmiştir.  

Durgun su kültüründe daha erken 

çiçeklenmeden dolayı üretim periyodunun 

kısalması ve buna bağlı olarak serada enerji 

tüketiminin azalması, katı ortam kültüründe her 

üretim döneminde ya yetiştirme ortamlarının 

yeniden satın alınması ya da kullanılan 

ortamların dezenfekte edilmesi zorunluluğu 

dikkate alındığında kesme çiçek lale 

yetiştiriciliğinde durgun su kültürünün başarılı 

bir şekilde kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte lale için özel 

üretilmiş olan plastik iğneli kasalar başlangıç 

maliyetleri için bir dezavantaj olarak görülmekle 

birlikte, kasaların birden fazla üretimde 

kullanılması bu maliyetin kısa sürede geri 

dönüşümünü sağlayabilecektir. Bundan sonra 

gerek durgun su kültürü gerekse katı ortam 

kültüründe kesme çiçek lale yetiştiriciliği 

üzerine planlanacak çalışmalarda farklı besin 

solüsyonları ve özellikle kalsiyumun etkileri 

yanında çeşitlerin durgun su kültüründe plastik 

iğneli kasalarda yaralanmaya karşı verecekleri 

tepkilerin araştırılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Soğanlar tarla koşullarında sökümden seraya dikilinceye kadar geçen sürede uygulanan işlemler 

Soğan 

Söküm 

Tarihi 

G Dönemine Kadar 

(17–20
o
C‟de) 

G Döneminden 

Sonra (20
o
C‟de) 

Depolama (9
o
C‟de 

Kuru) 
Depolama (7

o
C‟de) Seraya Dikim 

12.07.12 
46 gün 28 gün 61 gün 45 gün 

08.01.13 
12.07.12–27.08.12 27.08.12–24.09.12 24.09.12–24.11.12 24.11.12–08.01.12 

    

1) Kuru 

2) Kokopit 

3) Torf–Perlit 

4) Su Kültürü 

 

 

Çizelge 2. Uygulamaların tam çiçeklenme süresi üzerine etkileri (gün) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı 

Ort.  
Kokopit Torf–perlit Su Kültürü 

Kuru  33.33 33.33 31.33 32.67 A* 

Kasalara Dikilmiş 28.67 28.67 27.33 28.22 B 

Ortalama 31.00 a 31.00 a 29.33 b  

*: Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemlidir.  

Büyük harfler depolama şekli, küçük harfler yetiştirme ortamları arasındaki farklılığı göstermektedir.  

 

Çizelge 3. Uygulamaların çiçek sapı uzunluğuna etkileri (cm) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı  

Kokopit Torf–perlit Su Kültürü Ort.  

Kuru  34.64 34.57 35.59 34.93 A* 

Kasalara Dikilmiş 32.01 32.39 33.93 32.78 B 

Ortalama 33.33 b 33.48 b 34.76 a  

*: Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemlidir.  

Büyük harfler depolama şekli, küçük harfler yetiştirme ortamları arasındaki farklılığı göstermektedir.  

 

Çizelge 4. Uygulamaların çiçek sapı kalınlığına etkileri (mm) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı  

Kokopit Torf–perlit Su Kültürü Ort.  

Kuru  10.37 10.37 10.27 10.34 ö.d. 

Kasalara Dikilmiş 10.45 10.59 10.36 10.47 ö.d. 

Ortalama 10.41 ö.d. 10.48 ö.d. 10.32 ö.d.  

*: Ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemli değildir.  

 

Çizelge 5. Uygulamaların perianth uzunluğu üzerine etkileri (cm) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı  

Kokopit Torf–perlit Su Kültürü Ort.  

Kuru  4.53 4.56 4.53 4.54 B* 

Kasalara Dikilmiş 4.79 4.81 4.72 4.77 A 

Ortalama 4.66 ö.d. 4.68 ö.d. 4.63 ö.d.  

*: Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemlidir.  

ö.d.: Ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemli değildir.  
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Çizelge 6. Uygulamaların dal ağırlığı üzerine etkileri (g) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı  

Kokopit Torf–perlit Su Kültürü Ort.  

Kuru  45.91 45.56 45.86 45.78 A* 

Kasalara Dikilmiş 44.96 45.61 43.99 44.85 B 

Ortalama 45.43 ö.d. 45.59 ö.d. 44.93 ö.d.  

*: Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemlidir.  

ö.d.: Ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemli değildir.  

 

Çizelge 7. Uygulamaların vazo ömrü üzerine etkileri (gün) 

Depolama Şekli 
Yetiştirme Ortamı  

Kokopit Torf–perlit Su Kültürü Ort.  

Kuru  10.70 11.00 9.40 10.37 B* 

Kasalara Dikilmiş 11.40 11.80 10.40 11.20 A 

Ortalama 11.05ab 11.40a 9.90b  

*: Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark %5 düzeyinde önemlidir.  

Büyük harfler depolama şekli, küçük harfler yetiştirme ortamları arasındaki farklılığı göstermektedir.  
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Özet 

Zoysia japonica Steud. (Japon çimi) gölge koşullara dayanımı, düşük bakım isteği ve diğer üstün çim 

karakteristikleri bakımından ülkemizin Akdeniz ve geçiş iklim bölgeleri için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Ancak ülkemizde yeterince tanınan ve yaygın kullanılan bir çim türü değildir. Akdeniz iklimi koşullarında bu 

türün tesisi üzerine yapılan araştırma sayısının ise oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Akdeniz iklimi altında Zoysia japonica „Zenith‟ çeşidinin tohumla başarılı bir şekilde alanda tesisini sağlayacak 

optimum ekim zamanının bulunmasıdır. „Zenith‟ tohumları 10 gr/m
2 
oranında Haziran, Temmuz ve Ağustos 

2012 tarihleri olmak üzere üç farklı zamanda tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. 

Çalışma 2013 yılında tekrar edilecektir. Ekimden itibaren çimler dormansiye girene kadar 15 günde bir tesis 

olma hızı (%), genel çim kalitesi (1–9 skalası: 9 en yüksek kalite) ve dormansiye girmeden hemen önce birim 

alanda çim yoğunluğu gözlemleri alınmıştır. İlk yıl elde edilen sonuçlara göre; Haziran ve Temmuz aylarında 

ekilen tohumlar yetişme sezonu sonunda alanda sırasıyla %100 ve %87 oranda tesis olmuşlar ve kabul edilebilir 

ve üstü çim kalitesine ulaşmışlardır. Ağustos ayında ekilen parseller ise aynı yetişme sezonu sonunda ancak %48 

oranında tesis olabilmişlerdir. Birim alanda en yüksek çim yoğunluğunu 225 adet 50 cm
–2 

ile Haziranda ekilen 

parseller sağlamış bunu 175 ve 103 adet 50 cm
–2

 ile sırasıyla Temmuz ve Ağustos ekim tarihleri sağlamıştır. İlk 

yıl elde edilen sonuçlar ışığında Akdeniz koşullarında Zoysia japonica çim türü ile başarılı bir çim alan tesisi için 

Haziran ayı optimum ekim zamanı olarak önerilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Japon çimi, çim kalitesi, çim yoğunluğu, çim tohumu ekim oranı  

 

Optimum Seeding Time for “Zoysia Japonica” Under Mediterranean Conditions 

Abstract 

Zoysia japonica Steud. (Zoysiagrass) has a great potential for the Mediterranean and transitional climatic 

region of Turkey due to its shade tolerance, low maintenance requirements and other superior turfgrass 

characteristics. However, it is not a well known and commonly used turfgrass species in Turkey. The number of 

studies on the establishment of zoysiagrass under Mediterranean climatic conditions is limited. The objective of 

the study was to determine the optimum seeding date for successful establishment of zoysiagrass under the 

climatic conditions of Mediterranean region of Turkey. Zenith zoysiagrass was seeded on three different dates 

including June, July and August 2012 at 10 gr/m
2 

seeding rate in a randomized complete block design with three 

replications and the study will be repeated in 2013. After seeding, biweekly establishment rate (%) and turfgrass 

quality (using 1–9 scale, where 9= excellent quality) data were collected and turfgrass density measurement was 

taken before the onset of dormancy. Based on the first year results; zoysiagrass seeded in June and July 

established at a rate of 100 and 87% respectively at the end of the first growing season and both dates provided 

above acceptable turfgrass quality. However zoysiagrass plots seeded in August reached to 48% coverage at the 

mean time. Zoysiagrass seeded in June provided the highest shoot density with 225 shoots per 50 cm
–2

, followed 

by July and August seeding dates with 175 and 103 shoots. Based on the preliminary results, June can be 

suggested as an optimum seeding date for zoysiagrass under the Mediterranean conditions of Turkey.  

 

Keywords: Zoysiagrass, turfgrass quality, turfgrass density, turfgrass seeding rate 

 

GiriĢ 

Zoysia japonica Steud. (Japon çimi) 

oluşturduğu yüksek kalitedeki çim dokusuyla 

dünyanın pek çok ülkesinde ev bahçeleri, 

parklar, golf ve spor sahalarında kullanım bulan 

önemli bir çim türüdür (Beard, 1973; 

Richardson, 2003). Sıcak iklim çim bitkileri 

içinde kışın düşük sıcaklıklara toleransı en iyi tür 

olan Japon çimi sıfırın altındaki sıcaklıklarda 

bile yaşamını sürdürebilmektedir (Emmons, 

2000; Dunn, 1991; Patton ve Reicher, 2007). Bu 

bakımdan Japon çimi ülkemizin sadece Akdeniz 

ve Ege sahil bölgeleri için değil, geçiş iklim 

bölgelerinde tesis edilecek yeşil alanlar için de 

oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Serin 

iklim çim türleriyle kıyaslandığında yüksek 

sıcaklıklara, kurağa, yabancı otlara, hastalık ve 

zararlılara ve basılmaya olan mükemmel 
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toleransı nedeniyle Japon çimi bakımı daha ucuz 

ve kolay olan bir çim türüdür (Youngner, 1961; 

Brian ve ark., 1981; Reinert and Engelke, 2001; 

White ve ark., 2001). Gölgeye toleransının iyi 

olması nedeniyle (Morton ve ark., 1991; 

Emmons, 2000) Japon çimi, tam güneş alamayan 

yarı gölge koşullara sahip çim alanlar için de 

mükemmel bir şeçimdir.  

Ülkemizin Akdeniz ve Ege sahil 

bölgelerinde en yaygın kullanılan çim türü olan 

bermuda çimi (Cynodon sp.) gölgeye 

toleransının çok zayıf olması nedeniyle, gölge ve 

yarı gölge koşullarda strese girmekte ve zamanla 

seyrekleşerek alandan kaybolmaktadır. Bu tür 

alanlarda, bermuda çimi ile gölge toleransı 

nispeten daha iyi olan bazı serin iklim çim 

türlerinden oluşan karışımların bölgede yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak Ege ve 

Akdeniz bölgelerimizde yaz aylarındaki yüksek 

sıcaklıklar serin iklim çim türlerini strese 

sokarak gelişimlerini engellemekte ve bu 

alanların her yıl yenilenmelerini 

gerektirmektedir. Çim alanların her yıl yeniden 

tesis edilmeleri ise yeşil alan bakım maliyetlerini 

önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu bakımdan 

gölge koşullara toleransı daha iyi olan Japon 

çimi ülkemizin sıcak iklim bölgelerinde, yarı 

gölge ve gölge koşullara sahip ev bahçeleri, golf 

ve futbol sahaları için bermuda çimine alternatif 

olarak sunulacak önemli bir sıcak iklim türü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Akdeniz ve geçiş 

iklim bölgeleri için önemli potansiyeline rağmen 

Japon çimi ülkemizde yeterince tanınan ve 

yaygın kullanılan bir çim türü değildir. Literatür 

incelendiğinde bu tür üzerine yapılan mevcut 

araştırmalar özellikle ABD‟nin farklı 

eyaletlerinde yürütülmüş çalışmalardır (Beard, 

1973; Richardson ve ark., 2003; Patton ve ark., 

2004; Zuk ve Fry., 2005; Hall ve ark., 1998; 

Okeyo ve ark., 2011). Akdeniz iklimi 

koşullarında (gerek ülkemiz gerekse diğer 

Akdeniz ülkeleri) bu türün performansı ve çim 

alan tesisi üzerine yapılan araştırma sayısının ise 

kısıtlı olduğu görülmektedir (Severmutlu ve ark., 

2011; Pompeiano ve ark., 2012; Volterrani ve 

ark., 1997; Croce ve ark., 2001; Geren, 2009). 

Ülkemizde yürütülen sınırlı çalışmalar da daha 

ziyade bu türün, diğer çim türleri ile birlikte 

ülkemize adaptasyonunun belirlenmesi ile sınırlı 

kalmıştır (Severmutlu, 2011; Geren, 2009). Bu 

bilgi eksikliğinin Z. japonica çim türünün 

ülkemizde az tanınması ve sınırlı kullanılmasına 

zemin oluşturduğu açıktır. Bu bakımdan Z. 

japonica çim türünün Akdeniz iklim 

koşullarında çim alan tesisi oluşturmasını 

optimize edecek çalışmaların yapılması 

önemlidir. Başarılı ve hızlı bir şekilde tesis 

olabilme, rulo çim üretimi, golf ve futbol 

sahaları, ev bahçeleri ve parklar gibi farklı 

alanlarda Japon çiminin kullanımını önemli 

ölçüde arttıracaktır. Özellikle ekim zamanının 

iyi ayarlanması ve kullanılan yöntemler bu türde 

tesis olma hızını etkilemektedir (Richardson ve 

ark., 2003; Patton ve ark., 2004). Yakın 

zamanlara kadar sadece vejetatif olarak tesis 

edilebilen Japon çimi, son yıllarda geliştirilen 

bazı çeşitler (Örneğin; „Zenith‟) sayesinde 

tohum tesis edilebilmektedir. Genel olarak sıcak 

iklim çim türlerinde geç ilkbahar–erken yaz 

dönemi ekim ve dikimleri tercih edilir (Johnson 

ve Thompson, 1961). Belirtilen bu tarihler arası 

ekim, sıcak iklim bitkilerinin alanda iyi bir 

şekilde gelişmesi için gerekli toprak 

sıcaklıklarının en uzun süre mevcut olacağı 

periyodu sağlar (Beard, 1973). Optimum ekim 

zamanı ve yönteminin belirlenmesi çimin kış 

mevsiminden önce alanda başarılı bir şekilde 

tesis olması ve özellikle geçiş bölgelerinde çim 

örtüsünün kış soğuklarından etkilenmemesi için 

oldukça önemlidir.  

Akdeniz iklimi koşullarında Zoysia 

japonica türünün tohum ile çim alan tesisinde en 

uygun ekim zamanın belirlenmesi, ekimi takip 

eden ilk büyüme sezonu içinde bu türün alanda 

tamamen tesis olmasını sağlayabilir. Böylece 

başarılı bir çim alan tesisi ile bakım masrafları 

düşürülebilir ve yarı gölge–gölge koşullar başta 

olmak üzere Japon çiminin bölgede bermuda 

çimine alternatif bir çim türü olarak önerilmesi 

mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı Akdeniz 

koşullarında, Zoysia japonica türünde „Zenith‟ 

çeşidini kullanılarak tohum yöntemiyle çim alan 

oluşturmak için optimum ekim zamanının 

bulunmasıdır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma Akdeniz Üniversitesi, kampüsü 

içersindeki araştırma uygulama arazisinde 

hazırlanan deneme alanında, 2012 yılı Haziran–

Aralık döneminde yürütülmüştür. Bu araştırma 

iki yıllık bir çalışma olarak planlandığından, 

deneme 2013 yılı Haziran–Aralık döneminde 

tekrar edilecektir. Bitkisel materyal olarak Z. 

japonica „Zenith‟ çeşidi tohumu kullanılmıştır. 

Çalışma tesadüf blokları deneme deseninde 3 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Üretici firma 
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tavsiyesi ve önceki çalışmalar göz önüne 

alınarak „Zenith‟ çeşidi 10 gr/m
2 

tohum ekim 

oranında 1.5 m x 4 m boyutlarında hazırlanan 

deneme parsellerine 20 Haziran 2012, 20 

Temmuz 2012 ve 20 Ağustos 2012 tarihleri 

olmak üzere üç farklı zamanda ekilmiştir. 

Tohum ekimi öncesi alanda toprak işlemesi 

yapılmış ve her türlü atıktan temizlenmiş ve 

toprak örnekleri alınmıştır. Toprak analiz 

sonuçlarına göre ekimden önce gübre (15N – 

15P – 15K) 5 g. m
–2 
N oranında uygulanarak 

toprağa karıştırılmış, toprak ince tesviyesi 

düzgün bir şekilde yapılmış ve hafif bir silindir 

geçirildikten sonra parseller ekime hazır hale 

getirilmiştir. Z. japonica tohumları yüzlek olarak 

ekilmesi gerektiğinden tohumların üzeri 3–5 

mm. ince bir torf tabakası ile örtülmüş ve 

arkasından tohum–toprak temasını sağlamak için 

silindirlenmiştir. Ekimlerden sonra deneme 

alanları tüm deneme süresince ihtiyaç 

duyuldukça yağmurlama sulama ile sulanmış, 

biçim olgunluğuna geldiklerinde ve aktif 

büyüme dönemleri boyunca 50 mm yükseklikten 

biçilmişlerdir. Deneme parsellerine büyüme 

sezonunda ayda (22N – 0.5P – 11K) 5 g. m
–2 

N 

gübre uygulaması yapılmıştır. Parseller arasında 

oluşan yabancı otları kontrol etmek için herbisit 

(glyphosate – 0.28 kg ha – 1) uygulanmıştır.  

Ekimden sonra ise her bir parselden 

aşağıdaki veriler alınmıştır:  

Tesis olma hızı: Tohum ekiminden 

itibaren çalışma süresince iki haftada bir Zoysia 

japonica çim türünün tesis olma hızı 

belirlenmiştir. Tesis olma hızı, görsel olarak, çim 

bitkisi ile kaplı alanın yüzde (%) olarak 

değerlendirilmesidir. 0–100 skalası kullanılarak 

belirlenen bu değer dikimden itibaren çim 

bitkisinin bütün parseli kaplayan olgun bir çim 

dokusu geliştirme yönünde hızını vermiş olur.  

Çim kalitesi: Çim kalitesinin 

değerlendirilmesi, çim dokusuna ait renk, 

homojenite (üniformite) yoğunluk, doku 

(tekstür) ve çevresel ve/veya hastalık vb. 

kaynaklı streslere olan tepkinin bir 

kombinasyonudur (Turgeon, 1999). Görsel 

olarak 1–9 kalite puanlama skalası kullanılarak 

değerlendirilmiştir (NTEP, 2010). Bu skalada 

1.0 değeri tamamen sararmayı (dormansi veya 

ölüm), 6.0 değeri kabul edilebilir minimum çim 

kalitesini, 9.0 değeri ise ideal sürgün yoğunluğu, 

doku, renk ve homojenlik ile mükemmel veya 

ideal kaliteyi ifade temsil etmektedir. veriler 15 

günde bir alınmıştır.  

Çim yoğunluğu: Her parselden tesadüfü 

olarak seçilen 3 noktadan, 8 cm çapındaki çim 

profil örnekleme aleti (cup cutter) ile çıkarılan 

çim kalıplarındaki mevcut çim sürgünlerinin 

sayılması ile belirlenmiştir. Ölçümler yapıldıktan 

sonra çim profilleri orijinal yerlerine geri 

yerleştirilmiştir. Sayımlar Kasım 2012 de çimler 

uyku dönemine girmeden hemen önce 

yapılmıştır. Böylece ekim zamanına göre çim 

yoğunluğundaki değişimin oranı saptanmıştır.  

Alınan veriler PROC GLM (SAS Institute, 

1999) programı ile varyans analiz yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalamalar Fisher 

metoduna göre korunmuş en az önemli fark 

(LSD) testi ile karşılaştırılarak LSD(0.05) değerleri 

hesaplanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan istatistik analizleri sonucunda 

tesis olma hızı açısından ekim zamanları 

arasındaki farklar önemli bulunmuştur (Çizelge 

1, Şekil 1). Haziran ayında ekilen parseller 

ekimden sadece 2,5 ay sonra (10. hafta) yaklaşık 

%89 oranında çim ile kaplı iken Temmuz ve 

Ağustos ayında ekilen parseller aynı sürede 

sırasıyla %73 ve %35 oranında tesis olmuşlardır 

(Çizelge 1). Ekimlerden 3,5 ay sonra ise (14. 

hafta) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 

ekilen parsellerin çim tesis olma oranları 

sırasıyla %100, %81 ve %48 oranında 

gerçekleşmiştir. Denenen ekim zamanları 

içerisinde sadece Haziran ayında ekilen parseller 

büyüme sezonu bitmeden önce %100 oranında 

alanda tesis olma başarısını sağlamıştır (Çizelge 

1 ve Şekil 1). Temmuz ayında ekilen parseller 

ise 17 hafta sonra (Kasım ayı sonunda; 

dormansiye girdiği dönemde) %87 oranında tesis 

olmuştur. Temmuz ayına ait sonuçlar 

Severmutlu ve ark. (2011) ile uyuşmaktadır. 

Sıcak iklim çim türlerinin Akdeniz iklim 

koşularına adaptasyonunu araştırdıkları 

çalışmada Severmutlu ve ark. (2011) 15 

Temmuz da ekilen Zoysia japonica „Zenith‟ 

çeşidinin 18 hafta sonra %90 oranında tesis 

olarak dormansiye girdiğini bulmuşlardır. 

Ağustos ayında ekilen çim parselleri ise büyüme 

sezonunun sonunda ancak %48 oranına ulaşarak, 

alanda tesis olamadan dormansiye girmiştir. İlk 

yıl elde ettiğimiz sonuçlara göre denenen ekim 

zamanları içinde, %100 oranında çim tesisini 

mümkün kılan en uygun zaman Haziran 

bulunmuş, Ağustos ayında yapılan ekim ise 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Benzer şekilde 
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Patton ve ark. (2004) Indiana ve Kentucky 

eyaletlerinde (ABD) Zoysia japonica türü 

„Zenith‟ çeşidinde ekimi izleyen yetişme sezonu 

sonunda tamamen çim alan tesisini garantileyen 

optimum ekim zamanını 1–15 Haziran tarihleri 

olduğunu bulmuştur. Ayrıca Zuk ve Fry (2005) 

Kansas eyaletinde 18 Haziran da ekilen Zoysia 

japonica „Zenith‟ çeşidinin kış mevsiminden 

once %100 oranında tesis olduğunu rapor 

etmişlerdir. Portz ve ark. (1981) Illinois‟de 

(ABD) yürüttükleri çalışmada erken yaz 

döneminde (1 Temmuz) ekilen Zoysia japonica 

türünün başarıyla tesis olabileceğini bildirmiştir. 

Genel olarak Zoysia japonica ve diğer sıcak 

iklim çim türlerinde geç ilkbahar–erken yaz 

dönemi ekim ve dikimleri tavsiye edilmektedir 

(Johnson ve Thompson, 1961; Patton ve ark., 

2006). Belirtilen bu tarihler arası ekim ve dikim, 

sıcak iklim bitkilerinin alanda iyi bir şekilde 

gelişmesi için gerekli toprak sıcaklıklarının en 

uzun süre mevcut olacağı periyodu sağlar ve ilk 

donlardan önce olgun bir çim dokusu 

oluşturmasına fırsat verir (Beard, 1973; Musser 

ve Perkins, 1969). Bu durum özellikle geçiş 

bölgelerinde çim örtüsünün kış soğuklarından 

etkilenmemesi için oldukça önemlidir.  

Ekim zamanları arasında genel çim 

kalitesi açısından da önemli farklar bulunmuştur 

(Şekil 2.). Tohum ekimlerinden itibaren 8, 10, 12 

ve 16. haftalarda parsellerin ortalama genel çim 

kalitesine bakıldığında Haziran ayı tüm gözlem 

dönemlerinde en yüksek çim kalitesini 

sağlamıştır. Haziran ayında ekilen parseller 

ekimden 10 hafta sonra kabul edilebilir (1–9 

skalasına göre 6 ve üstü değerler) ve üstü çim 

kalitesi sağlamıştır. Temmuz ayında ekilen 

parseller ise tohum ekiminden 12 hafta sonra 

kabul edilebilir çim kalitesine ulaşmışlardır. 

Ağustos ayında ekilen parseller ise alanda tesis 

olamadıkları için tüm tarihlerde kötü bir çim 

kalitesine sahip oldular. Tohum ekimlerinden 

itibaren 16. haftada parsellerin genel çim 

kaliteleri karşılaştırıldığında Haziran ve 

Temmuz ayında ekilen parseller sırasıyla 8.7 ve 

7.5 değerleri ile kabul edilebilir üstü güzel kalite 

sağlarlarken Ağustos ekimi 4.7 ile kötü bir kalite 

sergilemiştir.  

Çim yoğunluk değerleri açısından ekim 

zamanları arasındaki farklar önemli bulunmuştur 

(Şekil 3). Kasım ayında çimler dormansiye 

girmeden önce yapılan çim yoğunluk 

sayımlarına göre birim alanda en yüksek sürgün 

sayısını 225 adet / 50 cm
2
 ile beklendiği üzere 

Haziran tarihi sağlamıştır. Bunu 175 ve 103 

adet/50 cm ile sırasıyla Temmuz ve Ağustos 

ayında ekilen parseller izlemiştir (Şekil 3). Bu 

sonuçlar çim tesis olma hızı ve genel çim kalitesi 

sonuçları ile paralellik göstermiştir. Haziran 

ayında ekilen parseller daha kısa sürede tesis 

oldukları için, büyüme sezonu sona ermeden 

önce sürgünlerin olgunlaşarak daha fazla 

kardeşlenmesine fırsat verecek zamanı 

sağlayabilmiştir.  

 

Sonuç 

Akdeniz iklimi koşullarında Zoysia 

japonica türü „zenith‟ çeşidinde, tohum ile çim 

alan tesisinde en uygun ekim zamanın 

belirlenmeye çalışıldığı bu deneme sonuçlarına 

göre; çim tesis olma hızı, genel çim kalitesi ve 

çim yoğunluk değerleri göz önüne alındığında en 

başarılı ekim zamanı Haziran bulunmuş ve bunu 

Temmuz ayı izlemiştir. Sıcak iklim çim 

türlerinin Ağustos ve sonrasında ekimi çok 

nadiren başarılı sonuçlar vermektedir çünkü ilk 

donlardan önce olgun bir çim dokusu 

oluşturacak yeterli bir zaman mevcut 

olamamaktadır (Musser ve Perkins, 1969). 

Üstelik geç dönemde yapılacak ekimlerde yavaş 

gelişen ve alanı kaplayamayan çim dokusu 

nedeniyle yoğun yabancı ot baskısı ve 

dolayısıyla bakım masraflarının artması ve çimin 

tesis olma hızının daha da yavaşlaması söz 

konusu olabilir.  

Bu çalışmanın ilk yıl elde edilen sonuçları 

ışığında, Akdeniz koşullarında, Zoysia japonica 

türünün kış mevsiminden önce alanda başarılı 

bir şekilde tesis olması ve kaliteli bir çim dokusu 

oluşturması için tohum ekiminin ağustos ayından 

önce ve tercihen Haziran ayında yapılması 

tavsiye edilir.  
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Çizelge. 1. Farklı aylarda ekilen Zoysia japonica „Zenith‟ çeşidinin tohum ekiminden itibaren haftalar bazında 

çim tesis olma oranı ortalamaları (%).  

Tohum Ekim 

zamanı 

Çim Tesis olma hızı–Oranı (%)
X
 

Tohum Ekiminden sonra geçen zaman (Haftalar) 

2 4 6 8 10 12 14 16 17 

Haziran 5,0 12,0 46,7 75,7 88,7 98,0 100,0 100,0 100,0 

Temmuz 5,0 13,0 40,0 61,7 73,0 77,3 81,3 84,7 86,7 

Ağustos 2,0 9,3 21,7 28,3 35,0 43,3 48,3 48,3 48,3 

Lsd (0.05)
y
 1,3 2,4 11,9 13,0 8,7 10,0 8,2 8,3 9,2 

x 
Çim tesis olma hızı veya oranı 0–100 görsel skalası kullanılarak değerlendirilmiştir, bu skalada %100 Tüm 

parselin çim örtüsü ile kaplı olduğunu gösterir.  
y 
Fisher metoduna göre korunmuş en az önemli fark (LSD) değerleri, P≤0.05 seviyesinde ekim zamanlarını 

birbirleriyle karşılaştırmak için hesaplanmıştır.  

 

 
Şekil 1. 20 Haziran, 20 Temmuz ve 20 Ağustos 2012 tarihlerinde ekilen Zoysia japonica „Zenith‟ çeşidinin 

tohum ekiminden itibaren çim tesis olma oranı ortalamaları (%).  

Dikey
 

barlar, ekim zamanlarını birbirleriyle karşılaştırmak için, Fisher metoduna göre P≤0.05 

seviyesinde korunmuş en az önemli fark (LSD) değerlerini ifade etmektedir.  

 

 
Şekil 2. 20 Haziran, 20 Temmuz ve 20 Ağustos 2012 tarihlerinde ekilen Zoysia japonica „Zenith‟ çeşidinin 

tohum ekiminden itibaren haftalar bazında Çim Kalite ortalamaları.  
x 
Genel çim kalitesi 1–9 skalası kullanılarak değerlendirilmiştir, bu skalada 1.0 değeri tamamen 

sararmayı (dormansi veya ölüm), 6.0 değeri kabul edilebilir minimum çim kalitesini, 9.0 değeri ise ideal 

sürgün yoğunluğu, doku, renk ve homojenlik ile mükemmel veya ideal kaliteyi temsil etmektedir.  
y 
Her bir gözlem tarihinde, farklı harflerle gösterilen ekim zamanları Fisher metoduna göre P≤0.05 

seviyesinde korunmuş en az önemli fark (LSD) değerlerine göre birbirinden farklıdır.  
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Şekil 3. 20 Haziran, 20 Temmuz ve 20 Ağustos 2012 tarihlerinde ekilen Zoysia japonica „Zenith‟ çeşidinin 15 

Kasım 2012 tarihinde birim alandaki (50 cm
2
) çim yoğunluk değerleri.  

x 
Farklı harflerle gösterilen ekim zamanları Fisher metoduna göre P≤0.05 seviyesinde korunmuş en az 

önemli fark (LSD) değerlerine göre birbirinden farklıdır.  
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Japon Ayvası (Chaenomeles japonica) Bitkisinde Farklı Zamanlarda Alınan 

Çeliklerin Farklı Ortamlarda Köklenme BaĢarısı 
 

Aysun ÇavuĢoğlu*, Melekber SülüĢoğlu, Süleyman Erkal 
Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, TR–41285, Kocaeli 
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Özet 

Çalışmada, Kocaeli ili ekolojik koşullarında park ve bahçe bitkilendirme çalışmalarında kullanılan Japon 

ayvası (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl) bitkisinin bir tipi kullanılmış olup, 2012 yılının Mart ve Eylül 

aylarında alınan yarı odun çelikleri 6 farklı yetiştirme ortamına 3‟er tekerrürlü ve her tekerrürde 10 çelik olacak 

şekilde dikilmiştir. Köklenme ortamları olarak torf, perlit, kum, hindistan cevizi lifi, torf + perlit ve hindistan 

cevizi lifi + perlit seçilmiştir. 3. ayın sonunda sökülen çeliklerde; sürgün boyu, sürgün sayısı ve köklenme 

oranları ile kök sayılarına ilişkin değerler elde edilmiş, köklenen çeliklerin dış ortama adaptasyonları da başarı 

ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen değerler varyans analizine tabii tutulmuş (ANOVA) ve 

farklılıkların tespit edildiği durumlarda Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. En uygun çelik alma 

zamanının sonbahar–Eylül dönemi olduğu ve en iyi köklenme ortamının da hindistan cevizi lifi ve hindistan 

cevizi lifi + perlit karışımlı ortamlar olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Chaenomeles japonica, süs ayvası, Japon ayvası, köklenme, torf, perlit, hindistan cevizi lifi, 

kum, yarı odun çeliği  

 

Rooting Performance of Cuttings of Japanese Quince (Chaenomeles japonica) in Different Media and in 

Different Seasons 

Abstract  

This study was conducted with a Japanese quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl) type, used and 

planted in the parks and gardens under Kocaeli city ecological condition. Semi–hardwood cuttings obtained in 

March and September 2012, were planted with 3 replicates, 10 cuttings consisted in each sub–plot, using 6 

different planting media. Peat, perlite, sand, cocopeat, peat + perlite and cocopeat + perlite were choosen as 

rooting media. At the end of the 3
rd

 month, shoot lenght, shoot number, rooting percentage and root number were 

obtained and acclimated to outdoor successfully. Variance analyses (ANOVA) were performed and means were 

compared with Duncan‟s Multiple Range Test. According to the study, autumn–September was found as the best 

cutting season, cocopeat and mixed cocopeat + perlite also were resulted as the best media for rooting.  

 

Keywords: Chaenomeles japonica, flowering quince, Japanese quince, rooting, peat, perlite, cocopeat, sand, 

semi–hardwood cuttings 

 

 

GiriĢ 

Chaenomeles sp. Doğu Asya kökenli olup 

ekolojik ve ekonomik öneme sahip Rosaceae 

familyasında yer alan Maloideae alt familyasına 

ait bir cinstir (Phipps ve ark., 1990). Maloideae 

alt familyasında Chaenomeles sp., ile birlikte 

Cydonia sp. (ayva), Malus sp. (elma), Pyrus sp. 

(armut), Eriobotrya sp. (yeni dünya), Sorbus sp. 

(üvez), Mespilus sp. (muşmula) gibi meyvesi 

için yetiştirilen ve Photinia sp. (alev ağacı) ve 

Aronia sp. gibi görsel amaçla değerlendirilen 

bitkiler yer almaktadır (Hummer ve Janick, 

2009).  

Chaenomeles cinsi C. japonica, C. 

speciosa, C. cathagensis, C. thibetica vd. türleri 

kapsamakla birlikte (Rumpunen ve ark., 2003), 

Çin, Tibet ve Japonya‟da doğal olarak 

bulunduğu bilinen bu dört türden C. 

japonica‟nın Kuzey Avrupa‟ya en iyi adapte 

olabilmiş tür olduğu bildirilmektedir (Kviklys ve 

ark., 2003).  

Kocaeli ili park ve bahçelerinde 

gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında Japon 

ayvası, süs ayvası veya bahar dalı olarak ta 

adlandırılan C. japonica‟nın içinde bulunduğu 

ekolojiye çok iyi adapte olduğu gözlenmiştir. 

Japon ayvası, bitki habitüsü ve çiçeklerinin 

çekiciliği ile park ve bahçelerin bitkilendirme 

çalışmalarında, diğer bazı süs bitkileri türleri ile 

birlikte daha çok kullanılmaktadır. Japon 

ayvasının meyveli bir tür olması nedeniyle, bazı 

ülkelerde kapama bahçeler oluşturulmaktadır 

(andersone ve Kaufmane, 2003; Vlad ve ark., 

2011). Ayrıca, meyvelerinin tıbbi özelliklere 
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sahip olması (Strek ve ark., 2007; Gorlach ve 

ark., 2011) nedeniyle de talebinin artacağı 

beklenmektedir. Bu özellikleri nedeniyle 

ülkemizde de kapama bahçelerin 

oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bu 

gereksinimler söz konusu bitkinin çoğaltılması 

ve sağlıklı üretim materyalinin sağlanmasını 

önemli hale gerektirmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Bitki materyali: Kocaeli ilinde, açık 

alanda, 2009 yılından bu yana yürütülen arazi 

çalışmaları sırasında tespit edilen, çiçek ve 

meyve tutumu ile dikkat çeken ve sağlıklı bir 

görünüme sahip olan Chaenomeles japonica 

türüne ait bitkiden alınan yarı odun çelikleri 

materyal olarak kullanılmıştır (Şekil 1A; 1B).  

ÇalıĢma ortamı ve süresi: Çalışma 

örtüaltında gerçekleştirilmiştir. Dikilen yarı odun 

çelikleri 3 ay sonra (1 Mart 2012‟de alınıp 

dikilen çelikler 1 Haziran 2012‟de, 1 Eylül 

2012‟de alınıp dikilen çelikler 1 Aralık 2012‟de) 

sökülmüş ve gerekli gözlem ve ölçümler 

yapılmıştır (Şekil 2A; 2B). Mart çeliklerinin 

dikiminden sökümüne kadar karşılaşılan çok 

sıcak günlerde ortam havası fan ile soğutulmuş 

ve Eylül çeliklerinin dikiminden sökümüne 

kadar ki sürede karşılaşılan çok soğuk günlerde 

de doğal gaz ile ısıtma yapılarak ortam 

genellikle her iki dönemde 10–30
o
C arasında 

tutulmuştur. Köklendirme ortamında ısıtma 

yapılmamıştır.  

 

Köklenme ortamları ve özellikleri:  
Perlit: Silisyum temelli volkanik 

kayaçlardan öğütülerek elde edilen, yüksek 

sıcaklıklarda ısıtıldığında içerdiği özsuyun 

genleşmesiyle patlayıp gözenekli bir hal alan, su 

tutma kapasitesi yüksek olup aynı zamanda kök 

bölgesinde havalanma da sağlayabilen ve 

tarımda sıkça kullanılan bir maddedir. 

Çalışmada kullanılan perlit ticari bir işletmeden 

temin edilmiş olup herhangi bir ön işleme 

tutulmadan doğrudan kullanılmıştır.  

Kum: Kayaların iklim olayları sonucu 

parçalanmasıyla oluşur. Bu nedenle de 

bileşimleri, meydana geldikleri kayaların 

yapısına bağlıdır. Kum substratlar içinde en ağır 

fakat en ucuz olanıdır. Su tutma kapasitesi çok 

zayıftır. İnşaat ve deniz kumları yerine yıkanmış 

dere kumu en iyisidir. Kullanmadan önce iyice 

yıkanması, inşaat kumunun kireçten, deniz 

kumunun tuzdan arındırılması için gereklidir. 

Kum her yetiştirme periyodu sonunda iyice 

yıkanarak veya sterilize edilerek tekrar 

kullanılabilir (Sevgican, 1999). Çalışmada 

kullanılan kum dere kumu olup iyice 

yıkandıktan sonra başkaca bir ilave yapılmadan 

kullanılmıştır.  

Torf: Elde edildiği yere göre fiziksel ve 

kimyasal özellikleri farklı, oksijensiz koşullarda 

ayrışmış organik madde ile oluşmuş bir toprak 

katmanıdır. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde tek 

başına veya diğer ortamlarla harç yapılarak 

yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çalışmada 

kullanılan torf koyu kahverengi–siyah renkte, 

toprak görünümünde ve özellikleri belirlenmiş 

olup ticari bir işletmeden alınıp doğrudan 

kullanılmıştır.  

Hindistan cevizi lifi: Tropik ülkelerde 

hindistan cevizi endüstrisinin işleme atığı olarak 

ortaya çıkan materyal, uzun süre yığın halinde 

bekletilerek olgunlaşması sağlanmakta ve sonra 

preslenerek bloklar haline getirilip, plastik 

ambalaj içinde veya açık olarak satılmaktadır. 

Sera bitkilerinin fideleri, mevsimlik çiçekler, 

kesme çiçekler ve saksı çiçekleri için ülkemizde 

çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bloklar 

parçalanarak 1 kg kütleye 7–8 litre su ilave 

edilerek havuza bırakılmakta ve bir gece 

beklenmektedir (Özzambak ve ark., 2010). Bu 

çalışmada da özellikleri bilinen hindistan cevizi 

liflerine kullanmadan önce aynı işlem 

uygulanmıştır.  

Torf + perlit: Yukarıda sözü edilen torf 

ve perlit 1:1 (v/v) olacak şekilde hazırlanmış ve 

başka bir ilave yapılmadan kullanılmıştır.  

Hindistan cevizi lifi + perlit: Hindistan 

cevizi lifi yukarıda belirtildiği şekilde 

hazırlanmış ve ertesi gün perlit ile 1:1 (v/v) 

olacak şekilde karıştırılarak kullanılmıştır.  

 

Yöntem 

Yarı odun çeliklerinin dikimi: Çelikler 

yaprak ve dikenlerinden uzaklaştırıldıktan sonra 

yaklaşık 20 cm uzunluğunda alttan eğik, üstten 

düz olacak şekilde kesilmiştir. Köklenecek kısım 

4000 ppm IBA (indol bütirik asit) içinde 15 

saniye tutulmuş ve önceden hazırlanmış 

köklenme ortamlarına, her bir çeliğin üçte biri 

(yaklaşık 7–8 cm.) köklenme ortamında 

bulunacak şekilde çelik dikimi 

gerçekleştirilmiştir.  

Analiz ve değerlendirme: Deneme 

Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 
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tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her iki çelik 

alma dönemi ve köklenme ortamları için gözlem 

ve ölçümler yapılmış, hem ayrı ayrı hem de 

ortalamalar şeklinde değerlendirilmiştir. 

Köklenme ortamına alınmış çeliklerde; canlılık 

oranları (%), kallus oluşturma oranları (%), çelik 

köklenme oranları (%), çelik başına oluşan kök 

sayısı (adet/çelik), oluşan köklerin ortalama 

uzunlukları (cm/kök), çeliklerin sürme oranı 

(%), süren çeliklerdeki sürgün sayısı (adet/çelik) 

ve sürgün uzunluğu (cm/kök) belirlenmiştir. 

Yüzde (%) olarak elde edilen veriler arc–sinüse 

dönüştürülerek ve diğerleri doğrudan 

kullanılarak analiz edilmiş (ANOVA) ve varyans 

analizi sonuçlarına göre p<0.05 olasılık içinde 

önemli bulunan değerler Duncan Çoklu 

Karşılaştırma Testi ile değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Çalışmada öncelikle, her iki çelik alma 

döneminde ve 6 tip köklenme ortamındaki 

canlılık ve kallus oluşturma oranları 

hesaplanmıştır (Çizelge 1). Çeliklerin canlılık 

oranı, Mart ve Eylül dönemleri ortalamalarında 

(%80–%79.4) birbirine çok yakın olmuş, 

köklendirme ortamlarında ise en yüksek canlılık 

oranı sırasıyla kum (%91.1) ve torf (%88.3) 

ortamında, en düşük canlılık ise Hindistan cevizi 

lifinde (%65) gerçekleşmiş ancak istatistiksel bir 

fark bulunmamıştır.  

Kallus oluşumu, köklenme ortamları ve 

çelik alma dönemlerine göre, %12–%52.6 

arasında değişmiş, yapılan istatistiki 

değerlendirmede bir fark ortaya çıkmamıştır 

(Çizelge 1; Şekil 6A). Kallus oluşumu bitkisel 

üretimde bazı özel haller dışında genellikle arzu 

edilmeyen bir durumdur. Kallus organize 

olmayan hücreler yığınıdır ve bu yapıdan 

meydana gelen kökler genellikle kırılgan olup, 

bitkinin yaşama şansını düşürmektedirler.  

Köklenme oranı, Mart döneminde alınan 

çeliklerin dikildiği ortamlarda ve her bir 

köklenme ortamına ait dönem ortamalarında 

istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Buna göre 

hindistan cevizi lifi ve hindistan cevizi lifi + 

perlit karışımı Mart ayında istatistiksel olarak 

(%61.5–%52.3) ve Eylül ayında sayısal olarak 

(%81.4–%52.6) en iyi sonucu vermiştir. Dönem 

ortalamalarına göre, köklenme oranı perlit 

ortamında en düşük (%15.8) ve hindistan cevizi 

lifi ortamında en yüksek (%71.5) olmuştur 

(Çizelge 2; Şekil 3A; 3B; 4A; 4B; 5A; 5B).  

Kök sayısı ve kök uzunluğu da köklenme 

ortamı sonuçlarıyla paralellik göstermiş, 

hindistan cevizi lifi ve hindistan cevizi lifi + 

perlit ortamları dönem ortalamaları açısından 

istatistiksel olarak en iyi sonucu vermiştir. Çelik 

alma dönemlerine bakıldığında Eylül çelikleri 

gerek kök sayısı gerekse kök uzunluğu 

bakımından Mart çeliklerine göre genellikle 

daha iyi sonuç vermiştir (Çizelge 2).  

Japon ayvalarında da, çelikle üretilen pek 

çok bitki tipinde olduğu gibi, bir taraftan 

köklenme aktivitesi sürerken diğer taraftan 

bitkinin fizyolojisi gereği şartlar uygunsa sürgün 

oluşturma olayı da devam etmektedir. Buna göre 

canlı kalmış çeliklerde, her ortamda Mart ayı 

çeliklerinde %100 sürme gerçekleşirken Eylül 

ayı çeliklerinde bu oran %60.4–%83.3 arasında 

gerçekleşmiştir (Çizelge 3). Bu durum bitki 

fizyolojisinde hormonal aktiviteler ve önceki 

yıldan edinilen depo maddelerinin sıcaklık ve 

nem etkisiyle harekete geçmesi ile 

açıklanabilmektedir. Ayrıca sürme oranının 

yüksek olduğu Mart ayı çeliklerinde köklenme 

oranının düşük oluşu da bitki depo maddelerinin 

kök oluşumundan ziyade sürgün oluşturmak için 

kullanıldığı sonucuna varılmasına neden 

olmuştur.  

Sürgün sayısı bakımından hindistan cevizi 

lifi her iki dönemde de sırasıyla 1.11 adet 

sürgün/çelik ve 1.06 adet sürgün/çelik ile en 

geride kalan ortamı oluşturmuştur. Özzambak ve 

ark., (2010), hindistan cevizi lifinin yüksek hava 

kapasitesi nedeniyle köklenme oranı ve kök 

yapısı oluşturduğunu, düşük besin içerikli 

olmakla birlikte K içeriğinin başlangıçta yüksek 

olması sonucu Mg alımının azalmasına ve bu 

durumun da yaprakta sararmaya neden olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu açıklamanın ışığında 

hindistan cevizi lifi veya hindistan cevizi lifi + 

perlit ortamında her iki dönemde de köklenme 

parametreleri en iyi bulunmuşken sürgün 

sayısındaki düşüklüğün bir nedeni olabileceğini 

düşündürmüştür.  

Çalışma sonunda gerek Mart gerekse 

Eylül ayında alınmış çeliklerden, köklenme 

ortamı ne olursa olsun köklenme sağlayan 

çeliklerin toprağa adaptasyonları %100 olmuştur 

(Şekil 6B).  

Çalışma konusuyla benzer diğer 

çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde; 

Kauppinen (2001) in vitro‟da gerçekleştirdiği 

çalışmasında C. japonica‟nın çoğaltılıp 

köklendirilmesinin kolay olmadığını, bu nedenle 
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doku kültürü çalışmalarının yapılabileceğini 

bildirmiştir. Romanya‟da yapılan diğer bir 

çalışmada (Vlad ve ark., 2011) sözkonusu 

ülkede, çelikle çoğaltma oranının düşük 

olmasına bağlı olarak bu türde fidan sıkıntısı 

olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar 

çalışmamıza benzer şekilde yarı odun 

çelikleriyle çalışmış, Japon ayvasında köklenme 

üzerine bazı kimyasalların etkisini 

araştırmışlardır. Kauppinen ve ark. (2003) ise C. 

japonica‟nın çoğaltılmasına yönelik olarak 

yaptıkları çalışmalarda 20 cm uzunluğunda 

hazırlanan dip çeliklerinin 100 mg/l IBA‟da 24 

saat tutulma muamelesinin en iyi köklenme 

oranı verdiğini bildirmişlerdir. İki yıl yürütülen 

bu çalışmada yıllar arasında alınan sonuçların 

büyük farklılıklar kaydettiği vurgulanmıştır. 

Japon ayvasında çelikle çoğaltıma dair 

yukarıdakilerin dışında, başka bir çalışmaya 

rastlanmamış olması da konu hakkında 

çalışılması gereğini ortaya koymaktadır.  

Benzer amaçlar taşıyan konuya yakın 

çalışmalar incelendiğinde; Dvin ve ark. (2011) 

MM111 klonal elma anacının 

köklendirilmesinde bitki gelişim düzenleyiciler 

ve hindistan cevizi lifi, perlit ve bunların 

karışımları olacak şekilde farklı ortamlar 

kullanmışlardır. Sonuçta bitki gelişim 

düzenleyicilerin kullanılmadığı durumda 

hindistan cevizi lifinde %11.1, perlitte %11.1 ve 

hindistan cevizi lifi + perlit karışımında %12.9 

köklenme oranı bulmuşlardır. Çalışmadaki sonuç 

farklılıklarını çalışmamızdaki bitki türü 

farklılıkları ile açıklamak mümkündür. Bir diğer 

çalışmada (Giroux ve ark., (1999)) farklı 

familyalara ait odunsu 9 bitki türünün 

köklendirilmesi, perlit ve torf: perlitin hacimsel 

olarak 1:16, 1:8, 1:4 oranlarında hazırlanan 

karışımlarda denenmiş ve sonuçta pH‟ları 4.4–

7.1 arasında değişen tüm bu karışımların 

denenen bitkilerin çoğaltılmasında 

kullanılabileceğini belirtmiş, ayrıca ortam 

pH‟sına duyarlı bitkilerde köklendirme ortamı 

seçiminde bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır.  

Torkashvand ve Shadparvar (2012) 

Hibiscus rosa–sinensis ile yaptıkları bir 

çalışmada köklenmede IBA‟nın 4 dozu ve kum, 

hindistan cevizi lifi, kum + perlit ve torf + perlit 

olmak üzere 4 ortam kullanmışlardır. 

Araştırmada kök uzunluğu, kök sayısı, köklenme 

oranı, sürme, kök başlangıcı ve kallus oluşumu 

üzerine IBA dozu ve ortam interaksiyonu 

bulunmuş, en yüksek kök çapı ve kök sayısının 

4000 mg/l IBA ve hindistan cevizi lifi + perlit 

ortamından elde edildiği, IBA‟nın kullanılmadığı 

durumda kum ve kum: perlit karışımında 

köklenmenin hiç olmadığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda ise kum ortamında her iki 

dönemde düşük oranlarda da olsa köklenme 

gerçekleşmiştir. Bu çalışmada çoğaltılmak 

istenen bitkinin çalışmamızdaki Japon 

ayvasından farklı olduğunu gözardı etmemek 

gerekmektedir.  

Köklenme çalışmalarında; kum ve talaş 

ortamının (Mpeck ve Atangana, 2007), kum, torf 

ve perlit ortamının (Hechmi ve ark., 2013), torf 

ve perlit ortamının (Banko ve ark., 1992; Vlad 

ve ark., 2010; Shadparvar ve ark., 2011), kum, 

perlit, pomza taşı, fenol formaldehit köpük, torf, 

odun kabuğu, polisitren ve vermikulit ortamının 

(İsfendiyaroğlu ve ark., 2009), hurma artığı 

ortamının (Ghehsareh ve ark., 2012) 

kullanıldığına rastlanmıştır.  

 

Sonuç 

Japon ayvasında Mart ve Eylül 

dönemlerinde alınan yarı odun çeliklerinin 

köklenme ve sürme güçlerinin, kum, torf, perlit, 

hindistan cevizi lifi, perlit + torf ve hindistan 

cevizi lifi + perlit olmak üzere toplamda 6 farklı 

köklenme ortamındaki durumunu ortaya koyarak 

en uygun çelik alma dönemiyle en iyi köklenme 

ortamını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmada;  

1–Eylül döneminde alınan çeliklerin, 

kullanılan bütün ortamlarda köklenme oranı 

bakımından daha yüksek sonuç verdiği,  

2–Hindistan cevizi lifi ve hindistan cevizi 

lifi + perlit ortamından, dönemlerin 

ortalamalarına bakıldığında, gerek köklenme 

oranı gerek kök sayısı gerekse kök uzunluğu 

bakımından daha yüksek sonuç alındığı,  

3–Mart döneminde alınan çeliklerin sürme 

gücünün yüksek olmasına bağlı olarak 

köklenmede bir gerileme olduğu,  

4–Ticari fidancılıkta düşük oranda da olsa 

hem köklenmeyi hem de sürmeyi birlikte 

sağlayan ve görsel çekiciliği arttırmış olan perlit 

+ torf karışımın da köklendirme ortamı olarak 

kullanılabileceği,  

5–Japon ayvasında köklenmenin çok 

yüksek oranlarla gerçekleşmediği ve üzerinde 

çalışılmaya devam edilmesi gereken bir konu 

olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Çizelge 1. Japon ayvasında çelik köklendirme ortamlarına ve çelik alma zamanına bağlı olarak çeliklerde canlılık 

ve kallus oluşumuna ait değerler 

Köklendirme Ortamı Canlılık Oranı* (%) Mart Eylül Ortalama Kallus Oranı* (%) Mart Eylül Ortalama 

Perlit 90,0 80,0 85,0 12,0 35,0 23,5 

Kum 93,3 86,7 91,1 28,3 44,2 36,3 

Torf 93,3 83,3 88,3 14,4 52,6 33,5 

Perlit + Torf 76,7 70,0 73,4 14,0 22,4 18,2 

Hindistan cevizi lifi + Perlit 70,0 83,3 76,7 15,3 18,9 17,1 

Hindistan cevizi lifi  56,7 73,3 65,0 31,8 22,2 27,0 

Ortam Ortalamaları 80,0 79,4 79,7 19,3 32,6 26,0 

*Varyans analizine tâbi tutulmuş olup parametrelere bağlı olarak p<0.05 önem seviyesine göre ortamlar veya 

dönemler arası istatistiksel bir fark bulunmamıştır.  

 

Çizelge 2. Japon ayvasında çelik köklendirme ortamlarına ve çelik alma zamanına bağlı olarak köklenme 

durumuna ait değerler 

Köklendirme Ortamı 
Köklenme Oranı (%) Mart 

Eylül Ortalama 

Kök Sayısı (adet/çelik) Mart 

Eylül Ortalama 

Kök Uzunluğu (cm/kök) Mart 

Eylül Ortalama 

Perlit 7,4 b* 24,2 a* 15,8 b** 0,33 1,22 0,78 c** 0,33 0,83 0,58 c** 

Kum 8,3 b 47,5 a 27,9 b 0,66 3,30 1,98 c 0,33 2,03 1,18 c 

Torf 32,2 ab 41,0 a 36,6 ab 2,00 2,75 2,38 c 1,19 2,67 1,93 bc 

Perlit + Torf 27,7 ab 41,1 a 34,4 ab 2,06 4,16 3,11 c 1,82 3,42 2,62 bc 

Hindistan cevizi lifi + 

Perlit 
52,3 a 52,6 a 52,5 a 4,73 9,44 7,09 b 3,92 3,26 3,59 ab 

Hindistan cevizi lifi  61,5 a 81,4 a 71,5 a 9,75 14,71 12,23 a 6,29 5,10 5,70 a 

Ortam Ortalamaları 
31,6 a*** 48,0 a*** 39,8 3,26 a*** 5,93 a*** 4,60 2,31 2,89 2,60 

LSD: 24.37 Sx : 8.349 LSD: 3.599 Sx : 1.233 LSD: 2.172 Sx : 0.7441 

*Farklı küçük harfler aynı dönem içinde (sütunlar) kullanılan köklendirme ortamı farklılıklarını,  

**Farklı küçük harfler her bir ortam için çelik alma dönemleri ortalamalarına ait olup kullanılan köklendirme 

ortamı farklılıklarını,  

***Farklı küçük harfler köklendirme ortamlarının tümünün çelik alma dönemlerindeki ortalamaları arasındaki 

farklılıkları p<0.05 önem seviyesine göre ortaya koymaktadır.  

 

Çizelge 3. Japon ayvasında çelik köklendirme ortamlarına ve çelik alma zamanına bağlı olarak sürgün 

oluşumuna ait değerler 

Köklendirme Ortamı 
Sürme Oranı (%) Mart 

Eylül Ortalama 

Sürgün Sayısı (adet/çelik) 

Mart Eylül Ortalama 

Sürgün Uzunluğu (cm/sürgün) 

Mart Eylül Ortalama 

Perlit 100 70,8 85,4 1,77 ab** 1,13 a** 1,45 3,59 a** 1,13 c** 2,36 

Kum 100 71,3 85,7 2,04 a 1,00 a 1,52 4,17 a 1,80 bc 2,99 

Torf 100 66,3 83,2 1,40 c 1,19 a 1,30 3,05 ab 0,98 c 2,02 

Perlit + Torf 100 85,1 92,6 1,13 c 4,04 a 2,59 1,65 b 3,04 ab 2,35 

Hindistan cevizi lifi 

+ Perlit 
100 60,4 80,2 1,45 bc 1,22 a 1,34 2,01 b 2,40 bc 2,21 

Hindistan cevizi lifi  100 83,3 91,7 1,11 c 1,06 a 1,09 1,71 b 3,88 a 2,80 

Ortam Ortalamaları 
100 a* 72,9 b* 86,5 1,48 1,61 1,55 2,70 2,21 2,46 

LSD: 23.63 Sx : 8.097 LSD: 0.3528 Sx : 0.1209 LSD: 1.384 Sx : 0.4742 

*Farklı küçük harfler köklendirme ortamlarının tümünün çelik alma dönemlerindeki ortalamaları arasındaki 

farklılıkları,  

**Farklı küçük harfler aynı dönem içindeki köklendirme ortamı (sütunlar) farklılıklarını p<0.05 önem seviyesine 

göre ortaya koymaktadır.  
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A B  
Şekil 1. A. Çelik alınan Japon ayvası bitkisinin Mart–2013‟te genel görünüşü B. Japon ayvasına ait çiçekler, 

Mart–2013 

 

A B  
Şekil 2. A. Japon ayvasında Mart–2012‟de başlayan köklendirme çalışması B. Japon ayvasında Eylül–2012‟de 

başlayan köklendirme çalışması 

 

A B  
Şekil 3. A. Japon ayvasında Perlit ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda süren ve köklenen bitkiler 

B. Japon ayvasında kum ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda süren ve köklenen bir 

çelik 
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A B  
Şekil 4. A. Japon ayvasında torf ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda süren ve köklenen bitkiler 

B. Japon ayvasında perlit + torf ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda süren ve köklenen 

bir çelik 

 

A B  
Şekil 5. A. Japon ayvasında hindistan cevizi lifi + perlit ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda 

süren ve köklenen bitkiler B. Japon ayvasında hindistan cevizi lifi ortamında Eylül‟de alınan 

çeliklerden 3. ay sonunda süren ve köklenen bir çelik 

 

A B  
Şekil 6. A. Japon ayvasında torf ortamında Eylül‟de alınan çeliklerden 3. ay sonunda kallus oluşumu B. Japon 

ayvası köklenmiş çeliklerinin toprağa aktarılması 
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Özet 

Bitkisel tasarım bitki türleri kullanılarak insanlara farklı fonksiyonlar sunan yeni mekan oluşturulmasına 

dayanmaktadır. Bu sayede insan ve çevresi arasında sürdürülebilir bir alış–verişi temin edilmesini mümkün olur. 

Doğal türler ise bir alanda hiç insan etkisi altında kalmadan doğal koşullar altında yayılış gösteren bitkiler olup, 

doğal türlerin bitkisel tasarımda kullanımı düşük bakım maliyetleri, sağlıklı bir bitki dokusu, ekstrem iklim 

koşulları tolere etme gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Antalya, Atatürk Kültür Parkı örneğinde doğal bitkilerin bitkisel tasarımdaki kullanım 

potansiyeli sorgulanmıştır. Bu amaçla Giriş, Yürüyüş Yolu, Oturma Mekanı ve Su Kenarı olmak üzere 4 alanda, 

boş, mevcut durum ve estetik, aromatik ve kurağa dayanıklı olmak üzere doğal türlerden oluşan üç farklı 

kompozisyonun tercih edilme durumları sorgulanmıştır. Çalışma sonuçları insanların doğal türlerden oluşan ve 

göze hoş görünen, mekânı güzelleştiren ve doğa ile iç içe hissettiren kompozisyonları seçtiğini göstermiştir. 

Burada giriş ve yürüyüş yollarında aromatik özellikleri ile etkili doğal türler, oturma mekanı ve su kenarında ise 

estetik özellikleri ile ön plana çıkan doğal türler tercih edilmiştir. Doğal ağaç türlerinde Cercis siliquastrum ve 

Ceratonisa siliqua, büyük çalılardan Vitex agnus–castus ve Nerium oleander öne çıkmıştır.  

Çalışma sonuçları doğal türlerin bitkisel tasarımda büyük bir kullanım potansiyelinin olduğunu 

göstermiştir. Bölgede Platanus orientalis, Nerium oleander gibi doğal türler yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen, yüksek kullanım potansiyeline sahip Spartium junceum, Daphne sericea gibi türlerin de kültüre alınarak 

bitkisel tasarım uygulamalarına kazandırılması ihtiyacı vardır. Doğal türlerin kullanımı uzun vadede su gibi 

doğal kaynakların korunması yanında iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir bir alternatif sunacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tasarım, doğal türler, Akdeniz doğal bitki örtüsü, Antalya 

 
Native Plants in Planting Design and Their Potential of Use in Antalya Case 

Abstract 

Planting design is based on the use plants to create new spaces that offering different functions for people. 

This maintains a sustainable exchange between man and nature. Native species are plants that grow under natural 

condition without any human impact that provide advantages as low maintenance cost, a healthy plant cover, 

tolerance to extreme climate conditions.  

In this study, potential of use native plants in planting design were questioned in the case of Antalya, 

Atatürk Kültür Park. For this user purpose preferences for entrance, pathway, sitting place and water edge were 

examined with three plant compositions of aesthetic, aromatic and drought tolerant together with present and 

blank site. Results showed that people prefer alternatives that aesthetically attractive having intact feeling with 

nature that composed of native plants. Here native plants that have aromatic features for entrance and pathway 

and native plants that have aesthetic features for sitting place and water edge were chosen. Cercis siliquastrum 

and Ceratonisa siliqua amongst native trees and Vitex agnus–castus ve Nerium oleander amongst native bushes 

came to the fore.  

Study results showed that native plants have high potential for the use in planting design. Although there 

are some species such as Platanus orientalis, Nerium oleander that have used widely, there is need to cultivate 

and to introduce new native species for planting design applications such as Spartium junceum, Daphne sericea. 

Use of native species will support the protection of natural resources such as water and offer a sustainable 

alternative for temperature increase for climate change.  

 

Keywords: Planting design, native plants, Mediterranean natural vegetation, Antalya 

 

GiriĢ 

Bitkiler insan ve çevresinin ayrılmaz 

öğelerinden biri olup, çoğu zaman insanların 

yaşadığı yapısal çevreler ile doğa arasında bir 

bağ oluştururlar. Geçmişten günümüze bitkilerin 

gıda, yapacak, yakacak, tıbbi özellikleri 

bilinmekle birlikte, insan yaşantısına ve 

konforuna olan katkısı ile peyzajdaki doğal 

örnekleri üzerinden resmedilmeye çalışılmış ve 

bitkisel tasarım uygulamaları ile yaşam 
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mekanlarına taşınarak günlük yaşantımıza 

girmiştir.  

Bitkiler kullanılarak insan ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni mekanların yaratılmasına 

dayanan bitkisel tasarım, yapılar dışında kalan 

çevremizi en iyi nasıl kullanacağımız konusunda 

bize yardım ederken, insan ve çevresi arasında 

sürdürülebilir alış–verişi temin edilmesini 

mümkün kılar. Burada ağaç, çalı, yerörtücü gibi 

farklı nitelikteki bitkiler ana materyali oluşturur 

ve bitkisel tasarım ile bitkilerin fonksiyonel ve 

estetik özelliklerini kullanarak yeni bir mekan 

yaratılır.  

Doğal türler bir alanda insan etkisi altında 

kalmadan tamamıyla doğal koşullar altında 

yayılış gösteren bitkileri ifade eder. Burada 

doğal bitki türlerinin özellikle ekstrem iklim 

koşullarını tolere etme yetenekleri son yıllarda 

çokça tartışılan sürdürülebilirlik kavramını 

desteklemektedir. Peyzaj mimarlığı 

uygulamalarında bakım maliyetlerinin 

azaltılması, sağlıklı bir bitki dokusu sağlaması, 

yerel çevreye uyum, çevre kalitesinin 

iyileştirilmesi gibi nedenlerle doğal türlerin 

kullanılması büyük önem taşımaktadır. Özhatay 

(2009) doğal bitkilerle yapılan bitkisel tasarım 

çalışmalarında ilk tesis ve bakım masrafları 

genel olarak yabancı yurtlu bitkilere oranla daha 

az olduğunu belirtmiştir.  

Özellikle bitkisel tasarım uygulamalarında 

ekolojik, estetik, ekonomik faydaları yanında su 

kaynaklarının korunmasında yerel bitki türleri 

etkin bir çözüm niteliğindedir. Karagüzel 

(2007)‟e göre sürdürülebilirlik kavramıyla 

bağlantılı olarak doğal tür ve genotiplerin 

hastalık ve zararlılar ile tuz, düşük ve yüksek 

sıcaklık ve kuraklık gibi çevresel stres 

faktörlerine dayanıklılıkları fazladır.  

 Özellikle Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü 

kurağa ve sıcağa karşı dayanıklılığı türleri ile 

öne çıkmaktadır. Peyzaj mimarlığı 

uygulamalarında en önemli konulardan biri 

görsel kalitenin arttırılması, kent estetiğinin 

güzelleştirilmesi, binaların kitle etkisinin 

kırılması, insanlara daha yaşanabilir ortamların 

hazırlanmasıdır. Bitkisel tasarımda yerel türlerin 

kullanımı ile yapı kitleleri ile doğal çevre 

arasındaki uyum desteklenerek, görsel çevre 

kalitesinin artması yanında çevre bütünlüğünün 

sağlanması da mümkün olmaktadır (Atik ve 

Karagüzel, 2007). Diğer yandan doğal bitkiler 

ulusal ve yerel kimliğin önemli bir parçası olarak 

bayraklara yansıyarak kültürel bir simge de 

olabilmektedirler.  

Bu çalışmada Antalya, Atatürk Kültür 

Parkı örneğinde doğal bitki türlerinin bitkisel 

tasarım uygulamalarında tercih edilme durumları 

incelenmiştir. Park girişi, yürüyüş yolu, oturma 

mekanı, su kenarı gibi farklı fonksiyon 

alanlarında kurağa dayanıklı doğal türler, estetik 

özelliklerin öne çıktığı doğal türler ve aromatik 

niteliğe sahip doğal türlerin bitkisel tasarımda 

kullanım potansiyelinin ortaya koyulacağı 

çalışma sonuçlarının, doğal türlerin kentsel 

peyzaj uygulamalarındaki yerinin ve öneminin 

anlaşılmasına ve son yıllarda etkileri daha çok 

hissedilen iklim değişikliği ile birlikte özellikle 

Akdeniz gibi kurak bölgelerde su kaynaklarının 

korunması ve suyun tasarruflu kullanımına 

yönelik girişimlere katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma alanı olarak Antalya kentinin en 

önemli yeşil alanlarından birisi olan Atatürk 

Kültür Parkı seçilmiştir (Şekil 1). Kentin 

merkezinde ve rahatlıkla ulaşılan bir konumda 

olan park yılın her dönemi aktif olarak kullanılan 

bir yeşil alandır. Alanda yaklaşık 13.000 m² 

büyüklüğünde ve 3 ayrı kotta yapay bir gölet ve 

bu su öğesi ve yeşil doku içinde kır kahvesi, 

gölet kafeterya, gölet restoran, gölet büfe, 

Piramit Kafe, çocuk lunaparkı, çocuk oyun bitki 

tünelleri ve koşu yolu gibi farklı kullanım 

olanakları mevcuttur.  

Araştırma materyali olarak Akdeniz doğal 

bitki örtüsünde yer alan doğal türler ve bu 

türlerden oluşan bitki kompozisyonları 

seçilmiştir. Araştırma metodu ile Antalya, 

Atatürk Kültür Parkı içinde seçilen farklı 

kullanım alanlarından çekilen fotoğraflar 

üzerinden doğal bitki kompozisyonları 

oluşturulmuştur. Bu kullanım alanları Giriş, 

Yürüyüş Yolu, Oturma Mekanı ve Su Kenarı 

olup (Şekil 2); seçilen 4 farklı kullanım alanı 

için kurağa dayanıklı doğal bitkiler, estetik 

özellikleri ile ön plana çıkan doğal bitkiler ve 

aromatik özellikleri ile etkili doğal bitkilerin 

oluşturduğu 3 farklı kompozisyon oluşturulmuş, 

buna seçilen mekanın mevcut durumu ve hiçbir 

uygulamanın olmadığı boş durumu eklenmiştir 

(Şekil 3).  

Kurağa dayanımı yüksek doğal bitkilerle 

oluşturulan kompozisyonlarda kullanılan doğal 

bitki türleri; Celtis australis, Liquidambar 
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orientalis, Ceratonia siliqua, Pinus pinea, Olea 

europea, Alnus orientalis, Myrtus communis, 

Teucrium polium, Acantholimon sp., Daphne 

sericea, Nerium oleander, Cistus creticus, 

Callycotome villosa‟dır.  

Estetik özellikleri ile ön plana çıkan doğal 

bitkilerle oluşturulan kompozisyonlarda 

kullanılan doğal bitki türleri; Cercis 

siliquastrum, Cupressus sempervirens, Celtis 

australis, Liquidambar orientalis, Pinus pinea, 

Styrax officinalis, Cistus creticus, Myrtus 

communis, Spartium junceum, Callycotome 

villosa, Vitex agnus–castus, Acantholimon sp., 

Origanum onites, Daphne sericea, Nerium 

oleander, Laurus nobilis, Lythrum salicarnia, 

Tamarix tetrandra‟dır.  

Aromatik özellikleri ile etkili doğal 

bitkilerle oluşturulan kompozisyonlarda 

kullanılan doğal bitki türleri ise; Liquidambar 

orientalis, Elaeagnus angustifolia, Vitex agnus–

castus, Myrtus communis, Origanum onites, 

Rosmarinus officinalis, Salvia fruticosa‟dır.  

Doğal bitki türlerinin bitkisel tasarım 

çerçevesinde ve Antalya örneğinde kullanım 

potansiyelinin belirlenmesi amacıyla parkı 

kullanan ziyaretçilere farklı bölümlerden oluşan 

bir anket formu uygulanmıştır. Burada öncellikle 

park kullanıcılarının sosyo–ekonomik durumu, 

sonrasında ise her bir kullanım bölgesi için 

hazırlanan kurağa dayanıklı, estetik ve aromatik 

özellikler taşıyan doğal bitki kompozisyonlarının 

tercih edilme durumları sorgulanmıştır. Son 

bölümde ise doğal bitki kompozisyonlarında 

kullanılan türlerden ağaç, büyük çalı ve 

çalılardan oluşan bir tür seti hazırlanmış ve 

doğal türlerin bilinirlik durumu ve her tür 

grubundan hangisinin park içinde tercih edildiği 

sorusu yer almıştır. Bu soru aynı zamanda parkı 

ziyaret insanların doğal türler hakkındaki 

bilgisini de ortaya koyması açısından önemli bir 

rol oynamıştır.  

Araştırma kapsamında Şekil 2‟de verilen 

Park Girişi, Yürüyüş Yolu, Oturma Mekanı ve Su 

Kenarı olmak üzere 4 alan ve Boş, Mevcut, 

Estetik, Aromatik ve Kurağa Dayanıklı (Şekil 3) 

doğal türlerden olmak üzere 5 farklı 

kompozisyon ile toplam 20 fotoğraf üzerinde 

sorgulama yapılmış, hafta sonu ve hafta içi 

olmak üzere toplam 100 kişi ile görüşülmüştür. 

Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı 

ile analiz edilmiş, her bir veri seti grafikler ile 

karşılaştırılabilir bir şekilde değerlendirilmiştir.  

 

AraĢtırma Bulguları 

Park giriĢinde doğal bitki kompozisyonları 

Kentsel yeşil alanlarda ve özellikle de 

kent parklarında “Park Girişleri” park ile ilgili 

ilk izlenimi oluşturacağından, kullanıcılara farklı 

bir mekan sunması ve aynı zamanda parkın 

kalitesi hakkında fikir vermesi açısında ayrı bir 

özen gerektirmektedir.  

Çalışma kapsamında Antalya, Atatürk 

Kültür Parkının en önemli ana giriş 

noktalarından biri seçilmiştir. Doğal bitki 

türlerinin seçiminde türlerin tam bir yıl döngüsü 

içinde çiçek, yaprak, meyve, gövde rengi gibi 

görsel etkilerinin sürekli olmasına dikkat 

edilmiştir. Kurağa dayanıklı kompozisyonda; 

Ceratonia siliqua, Pinus pinea, Myrtus 

communis, Nerium oleander, Cistus creticus, 

estetik kompozisyonda; Celtis australis, 

Liquidambar orientalis, Spartium junceum, Vitex 

agnus–castus, Acantholimon sp., Origanum 

onites, Daphne sericea, aromatik 

kompozisyonda ise; Elaeagnus angustifolia, 

Liquidambar orientalis, Vitex agnus–castus, 

Rosmarinus officinalis, Origanum onites, Salvia 

fruticosa kullanılmıştır.  

Park girişi için öncelikle aromatik 

özellikteki doğal tür kompozisyonu tercih 

edilmiş, bunu estetik ve kurağa dayanıklı tür 

kompozisyonları takip etmiştir (Şekil 4). Burada 

kullanıcıların hoş kokuların olduğu ferah 

mekanları tercih etme eğiliminde oldukları 

dikkat çekmektedir. Aromatik bahçelerin 

insanlar üzerindeki stresi azalttığı ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesini artırdığı bilinmektedir.  

 

Tercih kriterleri 

Söz konusu kompozisyonların tercih 

kriterleri arasında göze hoş görünmesi, mekanı 

güzelleştirmesi, rahatlatıcı olması, mekana 

canlılık–neşe katması, renk uyumu, gölge 

sağlaması, doğa ile iç içe hissettirmesi, az–nadir 

bulunması, farklılık oluşturması ve perdeleme 

özellikleri yer almaktadır. Parkın girişi için 

yapılan öncelikli tercih kriteri ise göze hoş 

görünmesi, mekânı güzelleştirmesi, doğa ile iç 

içe hissettirmesi ve mekana canlılık neşe katması 

olmuştur.  

Tüm kompozisyonları arasında estetik 

özelliklere sahip doğal tür kompozisyonu göze 

hoş görünmesi, mekânı güzelleştirmesi; aromatik 

özelliklere doğal türler doğa ile iç içe 

hissettirmesi ile öne çıkarken kurağa dayanıklı 
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tür kompozisyonu rahatlatıcı etkisi ile tercih 

edilmiştir (Şekil 5).  

 

YürüyüĢ yollarında doğal bitki 

kompozisyonları 

Kentsel yeşil alanlarda ve kent parklarında 

yürüyüş yollarının bitkisel tasarımı çok 

önemlidir. Yürüyüş güzergahları için bitkisel 

tasarımda özellikle Akdeniz gibi sıcak iklim 

bölgelerinde yoğun gölge sağlayacak ve 

yüksekten taçlanan estetik bitkiler kullanılması 

önem taşımaktadır.  

Yürüyüş yolu için kurağa dayanıklı 

kompozisyonda; Celtis australis, Liquidambar 

orientalis, Myrtus communis, Teucrium polium, 

Acantholimon sp., Daphne sericea, estetik 

kompozisyonda; Cercis siliquastrum, Cupressus 

sempervirens, Myrtus communis, Cistus creticus, 

Spartium junceum, Calycotome villosa aromatik 

kompozisyonda ise; Liquidambar orientalis, 

Vitex agnus–castus, Myrtus communis, 

Origanum onites, Rosmarinus officinalis doğal 

türleri kullanılmıştır. Yürüyüş yolu için aromatik 

türlerden oluşan bitki kompozisyonu öncelikli 

olarak tercih edilmiş, bunu kurağa dayanıklı ve 

estetik tür kompozisyonları izlemiştir (Şekil 6).  

 

Tercih kriterleri 

Yürüyüş yolu için yapılan en önemli 

tercih kriteri aromatik türler ile göze hoş 

görünmesi, mekanı güzelleştirmesi ve doğa ile iç 

içe hissettirmesi ve rahatlatıcı olması olmuştur. 

Rahatlatıcı olması ve gölge sağlaması yine 

aromatik türlerin ağırlıkta olduğu tür 

kompozisyonu için tercih edilmiştir (Şekil 7).  

 

Oturma mekanlarında doğal bitki 

kompozisyonları 

Kentsel yeşil alanlarda ve kent parklarında 

oturma mekanları insana dinlenme imkanı 

sunması bakımından önemlidir. Oturma 

mekanlarında gölge sağlayarak yüksekten 

taçlanan, kokusu ile insanı ferahlatacak ve 

estetik görünümü ile etkili türlerin kullanılması 

öngörülebilir.  

Oturma mekanı için kurağa dayanıklı 

doğal tür kompozisyonda; Ceratonia siliqua, 

Olea europea, Cistus creticus, Myrtus 

communis, Calycotome villosa, Nerium oleander 

estetik kompozisyonda; Pinus pinea, Cercis 

siliquastrum, Spartium junceum, Styrax 

officinalis, Origanum onites, Nerium oleander, 

Daphne sericea, Laurus nobilis aromatik 

kompozisyonda ise; Liquidambar orientalis, 

Vitex agnus–castus, Rosmarinus officinalis, 

Origanum onites, Salvia fruticosa doğal türleri 

kullanılmıştır.  

Kullanıcıların oturma mekanı için en 

uygun gördükleri doğal bitki kompozisyonları 

büyük bir oranda estetik özellikteki tür 

kompozisyonu olmuştur. Aromatik ve kurağa 

dayanıklı tür kompozisyonları ise estetik doğal 

tür kompozisyonunu takip etmiştir (Şekil 8). Bu 

sonuç oturma mekanlarının parkın diğer 

bölümlerinden farklı olarak kendi içinde ayrı bir 

mekan olduğunu ve mekanın kullanım süresi 

boyunca insanların göze hoş görünün estetik 

özellikler taşıyan bitkileri görmek istediklerini 

açıklamaktadır.  

 

Tercih kriterleri 

Oturma mekanı için yapılan en önemli 

tercih kriteri estetik tür kompozisyonu ile göze 

hoş görünmesi, mekanı güzelleştirmesi olmuştur. 

Bunu aromatik tür kompozisyonu ile doğa ile iç 

içe hissettirmesi seçeneği takip etmiştir. 

Rahatlatıcı olma, mekana canlılık, neşe katması 

ve renk uygumu açısında doğal tür 

kompozisyonları arasında önemli bir fark 

gözlenmemiştir (Şekil 9).  

 

Su kenarında doğal bitki kompozisyonları 

Kentsel yeşil alanlarda ve kent parklarında 

su kullanımları hem estetik görüntüsü hem de 

etrafında sağladığı serinlik ve rahatlatıcı 

etkisiyle özel bir yer tutar. Bulundukları mekana 

cazibe katan ve her zaman çekim unsuru olan su 

öğeleri su bitkilerinin yanında görsel özellikleri 

ile öne çıkan diğer bitki türlerinin de kullanımına 

olanak sağlar.  

Su kenarı için kurağa dayanıklı doğal bitki 

kompozisyonda; Alnus orientalis, Calycotome 

villosa, Nerium oleander, Phragmites australis, 

Typha latifolia, estetik kompozisyonda; Celtis 

australis, Myrtus communis, Nerium oleander, 

Tamarix tetrandra, Lythrum salicaria, aromatik 

kompozisyonda ise; Liquidambar orientalis, 

Vitex agnus–castus, Myrtus communis doğal 

türleri kullanılmıştır.  

Su kenarı için doğal tür 

kompozisyonlarından en fazla estetik özellik 

taşıyan tür kompozisyonu tercih edilmiştir. Bunu 

aromatik ve kurağa dayanıklı tür 

kompozisyonları izlemiştir. Diğer kullanım 

alanlarından farklı olarak mevcut durum da 

tercihler arasında yer almıştır (Şekil 10).  
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Tercih kriterleri 

Su kenarı için oluşturulan tür 

kompozisyonları arasında göze hoş görünmesi, 

mekanı güzelleştirmesi ile estetik tür 

kompozisyonu en fazla tercih edilen tün 

kompozisyonu olmuştur. Rahatlatıcı olması, 

mekana canlılık, neşe katması, renk uyumu, 

doğa ile iç içe hissettirmesi seçenekleri açısından 

kurak, estetik ve aromatik tür kompozisyonları 

arasında önemli bir fark bulunmamıştır (Şekil 

11).  

 

Bölgedeki doğal ağaç ve çalı bilgisi 

Bu bölümde Akdeniz bölgesine özgü ağaç 

ve çalılar olmak üzere iki kategoride 

kullanıcılara doğal türlerden seçilen belli başlı 

türleri bilip bilmedikleri sorulmuştur. Bu soru 

aynı zamanda parkı ziyaret eden insanların doğal 

türler hakkındaki bilgisini de ortaya koyması 

açısından önemli bir rol oynamıştır.  

Akdeniz bölgesine özgü doğal ağaç 

türlerinden %91‟lik oranla en çok bilinen çınar 

olup, bunu takiben zeytinin %89, 

keçiboynuzunun %78, kızılçamın %67, servinin 

%47, erguvanın %40, çitlembiğin %36 ve 

sığlanın ise %15‟lik bilinme oranına sahip 

olduğu anlaşılmıştır (Şekil 12).  

Akdeniz bölgesine özgü doğal çalı 

türlerinden %82‟lik oranla en fazla zakkum 

bilinirken, bunu mersin (%77), defne ve biberiye 

(%66), hayıt (%21), laden (%16) ve azgan (%13) 

izlemiştir (Şekil 13). Burada bölgede yaygın 

olarak bulunan yaprak ve meyveleri ile yerel 

kullanıma sahip ve halk arasındaki adı sazak 

olan mersin ve teynel olan defnenin bilinme 

durumları dikkat çekmiştir. Doğal ağaç ve çalı 

türlerinden Cercis siliquastrum ve Ceratonisa 

siliqua, büyük çalılardan Vitex agnus–castus ve 

Nerium oleander alan içinde olması tercih edilen 

türler olarak öne çıkmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı 

olarak artan kaygılar sürdürülebilir peyzaj 

uygulamalarını beraberinde getirmiştir. Özellikle 

suyun akılcıl kullanım ve bakım masraflarının 

azaltılması, sağlıklı bir bitki dokusunun 

oluşturulmasında doğal türlerin kullanımı ağırlık 

kazanmıştır olup, burada doğal bitki türleri 

bitkisel tasarımda çok yönlü ve çeşitli 

alternatifler sunmaktatır.  

Bu çalışmada Antalya, Atatürk Kültür 

Parkı örneğinde doğal bitkilerin bitkisel 

tasarımdaki kullanım potansiyeli araştırılmıştır. 

Giriş, yürüyüş yolu, oturma mekanı ve su kenarı 

gibi 4 farklı alan için estetik, kurağa dayanıklı ve 

aromatik özellikteki türlerden oluşan bitki 

kompozisyonlar arasında kullanıcılar mevcut 

halinden çok doğal türlerle oluşturulan 

kompozisyonları tercih etmişlerdir. Parkın girişi 

ve yürüyüş yolları için aromatik özellikleri ile 

etkili olan ve ortama serinlik etkisi sunan doğal 

tür komposizyonlarının tercih edildiği tespit 

edilmiştir. Bu seçimlerde en önemli tercih kriteri 

göze hoş görünmesi, mekanı güzelleştirmesi ve 

doğa ile iç içe hissettirmesidir.  

Oturma mekanı ve su kenarında 

kullanıcılar estetik özellikleri ile ön plana çıkan 

kompozisyonları tercih etmiştir. Bu seçimlerde 

de diğerleri ile benzer olarak göze hoş 

görünmesi, mekanı güzelleştirmesi ve doğa ile iç 

içe hissettirmesi seçenekleri öne çıkmaktadır. 

Bazı kullanıcılar ise oturma mekanı için 

aromatik türlerle oluşturulan kompozisyonu 

seçmiş ve bu seçimlerini oturduğum yerin güzel 

kokular içermesini isterim şeklinde 

açıklamışlardır.  

Kullanıcılara park içinde hangi doğal ağaç 

türünü görmek istedikleri sorulduğunda pembe 

çiçekleri ile dikkat çeken Cercis siliquastrum ilk 

sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu tercih 

etme nedenlerini ise parkı cıvıl cıvıl, rengârenk 

görmek istemeleri olduğunu söylemişlerdir. 

Fakat bunun aksine bu çiçek özelliklerinin sınırlı 

bir süre geçerli olacağını daha sonra bu özelliğin 

kaybolacağını düşünenler herdemyeşil olması ve 

kuvvetli gölge sağlaması sebebiyle Ceratonia 

siliqua‟yı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu 

durum insanların belli bir dönem değil her 

dönem özellikleri ile ön plana çıkan bitkisel 

tasarım örnekleri görmek istediklerini 

göstermektedir. Buna göre bitki 

kompozisyonlarının mevsim takvimleri de 

dikkat alınarak alanda bütün yılı canlı bir bitki 

örtüsü oluşturacak şekilde yapılması 

gerekmektedir.  

Bölgedeki doğal ağaç ve çalı türlerinin 

bilinme durumları araştırıldığında ise ağaçlardan 

çınar, zeytin, keçiboynuzu, çalılardan zakkum, 

mersin, defne, biberiye ön plana çıkmaktadır. Bu 

sonuçlar insanların meyve, yaprak gibi çeşitli 

parçalarını günlük yaşantılarında kullandıkları 

doğal bitkileri daha çok bildiklerini ve diğer 

türler hakkında bilgileri olmadığını göstermiştir.  

Bitkileri yaratarak mekan oluşturmak, bir 

anlamda bitkileri bir mekan düzeni içinde 
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tasarlamaya dayanan bitkisel tasarım insan ve 

yapay çevresi arasında doğal bir bağ kurmayı 

mümkün kılmaktadır. Çalışma sonuçları doğal 

türlerin bitkisel tasarımda büyük bir kullanım 

potansiyelinin olduğunu göstermiştir. Diğer 

yandan Bekci ve ark. (2010) günümüzde peyzaj 

tasarımlarında kullanılan bitkisel materyallerde 

karşılaşılan en önemli sorunun bölgede doğal 

yetişen türlerin fidanlıklarda hiç ya da yeterli 

sayı ve özellikte bulunmayışı olduğunu, 

fidanlıklarda ve seralarda doğal türleri yerine 

egzotik bitkilerin bulunmasının tasarımcının 

bitki tercihini sınırladığını belirtmiştir. Antalya 

bölgesinde çınar, zakkum gibi doğal türler 

yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yüksek 

kullanım potansiyeline sahip azgan, dafne gibi 

türlerin de kültüre alınarak bitkisel tasarım 

uygulamalarına kazandırılması ihtiyacı vardır. 

Doğal türlerin kullanımı uzun vadede su gibi 

doğal kaynakların korunması yanında iklim 

değişikliği ile sıcaklık artışına karşı 

sürdürülebilir bir alternatif sunacaktır.  
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Özet 

Gerek kentsel mekanlarda gerekse de kırsal mekanlarda olsun yollar ve bu yollara ait yakın çevre 

bitkilendirmelerinde yerörtücü bitkiler peyzaj mimarlığı açısından son derece önemli bitkisel materyallerdir. 

Yerörtücü bitkiler sahip oldukları görsel kalite, dendrolojik ve hortikültürel özellikleri ile peyzaj tasarım ve 

uygulama çalışmalarında; tasarım yönünden işlevleri, çevresel işlevler, mühendislik işlevleri ve estetik işlevler 

olmak üzere bir takım fonksiyonları yerine getirmektedirler. Ölçü, doku, form, renkleri açısından ele 

alındıklarında ortaya koyacak oldukları tasarım desenleri ile tasarımda bir araya geliş biçimleri kompozisyonun 

tasarım potansiyelini belirlerken, toprak, su, ışık, nem vb. fizyografik etmenlere göre ortaya koyabilecekleri 

durumları ise ekolojik açıdan kompozisyonun katkısını belirleyecektir. Yol ve yakın çevresi şev alanları özellikle 

erozyon kontrolü ve stabilizasyonu açısından yerörtücü bitkiler sahip oldukları görsel ve ekolojik kullanım 

potansiyelleri ile değerlendirilebilirler. Bu çalışmanın temel amacı doğal yerörtücü bitkilerin yol ve yakın çevresi 

bitkilendirmelerine olan katkılarını belirlemektir.  

Sonuç olarak bu çalışmada; bir çok estetik ve ekolojik potansiyele sahip olan Trabzon ili sınırları 

içerisinde yer alan Uzungöl–Sultanmurat arası yol güzergahında bulunan Prunella vulgaris, Alchemlilla mollis, 

Hypericum orientalis, Trifolium pratense subsp. pratense, Campanula lactiflora, Salvia verticillata subsp. 

verticillata, Sedum stloniferum gibi doğal yerörtücü bitkilerin yol şevlerinde yapılacak olan peyzaj tasarım 

çalışmalarına olan potansiyel katkıları belirlenmiş olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yol şevleri, doğal yerörtücü bitkiler, bitkisel kompozisyonlar 

 

The Assessmet Possibilities of Native Ground Cover Plants in Road Slope in Landscape Architecture: A 

Case Study of Sultanmurat–Uzungol Roadside Corridor 

 

Abstract 

Whether in rural areas and urban areas as well as on roads and paths near the ground cover plants, 

landscape architecture, environmental plantings extremely are important in terms of plant materials. Ground 

cover plants that have the visual quality, design and implementation of landscape studies dendrological, 

horticultural features of the design functionality in terms of the environmental functions, including engineering, 

functionality and aesthetic functions they fulfill a number of functions. Size, texture, form, color and design in 

terms of design patterns that, taken together demonstrate the design potential of arrival to determine the 

composition forms, soil, water, light, humidity, and so by physiographic factors reflecting the contribution of 

states will determine the composition of the ecological. Road and its surroundings in terms of slope stabilization, 

erosion control and ground cover plants, particularly in the fields of visual and ecological use of their potentials 

and evaluated. The main purpose of this study is lead to the natural ground cover plants and its surroundings to 

determine the contribution of planting designs.  

As a result of this study, which has a very aesthetic and ecological potential in the province of Trabzon on 

the way route between the Uzungol–Sultanmurat native ground cover plants slopes lead to the potential 

contribution to the work of the landscape design will be determined such as Prunella vulgaris, Alchemlilla 

mollis, Hypericum orientalis, Trifolium pratense subsp. pratense, Campanula lactiflora, Salvia verticillata 

subsp. verticillata, Sedum stloniferum.  

 

Keywords: Road slope, native ground covers, planting designs 

 

GiriĢ 

Acar ve ark.‟na (2003) göre de peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında en önemli peyzaj 

tasarım elemanı bitkilerdir. Özellikle estetik ve 

fonksiyonel mekanların oluşturulmasında 

bitkilerin rolü büyük olmakta ve peyzajda 

kullanılan yapısal elemanların gerektiğinde 

yumuşatılmasında önemli yer almaktadırlar.  

Doğal bitkiler yerel çevre koşullarına en 

iyi adapte olabilen türler olarak bilinmektedir. 

Barış (2002)‟de gerçekleştirmiş olduğu doğal 

bitkiler ile ilgili çalışmasında doğal bitkilerin 
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estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra 

toprağın verimliliğine katkıda bulunduklarını, 

erozyonu azalttıklarını, bir çok yabancı yurtlu 

bitkiye oranla ekolojik ve bakım isteklerinin 

daha makul olduğunu belirtmektedir.  

Diekelmann ve Schuster (2002) 

çalışmaları ile doğal bitki kompozisyonlarını 

herhangi bir müdahale olmaksızın doğal ya da 

kültürel bir peyzaj alanında varlığını kendi 

kendine sürdürebilen, bulunduğu yöreye ve 

ekolojik şartlara uyum sağlamış olan bitki 

birliktelikleri olarak tanımlamaktadır. Bitki 

birlikteliklerinin oluşturmuş oldukları bütünleşik 

yapısı ise doğal bitki kompozisyonu olarak 

tanımlamıştır. Bazen bir orman, bazen bir mera, 

kimi zaman da orman altı bir eğrelti 

birlikteliklerini ifade eden doğal bitki 

kompozisyonları, bölgelere, çevresel faktörlere, 

zaman, ışığa ve daha bir çok ekolojik değere 

göre farklılıklar göstermektedir. Peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında doğal bitki 

kompozisyonlarının kullanılmasına yönelik şu 

önerilerde bulunmuştur:  

 Doğal alanlarda bulunan ekolojik şartlar 
iyi araştırılmalı ve uygulama alanında asgari 

düzeyde yerine getirilmelidir,  

  Seçilen türlerin yöreye ve iklime 

uygunluğuna dikkat edilmeli hatta mümkünse 

oluşturulacak olan kompozisyonlar bizzat yakın 

çevreden seçilmelidir. Ancak oluşturulacak olan 

kompozisyonların genetik bir kirliliğe yol 

açmamasına da dikkat edilmelidir,  

 Doğadaki bitki birliklerinin arasında 

gerçekleşen rekabet ve süksesyon şartları iyi 

belirlenmelidir,  

 Doğal bitki kompozisyonlarının dinamik 
elamanlar olduğu unutulmamalı ve doğadaki 

zamansal değişimler ve bu değişimlerin doğal 

bitki kompozisyonu üzerinde oluşturduğu etkiler 

dikkate alınmalıdır,  

 Doğal bitki kompozisyonları içerisinde 
özellikle otsu bitkilerin (yerörtücü) ortaya 

koymuş oldukları ekolojik ve estetik 

farklılaşmalar belirlenmelidir.  

Genel tanım olarak yer örtücü bitki; 

"estetik ve işlevsel özelliklerini yıl boyu uzunca 

bir süre sergileyebilen, bulunduğu alanlarda 

zemin etkisi oluşturabilecek biçimde hızla 

gelişerek toprak yüzeyini sıkıca örten, 

çoğunlukla çok yıllık odunsu veya otsu bitki 

türleri" olarak tanımlanabilir (Acar, 2012).  

Bu tanım genel olmakla birlikte Acar 

(1997) yer örtücü bitkilerinin seçiminde 

aşağıdaki ölçüt ve özellikleri dikkate almanın 

önemini belirtmiştir. Buna göre yer örtücü 

bitkiler, yetişme ortamlarında hayat formu ve 

süresi, morfolojik ve estetik özellikleri, yetişme 

ortamı istekleri, bakım gereksinmeleri, kolay 

üretim ve adaptasyon hızlı gelişme ve rakip 

bitkilerle mücadele etme yeteneği ile diğer 

bitkilerden bazı farklılıklar göstermelidir 

(Çizelge 1).  

Acar (2012)‟ye göre yerörtücü bitkiler; 

 Tasarım yönünden işlevleri  

 Çevresel işlevler 

 Mühendislik işlevleri 

 Estetik işlevler olmak üzere dört temel 

işlevi yerine getiren bitkiler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında bitki 

materyali ile gerçekleştirilen planlama, tasarım 

ve uygulama çalışmalarında önemli bir yer tutan 

yerörtücü bitkilerin; 

 Kaya bahçeleri 

 Çatı ve teras bahçeleri 

 Karayolları, eğimli alanlar, şevler ve 
diğer peyzaj onarımı gerektiren alanlar 

 Kuru taş duvarlar 

 Koleksiyon, sergi ve uygulama bahçeleri 

 Çiçek parterleri  

 Bitki kasaları ve saksı gibi sınırlı 

yetişme koşulları 

 Çime alternatif değerlendirilebilecek 

alanlar gibi bir takım kullanım alanı 

bulunmaktadır (Eroğlu ve Acar, 2009).  

Yollar, ana amacın kolay ulaşım ve 

erişilebilirlik, emniyet, ekonomik olma 

işlevlerinin yanısıra doğa parçalarını en fazla 

tahrip eden ve bazen de çevreye uyum ve 

estetiğin minimuma indiği bir ülkenin en önemli 

alt yapı tesisleridir. Özellikle, arazi 

morfolojisinin engebeli ve çok değişken olduğu 

bölgelerde, yol güzergahında kazı ve dolgu 

şevlerinin erozyona maruz kalmaları yol çevresi 

açısından olumsuz faktörlerin başında 

gelmektedir (Acar, 2009).  

vejetasyon yapısı, insan etkisi ve doğal 

gelişim arasındaki etkileşimi yansıtmalarından 

ötürü, özellikle kentsel ve kırsal alanlardaki yol 

yakın çevrelerinde gelişen bitki örtüsü çevre 

koşulları ve ekolojik süreçlerin bir göstergesi 

olarak görülmektedir. Bu süreçte, yol 

çevresindeki bitkilerin gelişimi üzerinde torak 



128 

türü, toprağın su içeriği, karayoluna bitişik alan 

kullanımı ve kullanım yoğunluğu, yol yapım ve 

bakım süresi gibi etkiler söz konusudur. Bu 

anlamda yerörtücü bitkilerin oluşan bu tür şev 

alanlarında bir takım fonksiyonları 

bulunmaktadır:  

 Yer örtücüler doğal uzanıcı–sürünücü 
veya toprak altında gelişen gövdeleri ile yayılan 

kısa boylu bitkilerdir. Toprak yüzeyinde formları 

ile mat veya halı gibi büyümekte ve gelişmekte, 

gövdeleri boyunca bazı üreyimli ve kötü 

oluşumu sağlayan stolonlarından ötürü de 

toprağın tutulmasını ve eğimli alanlarda erozyon 

probleminin önlenmesini sağlamaktadırlar. 

Ayrıca topoğrafyanın düzgün olmadığı 

durumlarda taş ve kayalarla birlikte toprağı 

desteklerler,  

 Yer örtücüler, ağaç ve çalıların dikim 
öncesi ve sonrasında toprağın su içeriğinin 

dengede tutulmasına katkıda bulunurlar,  

 Yağmur sularının neden olduğu 

erozyondan şevin yüzeyini korurlar,  

 Yağmur damlacıklarının, şevin yüzeyini 

oluşturan toprak partiküllerine zarar vermesini 

engellerler,  

 Bitkilerle şev yüzeyini kaplayarak yüzey 
ısısını azaltırlar.  

Araştırma kapsamında Trabzon ili sınırları 

içerisinde yer alan doğal bir yol koridorundaki 

mevcut doğal bitki gruplarından yer örtücü 

bitkilerin tespiti ve bu bitkilerin ve peyzaj 

mimarlığı çalışmalarına estetik ve işlevsel açıdan 

katkı ve potansiyellerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma alanı 

Araştırma alanı WGS 1984 UTM Zone 

37N projeksiyonunda Batı: 40.173760, Doğu: 

40.396568, Kuzey: 40.734396, Güney: 

40.566236 derecesinde olup, Trabzon ili 

Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 70 

km‟lik bir yol güzergahından oluşmaktadır. 

Trabzon‟a yaklaşık 110 km uzaklıkta bulunan 

araştırma alanı ilin güneydoğu kısmında 

kalmaktadır. Araştırma alanı coğrafik yapısı, 

iklim koşulları ve vejetasyon yapısı ile Doğu 

Karadeniz Bölgesini temsil edebilecek peyzaj 

çeşitlilikleri barındırmaktadır (Şekil 1).  

 

 

 

Yöntem  

Bu araştırma sürecinde bitkilerin 

toplanması ve bu bitkilerin teşhise hazırlanması 

aşamasında 61 adet örnek alan içerisinde ağaç 

formasyonunda 10*10 m, Ağaç–çalı toplumunda 

5*5 m, çalı–yerörtücü toplumunda 5*5 m, yer 

örtücü formasyonunda 5*5 m ve çim ve alpin 

alanda 2*2 m‟lik desen üzerinde yapılarak bu 

alanlardaki bitkiler bulunma durumlarına göre 

değerlendirilmek üzere toplanmıştır (Şekil 2 ve 

3).  

 

Bulgular 

Arazi çalışmaları sonucunda 61 noktada 

ve 149 örnek alanında toplam 368 bitki taksonu 

teşhis edilmiştir. Bu türlerin 14‟ü ağaç, 5‟i 

ağaçcık, 23‟ü çalı ve 319‟u yerörtücü ve 7 tanesi 

ise çim bitkisidir. Tespit edilen taksonlar 

içerisindeki, Anthemis melanoloma subsp. 

trapezuntica, Campanula betulifolia, Centaurea 

helenioides, Cirsium trachylepis, Dianthus 

carmelitarum, Galium fissurense, Geranium 

asphodeloides subsp. sintenisii, Heracleum 

paltytaenium, Hieracium gentiliforme, Jasione 

supina subsp. pontica, Onobrychis armena, 

Ranunculus dissectu ssubsp. huetii taksonları 

endemiktir.  

Bulunma değeri %10.76 ile en yüksek çim 

bitkisi Agrostis capillaris var. capillaris olurken 

en düşük bulunma değerine %3.8 ile Festuca 

djimilensis sahiptir. Prunella vulgaris %58.23 ile 

en yüksek bulunma değerine sahip yerörtücü 

bitki olurken, Dactylorhiza sp. %2.53 ile en 

düşük değerdedir. Rhododendron luteum %33.54 

ile en yüksek, Viburnum lantana %2.53 ile en 

düşük bulunma değerine sahip çalı türleridir. 

Salix caprea %18.35 ile en yüksek bulunma 

değerindeki ağaçcık olurken Pyrus communis 

subsp. sativa %3.16 ile en düşük değere sahiptir. 

%35.44 ile Picea orientalis en yüksek ve %1.27 

ile Tilia rubra subsp. caucasica en düşük 

bulunma değerine sahip ağaçlardır (Çizelge 2).  

Araştırma kapsamında ele alınan bitki 

türlerinin Doğal yer örtücü bitkilerin yol 

şevlerinde hem estetik amaçlarla hem de 

fonksiyonel olarak kullanılma olanaklarına 

ilişkin bulgular verilmiştir. Buna göre bitkilerin 

bitki özelliği (zemin örtücü, kaya örtücü, sarılıcı 

veya tırmanıcı), bitkinin mevsimsel durumu 

(herdemyeşil, yaprak döken), ölçü, form, doku 

ve renk gibi estetik özelliklerinin yanı sıra şev 

veya eğimli, kurak, yarı–kurak, nemli, yarı–
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gölge, gölge, asit, nötr, baz gibi yetişme 

ortamları da belirtilmiştir (Çizelge 3).  

 

Sonuçlar 

Peyzaj düzenlemelerinde bitki 

seçimlerinde en önemli kriterler arasında 

bitkilere ait ölçü–doku–form ve renk gibi 

özellikler etkilidir. Bunları ekolojik istekler ve 

bakım özellikleri takip etmektedir. Bütün bu 

özellikler açısından bakıldığında doğal yer 

örtücü bitkiler hem estetik değerlere sahip 

olurken aynı zamanda yerel özellikleri ile de 

ekolojik ve bakım açısından uygulayıcılara daha 

az sorun oluşturacağı düşünülmektedir.  

Türkiye‟de bütün bu avantajlarına rağmen 

doğal yer örtücü bitkiler ne fidanlık ortamında 

yetiştirilmeye çalışılıyor ne de uygulamalarda 

yer bulabiliyor. Bu bitkilerin yerini peyzaj 

uygulamalarında egzotik bitkiler yani ithal 

bitkiler almaktadır.  

Var ve Acar (1995)‟te yaptıkları 

çalışmada da bazı Avrupa ilkelerinde bitki 

seçimlerinin estetik ve fonksiyonel durumlarına 

göre belirlendiğini bu nedenle de Doğu 

Karadeniz bölgesindeki bitki çeşitliliğinin buna 

cevap verebileceğini vurgulamaktadırlar. Tüm 

bu bilgiler ışığında araştırmada şu sonuçlara 

varılmıştır:  

 61 noktada ve 149 örnek alanında 
toplam 368 bitki taksonu teşhis edilen 

çalışmadaki türlerin 14‟ü ağaç, 5‟i ağaçcık, 23‟ü 

çalı ve 319‟u yerörtücü ve 7 tanesi ise çim 

bitkisidir ve bu türlerin 12 tanesi endemiktir. Bu 

bitkisel veriler ışığında; 

  Yol koridoru boyunca var olan doğal 
bitki kompozisyonları farklı bitki katmanlılıkları 

göstermektedir.  

  Yol koridoru boyunca bitkisel çeşitlilik 

oldukça yüksek olmasına rağmen endemizm 

oranı sadece %3.26‟dır.  

 Yer örtücü bitkilerin sayısal olarak fazla 
olmasına rağmen (%87) alansal olarak en büyük 

alanı ağaç, ağaççık ve çalı katmanı sahiptir.  

 Yol koridoru boyunca mevcut bitki 

örtüsü içerisinde yer alan ve bulunma değeri 

oldukça yüksek olan türler ölçü renk doku form 

gibi tasarım elemanları açısından bir peyzaj 

tasarımında oldukça etkili kompozisyonlar 

oluşturabilecek potansiyellere sahiptir.  

 Özellikle kentsel ortamlar için estetiğin 
ön planda olduğu alanlarda Aruncus, 

Campanula, Digitalis, Epilobium, Geranium, 

Salviave Silene gibi çiçekleri ile etkili renk 

kompozisyonları oluşturmak mümkündür.  

 Plantagove Trifolium gibi türlere ise 

yüzeysel akışı önleme çalışmalarında yer 

verilebilir.  
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Çizelge 1. Yerörtücü bitkilerin hayat formalarına göre genel özellikleri 

Bitki Özellikleri Genel tanıtım 

Hayat formu ve süresi 
Herdemyeşil olma (yıl boyu örtü) ve ya estetik ve işlevsel özelliklerini yıl içinde 

en uzun sürede sergilemeleri,  

Morfolojik ve estetik 

özellikler 

Ölçü ve kapladıkları alan açısından; bitkilerin zemine yakın boylanma göstermesi 

ve toprak üstü kısımlarının toprak yüzeyini aralıksız örtmesi, çoğunlukla yatay 

olarak gelişmesi veya tek başlarına bitkilerin çiçeksiz olduğu dönemlerde zeminde 

yatay olarak geliştirdikleri ölçünün boyundan fazla olan,  

Form açısından; genel habitusları ve gövde formları ile toprakla sıkı temas etme, 

toprak yüzeyini örtme ve iyi bir zemin örtücü teşkil edebilecek biçimde dipten 

dallanma, yatık gövdeli, tümsek–kompakt, bodur, yerde uzanan–sürünücü, küme, 

yastık gibi özelliklere sahip olma,  

Doku açısından; çizgisel özelliği (kaligrafik), sık (masif) veya girift dallı olan,  

Renk açısından; parlak, gösterişli yaprak ve çiçeklere sahip, değişik renkleri olma,  

Yetişme ortamı istekleri 

Toprağı koruyucu ve erozyona engel olabilecek kuvvetli kök yapısına sahip ya da 

öncü bitki karakterinde olup, kısıtlı alanlar ile eğimli şev yüzeylerinde yetişebilen, 

diğer boylu bitkilerle ağaçların bulunduğu ortamlarda ışık gereksinmeleri az olan 

bitkiler olma,  

Bakım gereksinmeleri, kolay 

üretim ve adaptasyon 

Yılın kurak zamanlarında fazla suya gereksinim göstermeyip asgari bakım istekleri 

olan, doğal ortamlarında tohumla veya stolon, rizom gibi vejetatif olarak 

kolaylıkla üreyebilme yeteneğindeki zemin örtücüler olma,  

Hızlı gelişme ve rakip 

bitkilerle mücadele etme 

yeteneği 

Bulunduğu alanları kısa bir sürede kaplaması sonucu, rakip bitkilerle savaşım ve 

özellikle yabancı otların gelişmesini engelleyebilme yeteneğinde olan türler olma.  

 

Çizelge 2. Araştırmada tespit edilen ve bulunma durumu %10 üzerinde olan doğal yerörtücü bitkiler 

Toplam Bulunma Sayısı Tür Adı Bulunma (%) 

17 Agrostis capillaris var. capillaris 10.76 

20 Alchemilla epipsila 12.66 

20 Anthemis marschalliana subsp. pectinata 12.66 

31 Aruncus vulgaris 19.62 

17 Athyrium filix–femina 10.76 

23 Bellis perennis 14.56 

22 Calamintha grandiflora 13.92 

24 Calystegia sylvatica 15.19 

26 Campanula alliarifolia 16.46 

23 Campanula collina 14.56 

50 Campanula lactiflora 31.65 

33 Campanula olympica 20.89 

32 Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides 20.25 

22 Campanula rapunculus subsp. rapunculus 13.92 

18 Carum meifolium 11.39 

24 Chaerophyllum aureum 15.19 

36 Cirsium trachylepis 22.78 

43 Clinopodium vulgare subsp. vulgare 27.22 

19 Corylus avellana 12.03 

17 Crepis paludosa 10.76 

32 Digitalis ferruginea subsp. schischkinii 20.25 

29 Epilobium montanum 18.35 

16 Euphorbia oblongifolia 10.13 

16 Euphrasia pectinata 10.13 

33 Fragaria vesca 20.89 

21 Gentiana asclepiadea 13.29 

5 Geranium psilostemon 15.82 

31 Geranium robertianum 19.62 
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20 Geranium sylvaticum 12.66 

19 Heracleum platytaenium 12.03 

20 Holcus lanatus 12.66 

23 Hypericum bithynicum 14.56 

88 Lapsana communis subsp. intermedia 55.70 

60 Leontodon hispidus var. glabratus 37.97 

17 Lonicera caucasica subsp. caucasica 10.76 

18 Lotus corniculatus subsp. corniculatus 11.39 

25 Origanum vulgare subsp. gracile 15.82 

17 Pedicularis condensata 10.76 

20 Petasites albus 12.66 

16 Pimpinella rhodantha 10.13 

27 Plantago lanceolata 17.09 

30 Plantago major subsp. major 18.99 

16 Potentilla elatior 10.13 

20 Potentilla erecta 12.66 

92 Prunella vulgaris 58.23 

23 Psorolea acaulis 14.56 

18 Pteridium aquilinum 11.39 

20 Rumex crispus 12.66 

33 Salvia verticillata subsp. verticillata 20.89 

34 Scabiosa columbaria subsp. columbaria var. columbaria 21.52 

35 Sedum spurium 22.15 

34 Sedum stoloniferum 21.52 

38 Sibbaldia parviflora var. parviflora 24.05 

21 Silene compacta 13.29 

36 Silene vulgaris var. vulgaris 22.78 

46 Tanacetum macrophyllum 29.11 

37 Tanacetum parthenium 23.42 

25 Thelypteris limbosperma 15.82 

30 Thymus pesudopulegioides 18.99 

20 Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii 12.66 

18 Trifolium aureum 11.39 

25 Trifolium ochroleucum 15.82 

69 Trifolium pratense subsp. pratense 43.67 

28 Trifolium repens subsp. repens 17.72 

16 Trifolium rytidosemium var. rytidosemium 10.13 

25 Tussilago farfara 15.82 

57 Valeriana alliariifolia 36.08 
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Çizelge 3. Yol şevlerinde bulunan bazı doğal yerörtücü bitkilerin şevlerde kullanılma potansiyelleri 

Bitki Türleri 

Estetik Özellikler Yetişme Ortamı Özellikleri 
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Aruncus vulgaris Z.Ö. Y.D 80–90 Orta Y–Ç a X 
 

X X 
 

X 

Campanula alliariifolia Z.Ö. Y.D 40–50 Orta Ç a X X 
  

X X 

Campanula lactiflora Z.Ö. Y.D 10–30 Orta Ç a 
  

X 
   

Campanula olympica Z.Ö. Y.D 20–30 Orta Ç g X X 
  

X X 

Campanula rapunculoides 

subsp.rapunculoides 
Z.Ö. Y.D 30–40 Orta Ç g 

 
X 

  
X X 

Cirsium trachylepis Z.Ö. Y.D. 10–30 Kaba Ç–Y j 
    

X 
 

Clinopodium vulgare subsp.vulgare Z.Ö. Y.D. 10–30 Orta Ç–Y g 
 

X 
  

X X 

Digitalis ferruginea 

subsp.schischkinii 
Z.Ö. Y.D 80–90 Orta Y–Ç a X 

   
X X 

Epilobium montanum Z.Ö. Y.D 30–40 Orta Ç g 
  

X 
   

Fragaria vesca Z.Ö. Y.D 10–30 İnce Ç–M e 
  

X X 
 

X 

Geranium robertianum Z.Ö. Y.D 40–50 İnce Ç g X 
   

X X 

Lapsana communis subsp.intermedia Z.Ö. Y.D. 0–10 Orta Ç a, e 
 

X 
   

X 

Leontodon hispidus var.glabratus Z.Ö. Y.D. 30–60 Orta Ç–G b, d 
   

X 
  

Plantago lanceolata Z.Ö. Y.D 10–20 Kaba Y h X X 
  

X X 

Plantago major subsp.major Z.Ö. Y.D 10–20 Kaba Y h X X 
  

X X 

Prunella vulgaris Z.Ö. Y.D. 10–30 Orta Ç a X 
 

X 
  

X 

Salvia verticillata subsp.verticillata Z.Ö. Y.D 50–60 Orta Y–Ç a X 
   

X X 

Scabiosa columbaria 

subsp.columbaria var.columbaria 
Z.Ö. Y.D 50–60 Orta Y–Ç a X 

   
X X 

Sedum spurium Z.Ö. H.Y. 10–30 Orta Y–G d 
   

X 
 

X 

Sedum stoloniferum Z.Ö. H.Y. 10–20 Kaba Y–G d 
   

X 
 

X 

Sibbaldia parviflora var.parviflora Z.Ö. Y.D. 10–3 Orta Y–Ç a, g 
    

X 
 

Silene vulgaris var.vulgaris Z.Ö. Y.D 30–60 Kaba Ç–Y g 
  

X 
 

X X 

Tanacetum macrophyllum Z.Ö. Y.D 0–10 Orta Ç f 
 

X 
   

X 

Tanacetum parthenium Z.Ö. Y.D 0–10 Orta Ç–Y c 
   

X 
 

X 

Thymus pesudopulegioides Z.Ö. Y.D 0–10 Orta Ç–Y c 
   

X 
 

X 

Trifolium pratense subsp.pratense Z.Ö. Y.D 30–60 Orta 
Ç–Y–

M 
e X 

   
X X 

Trifolium repens subsp.repens Z.Ö. Y.D 
         

X 

Valeriana alliariifolia Z.Ö. Y.D 0–10 Orta Y–G c 
  

X 
  

X 
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Şekil 1. Araştırma alanı (Eroğlu, 2012) 

 

 
Şekil 2. Araştırmadaki örnek alanların yol kesiti 

 

  
Şekil 3. Araştırmadaki bazı örnek alanlar 
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Özet 

Hatırı sayılır bir pazar olarak karşımıza çıkan süs bitkileri pazarında rekabet gücünü artırmak için pek çok 

çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde önemli bir yer tutan yetiştiricilik çalışmalarında sahip olduğumuz zengin 

biyolojik çeşitliliğin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada pek çok doğal türün sahip olduğu estetik 

değerlerinin ortaya konulması ve süs bitkisi olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi önemlidir. Doğal bitkilerin 

peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılması, hem ekolojik açıdan hem de kentlere kimlik kazandırma açısından 

önemli bir avantaj sağlamaktadır.  

Artvin ili çevresinde yetişen doğal türlerin peyzaj tasarımında süs bitkisi olarak kullanılabilirliğini 

belirlemek, süs bitkileri pazarında ekonomik açıdan değer kazanmalarını sağlamak amacı ile yapılan bu 

çalışmada; doğal olarak Artvin çevresinde yetişen türlerin görsel kaliteleri tespit edilmiştir. Çalışmada peyzaj 

mimarlığı öğrencilerine kente yetişen bazı doğal türlerin fotoğrafları gösterilmiş; 5‟li likert tutum skalası 

kullanılarak puanlama yapmaları istenmiştir. Çıkan sonuçlar varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma 

sonucunda doğal olarak yetişen bu türlerin, peyzaj mimarlığı çalışmalarında egzotik türler yerine süs bitkisi 

olarak kullanımlarının sağlanması, ekonomik açıdan önemli olacağı gibi bu türlerin kültüre alınmasını da 

sağlayarak korunmasına katkıda bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Doğal bitki örtüsü, süs bitkileri, bitkilendirme tasarımı 

 

Determination of Native Plants Usage as Ornamental Plants in Artvin Province Environments 

 

Abstract 

In recent years, potential of ornamental plant growing increase dramatically as a result of them, there are 

many working have done for competitive capacity of market. Ornamental planting plays very important roles in 

Turkey; moreover we have to evaluate this potential positively. In this point, we would like to expose aesthetic 

value of natural species with their ornamental plant capacity. The usage of natural species in landscape studies 

play significant mission with ecological and providing identity for cities.  

In this study mainly gives information about, determining native plants in Artvin, which are used as 

ornamental plants. Moreover, we also would like to ensure rise up economic value of ornamental plants in 

Artvin, lastly the visual quality of plants were determined. In this practice the photo of some native plants in 

Artvin were shown; and they were marked and pointed with Likert Scales then, results have evaluated with 

variance analyze. In conclusion, findings shows to using native plants rather than exotics in landscape studies is 

very important for their sustainability and cultivation. It would be also provide to economic income and 

protection of native plants.  

 

Keywords: Natural vegetation, ornamental plants, planting design 

 

GiriĢ 

Bitkiler; hareketli/dinamik, plastik 

(biçimlendirilebilir), dekoratif ve estetik, 

fonksiyonel ve ekonomik özellikleriyle çok 

zengin, çok çeşitli, canlı bezeme, yapı ve mekân 

oluşturma ögeleridir (Pamay, 1992). 

Kullanıldıkları mekânları daha yaşanılabilir ve 

daha canlı hale getiren bitkiler insanların doğaya 

yaklaşmasında ve doğaya karşı pozitif tutum 

sergilemesinde etkin rol alırlar. Bitkiler, renk, 

doku, çizgi, ölçü gibi estetik özelliklerinin yanı 

sıra, kullanıldıkları mekâna kimlik kazandırıcı, 

kent ekolojisine olumlu katkı sağlayıcı, eğimli 

alanların stabilizasyonu, gürültü ve görüntü 

kirliliği gibi çevresel kirliliklerin önlenmesi gibi 

birçok işleve sahiptir.  

Doğal türler, bulundukları ekolojik 

bölgede binlerce yıldır süre gelen seleksiyon 

baskısı altında yaşama ve yetişme güçlerini 

kanıtlamış olduklarından, o bölgede yapılacak 
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bitkilendirmelerdeki tür seçimleri için en 

güvenilir elementlerdir (Dirik, 2008). Yapılan 

birçok çalışmada egzotik türler çeşitli nedenlerle 

tercih edilmektedir. Oysa doğal bitki örtüsü, yer 

aldığı peyzajın jeolojik yapısı, iklim ve 

hidrolojik durumu açısından bütünleyici bir 

unsurdur. Doğal bitkiler renk, doku, ölçü ve 

şekil gibi estetik ve fonksiyonel özellikleri 

nedeni ile kırsal ve kentsel peyzaj 

düzenlemelerinde kullanıldığı gibi tıbbi ilaç 

maddesi, boya maddesi, parfüm maddesi olarak 

ekonomik açıdan da 

değerlendirilebilmektedirler. Bu nitelikleriyle 

bitkiler, kırsal ve kentsel alanlarda kullanım 

isteği uyandırırlar. Son yıllarda sosyo–kültürel 

yapıdaki gelişmelere bağlı olarak planlı kentsel 

ve kırsal çevrelerin oluşumu ile peyzaj 

tasarımları ve bitkilendirme çalışmalarının 

önemi kavranmış, süs bitkilerine yönelik yoğun 

bir talep ortaya çıkmıştır. Ancak geniş bir alanda 

ihtiyaç duyulan bitkilerin temin edileceği yeterli 

sayıda ve uygun fiyatta bitki bulmak güç 

olmaktadır. Bu noktada düzenlemelerde doğal 

bitkilerin değerlendirilmesi proje maliyetinin 

düşürülmesine katkı sağlamaktadır (Koçan, 

2010).  

Artvin ili bitki çeşitliliği yönünden 

oldukça zengindir. 112 familya, 502 cinse 

ilişkin, 1308 takson (1256 tür) doğal yayılış 

göstermektedir. Bu 1308 taksonun, 39 adeti 

Pteridophyta ve 1269 adeti ise Spermatophyta 

bölümüne aittir. Spermatophyta bölümünde yer 

alan 1269 bitki taksonunun 10‟u 

Gymnospermae, 1259‟u ise Angiospermae 

altbölümüne aittir. İklimsel koşulları ve sahip 

olduğu jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, doğa 

koruma açısından olağanüstü öneme sahip bir 

bitki örtüsünün ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Çok sayıda endemik bitki türüne ev 

sahipliği yapan Artvin, aynı zamanda Kardelen, 

Elma, Armut, Kiraz cinslerinin biyolojik 

çeşitlilik merkezidir. Floristik açıdan zengin olan 

Artvin ilinde uluslararası sözleşmelere göre risk 

altında olan ve korunması gereken çok sayıda 

bitki türü ve habitatları mevcuttur (Eminağaoğlu 

ve ark., 2010).  

Bu çalışmada Artvin ilinde doğal olarak 

yetişen bazı türlerin süs bitkileri olarak 

değerlendirilebilmesi amacıyla görsel değerleri 

tespit edilmiş ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında 

süs bitkisi olabilirlikleri irdelenmiştir.  

 

 

Materyal ve Yöntem 

Artvin İli, 40,35–41,32 Kuzey enlemleri 

ve 41,07–42,00 Doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Kentin toplam yüzey alanı 7.436 

km
2
‟dir. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan il, 

doğusunda Ardahan, batısında Rize, kuzeyinde 

Gürcistan, güneyinde Erzurum ile komşudur 

(Şekil 1).  

Araştırma alanının seçiminde Artvin ilinin 

doğal bitki varlığı ve korunan alanlar yönünden 

önemli bir potansiyele sahip olması etkili 

olmuştur. İlde Karadeniz sahilinden başlayıp 

3195 m. yüksekliğe kadar Pseudomaki, orman, 

alpin, subalpin, kaya ve sucul olmak üzere 6 

vejetasyon tipi vardır (Eminağaoğlu ve Erşen 

Bak, 2009).  

Artvin ilindeki doğal türlerin süs bitkisi 

olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalışma; arazi ve büro çalışması olmak 

üzere iki aşama halinde sürdürülmüştür. İlk önce 

arazide peyzaj potansiyeline sahip olan doğal 

bitki türleri tespit edilmiştir. Büro aşamasında 

bitkisel tasarım dersini almış 51 peyzaj 

mimarlığı bölümü öğrencisine anket çalışması 

uygulanmıştır.  

Anket çalışmasında kullanılan bitkiler 

Artvin ili il sınırı içerisinde farklı bölgelerden 

çekilmiştir. Fotoğrafı çekilen bitkiler için Artvin 

ilinde doğal olarak yetişiyor olması, peyzaj 

mimarlığında kullanılabilme potansiyeline sahip 

olması öncelikli olarak tercih sebebi olmuştur. 

Anket çalışmasında belirlenmiş olan 23 adet 

doğal bitki türü sunum şeklinde hazırlanarak 

öğrencilere gösterilmiştir. Bitkilere ait genel 

özellikler Çizelge 1‟de, bitkilere ait fotoğraflar 

Çizelge 2‟de verilmiştir.  

Her fotoğraf için öğrencilere 1‟er dakika 

süre verilerek değerlendirme yapmaları 

beklenmiştir. Öğrencilerden bu bitki türlerini 

renk, form, doku, canlılık ve büyüleyicilik 

özelliklerine göre 5‟li likert tutum skalasına (en 

az 1 en çok 5 olmak üzere) göre puanlandırma 

yapmaları istenmiştir.  

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde 

varyans analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır.  

 

Bulgular 

Artvin ilinde yetişen bazı doğal bitkilerin 

süs bitkisi olabilirliğinin tespit edilmesi amacı 

ile görsel kalite analizi yapılmıştır. Görsel peyzaj 

kalite değerlendirmesi algılama temeline 

dayanmaktadır. Peyzaj kalite 
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değerlendirmesinde uzman görüşleri baskındır. 

Gözlemcilerin algılama ve değerlendirmeleri ile 

peyzajın doğal özellikleri arasındaki etkileşim 

peyzaj kalitesini ortaya çıkarmaktadır. İnsanların 

gözlemleri sonucundaki yaklaşım farklılıkları, 

peyzajın göreceli olmasından kaynaklanmaktadır 

(Daniel, 2001). Arazi çalışmasında Artvin il 

sınırları içerisinde çeşitli bölgelere gidilerek süs 

bitkisi olabilecek potansiyele sahip olan bitkiler 

seçilmiş ve bu bitkilerin doğal ortamda 

fotoğrafları çekilmiştir.  

Öğrencilerden bitkilerin morfolojik 

özelliklerini değerlendirmeleri için bitkileri, 

renk, form, doku, canlılık ve büyüleyicilik 

özelliklerine göre 1 en düşük 5 en yüksek olmak 

kaydı ile değerlendirme yapmaları istenmiştir.  

Bitkilerin renk özellikleri bakımından 

değerlendirilmesi: Yapılan varyans analizinde 

renk bakımından bitkilere verilen puanlar 

arasındaki farklılığın istatistiki anlamda önemli 

olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Yapılan çoklu 

karşılaştırma testi sonuçlarına göre Gentiana 

verna ssp. pontica bitkisi en yüksek puanı alarak 

ilk sırada yer almış ve bunu Caltha polypetala, 

Myosotis alpestris subsp. alpestris, Dactilorhiza 

osmanica ve Punica granatum bitkilerinin 

yeraldığı ikinci grup takip etmiştir. Renk 

bakımından en düşük puanı ise Rhus coriaria 

bitkisi almıştır (Şekil 2).  

Bitkilerin form özellikleri bakımından 

değerlendirilmesi: Bitkilere form özellikleri 

bakımından verilen puanlar arasında istatistiki 

anlamda bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). 

Çoklu karşılaştırma testine göre en yüksek puanı 

alarak ilk sırada yer alan bitkiler Myosotis 

alpestris subsp. Alpestris, Arbutus andrachne, 

Lyhtrum salicaria, Primula vulgaris, Caltha 

polypetala, Gentiana verna ssp. pontica ve 

Campanula lactiflora olmuştur. Test sonucuna 

göre son sırayı ise Coronilla orientalis almıştır 

(Şekil 3).  

Bitkilerin doku özellikleri bakımından 

değerlendirilmesi: Yapılan varyans analizinde 

doku özellikleri bakımından bitkilere verilen 

puanlar arasındaki farklılığın istatistiki anlamda 

önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Yapılan 

çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 

Myosotis alpestris subsp. alpestris, Primula 

vulgaris, Punica granatum, Campanula 

lactiflora, Crocus vallicola ve Anthemis tinctoria 

bitkileri en yüksek puanları alarak ilk grupta yer 

almışlardır. Doku özellikleri bakımından en 

düşük puanı ise Lilium ponticu bitkisi almıştır 

(Şekil 4).  

Bitkilerin canlılık bakımından 

değerlendirilmesi: Yapılan varyans analizinde 

canlılık özellikleri bakımından bitkilere verilen 

puanlar arasındaki farklılığın istatistiki anlamda 

önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Çoklu 

karşılaştırma testine göre en yüksek puanı alarak 

ilk sırada yer alan bitkiler Caltha polypetala, 

Anthemis tinctoria, Gentiana verna ssp. pontica, 

Campanula lactiflora, Myosotis alpestris subsp. 

Alpestris, Punica granatum, Primula 

vulgarisolmuştur. En düşük puanı ise, Rhus 

coriaria almıştır (Şekil 5).  

Bitkilerin büyüleyicilik bakımından 

değerlendirilmesi:Yapılan varyans analizinde 

büyüleyicilik bakımından bitkilere verilen 

puanlar arasındaki farklılığın istatistiki anlamda 

önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Yapılan 

çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 

Myosotis alpestris subsp. Alpestris, Anthemis 

tinctoria ilk sırada yer almış ve bunu Gentiana 

verna ssp. pontica, Primula vulgaris, Crocus 

vallicola ve Dactilorhiza osmanica bitkilerinin 

yer aldığı ikinci grup takip etmiştir. 

Büyüleyicilik bakımından en düşük puanı ise 

Rhus coriaria bitkisi almıştır (Şekil 6).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Çiçek, meyve, biçim, doku, renk gibi her 

bitki türünün doğal yapısında var olan özellikler 

tasarımcılar tarafından tasarı öğesi olarak 

değerlendirilmesi halinde, bitkisel peyzaj 

düzenleme sanatından söz edilebilir. Bitki 

tasarım ilkeleri, form, renk, doku, hareket ışık 

gölge özellikleri ile ilişkilidir (Aslanboğa, 2004). 

Yapılan anket çalışması sonucu; Artvin ilinde 

yetişen, süs bitkisi olabilecek niteliklere sahip ve 

bu özellikleri nedeniyle peyzaj mimarlığı 

çalışmalarında kullanılabilecek olan bitkiler 

tercih edilen özellik sıralamasına göre Çizelge 

3‟de verilmiştir.  

Yapılan çalışmada Myosotis alpestris 

subsp. alpestris (dağ minesi) bitkisinin renk, 

form, doku, canlılık ve büyüleyicilik bakımından 

en çok tercih edilen bitkiler arasında 

görülmektedir. Primula vulgaris bitkisi; form, 

doku, canlılık ve büyüleyicilik bakımından en 

çok tercih edilen bitkiler arasında yer alırken, 

Caltha polypetala (Bataklık nergisi) bitkisi renk, 

form, canlılık ve büyüleyicilik bakımından en 

çok tercih edilen bitkiler arasında yer almıştır. 

Gentiana verna ssp. pontica (laz kantaronu) 
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bitkisi, renk, canlılık, büyüleyicilik, Campanula 

lactiflora (Çan çiçeği) bitkisi, form, doku, 

canlılık bakımından en çok tercih edilen bitkiler 

arasında yer almaktadır. Anthemis tinctoria 

bitkisi; doku, canlılık ve büyüleyicilik 

bakımından en çok tercih edilen bitkiler arasında 

yer almaktadır. Dactylorhiza osmanica bitkisi, 

renk ve büyüleyicilik bakımından, Crocus 

vallicola bitkisi, doku ve büyüleyicilik 

bakımından, Punica granatum (Nar) bitkisi doku 

ve canlılık bakımından, Arbutus andrachne 

(Sandal Ağacı) bitkisi form bakımından, Lytrum 

salicaria bitkisi form bakımından en çok tercih 

edilen bitki grupları arasında yer almıştır.  

Rhus coriaria (Sumak) bitkisi renk, 

canlılık ve büyüleyicilik bakımından en az puan 

alan bitki olurken, Coronilla orientalis form 

bakımından, Lilium ponticum (Artvin zambağı) 

bitkisi doku bakımından en düşük puanı alan 

bitki olmuştur.  

Bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanımı 

konusunda daha önce yapılmış olan çalışmalar 

incelenmiştir. (Tanrıverdi 1987; Cook 1996; 

Söğüt 1996; Yılmaz ve ark., 1996; Var 1997; 

Acar 1998; Leszczynski 1999; Swindells 2001; 

Dovling and Stephens 2002; McHoy 2002; 

Anonymous 2003; Zencirkıran, 2006; Yücel ve 

ark., 2006; Eroğlu ve ark., 2005; Müderrisoğlu 

ve Eroğlu, 2006; Kravanja, 2006; Çakcı ve 

Çelem, 2009; Turgut, 2009; Koçan, 2010; 

Karaşah ve Var, 2012; Turgut ve ark., 2012; 

Köse ve Atik 2013; Bekçi ve ark., 2013). 

Bitkisel tasarımda tercih edilen bitkilerin; renk 

form doku değerlerinin yüksek olması 

oluşturulan bitki kompozisyonlarında tercih 

edilme sebebi olmaktadır. Yapılan anket 

çalışmasında da çıkan sonuçlar bu yönde 

olmuştur. Yine anket sonuçları 

değerlendirildiğinde en yüksek puan alan ilk iki 

gruptaki bitkilerin renk, doku, canlılık, form ve 

büyüleyicilik bakımından da en yüksek puan 

alan bitkiler arasında sıralandığı görülmektedir. 

Anket sonucuna göre tercih edilen bitkilerin 

farklı türlerinin peyzaj mimarlığı çalışmalarında 

kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin Myosotis sp. 

bitkisi peyzaj mimarlığı sıkça karşılaştığımız 

bitkiler arasında yer almaktadır. Ülkemizde 23 

türünün var olduğu bilinen bitki mart, nisan 

mayıs aylarında çiçekli olmaktadır. Yine gruplar 

arasında en çok tercih edilen bitkilerden birisi 

Primula vulgaris bitkisidir. Anadolu‟nun pek 

çok yerinde farklı renkleri ile dikkati çeken 

Primula sp. bitkisi ilkbaharda açtığı çiçekleri ile 

dikkati çekmekte ve bahçelerde 

kullanılmaktadır. Caltha polypetala (Bataklık 

nergisi) olarak tanınan bitki sulak alanlarda 

kullanılabilecek bitkilerden birisidir. Nisan ve 

temmuz aylarında çiçekli kalan bitki daha önce 

yapılan bir çalışmada (Turgut, 2009) estetik 

özelliği ile dikkat çeken bitkiler arasında yer 

almıştır. Gentiana verna ssp. pontica (laz 

kantaronu) olarak bilinen bitki Doğu Karadeniz 

ve Doğu Anadolu‟nun bazı kesimlerinde görülen 

bitki, rengi ile oldukça dikkat çekmektedir. 

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında 

kullanılabilecek, ilkbaharda çiçeklenen bitki 

anket sonuçlarına göre canlılık ve büyüleyicilik 

yönünden de önemli görsel özelliğe sahiptir. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde 

Arbutus andrachne (Sandal Ağacı) bitkisinin 

form özelliği yönünden tercih edildiği 

görülmektedir. Arbutus sp. bitkisi Akdeniz bitki 

örtüsü içerisinde yer alan bitkilerdendir. Peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında gövde güzelliği ve 

meyvesinin görselliği için kullanılan Arbutus sp. 

bitkisi peyzaj mimarlığı çalışmalarında park ve 

bahçelerde kullanılmaktadır. Yapılan anket 

çalışmasının sonucu görselliği yüksek bitkiler 

arasında soğanlı bitkilerin yüksek puan aldıkları 

görülmüştür. Dactylorhiza osmanica, Muscari 

armeniacum, Lilium ponticum (Artvin zambağı), 

Crocus vallicola farklı özelliklerinden dolayı en 

yüksek puan alan bitkiler arasında yer almıştır. 

Anadolu‟da geniş bir bitki yelpazesi ile 

karşımıza çıkan soğanlı bitkilerin peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında çok sıklıkla 

kullanıldığı görülmektedir. Doğal yayılış 

alanlarından toplanan bu bitkiler pek çok 

sektörde kullanılmaktadır.  

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında önemli 

bir yere sahip olan aromatik kokulu bitkiler 

bulunmaktadır. Anket değerlendirmesinde 

görsellik yönünden en az değeri alan Rhus 

coriaria (Sumak) bitkisi kokusu için 

kullanılabilecek bitkiler arasındadır. Çıkan 

sonuçta bitkini az tercih edilmesi morfolojik 

özelliklere göre yapılan değerlendirme sonuçları 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Sonuç olarak; önemli bir potansiyele sahip 

olan süs bitkilerinin, ülkemizde çok az olarak 

üretildiği ve var olan yüksek potansiyelinin de 

değerlendirilmediği bilinmektedir. Artvin ili 

sahip olduğu bitki potansiyeli yönünden oldukça 

zengin bir çeşitliliğe ev sahipliği yapmasına 

rağmen, bu potansiyelin ekonomik olarak 

değerlendirilmesi konusunda yetersizdir. İlde 
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hiçbir şekilde süs bitkisi üretimi veya floradan 

toplanması yapılmamaktadır.  

Son yıllarda yapılan HES ler, izinsiz 

sökümler, yol inşaatları ve bitki kaçakçılığının 

artması doğal bitkiler için ciddi tehditler 

oluşturmaktadır. İl topoğrafya yönünden tarıma 

uygun değildir. Doğal bitki örtüsünün başta 

peyzaj olmak üzere pek çok alanda 

kullanılabileceği dikkate alınarak yapılabilecek 

ekonomik değerlendirmeler ilin kalkınmasında 

önemli olacaktır. Bu amaçla öncelikle gerekli 

altyapı çalışmaları oluşturulmalı, halk eğitilmeli 

ve en önemlisi doğal ekosistemlere zarar 

vermeden kullanım olanakları ortaya konmalıdır. 

Ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin floradan 

toplanmaları engellenmeli, yetiştirilerek ıslah 

edilmesi sağlanmalı ve devlet bu konuda yol 

gösterici olmalıdır.  
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Şekil 1. Çalışma alanı 

 

 
Şekil 2. Bitkilerin renk bakımından aldıkları puanlar için LSD test sonuçları (LSD: 0,327) 

 

 
Şekil 3. Bitkilerin form özellikleri bakımından aldıkları puanlar için LSD test sonuçları (LSD: 0,357) 
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Şekil 4. Bitkilerin doku özellikleri bakımından aldıkları puanlar için LSD test sonuçları (LSD: 0,360) 

 

 
Şekil 5. Bitkilerin canlılık özellikleri bakımından aldıkları puanlar için LSD test sonuçları (LSD: 0,351) 

 

 
Şekil 6. Bitkilerin büyüleyicilik özellikleri bakımından aldıkları puanlar için LSD test sonuçları (LSD: 0,378) 

 

Çizelge 1. Anket çalışmasında kullanılan bitkilerin genel özellikleri 

Familya Tür (Latince–Türkçe) Boy (cm) Görsel değeri 

Asteraceae Anthemis tinctoria 15–20 Beyaz renkli çiçekleri 

Ericaceae Arbutus andrachne (Sandal Ağacı) 3–6 m.  Kırmızı gövdesi 

Ranunculaceae Helloborus orientalis (çöplemecik) 25 Beyaz çiçekleri 

Ranunculaceae Caltha polypetala (Bataklık nergisi) 40–80 cm.  Sarı renkli çiçekleri 

Campanulaceae Campanula lactiflora (Çan çiçeği) 50 cm.  Eflatun renkli çiçekleri 

Fabaceae Coronilla orientalis  Sarı çiçekleri 

Anacardiaeace Cotinus coggyria (Duman ağacı–peruka çalısı) 4 m.  Sonbahar renklenmesi 

Iridaceae Crocus vallicola 10–20 cm.  Beyaz çiçekleri 

Primulaceae Cyclamen coum 10–15 Pembe–mor çiçekleri 

Gentianaceae Gentiana verna ssp. pontica (laz kantaronu) 5–10 Lacivert çiçekleri 

Lythraceae Lytrum salicaria 100–150 Pembe çiçekli sulak alan bitkisi 

Crassulaceae Sedum pilosum (dam koruğu) 5–10 Pembe çiçekleri 
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Boraginaceae 
Myosotis alpestris subsp. Alpestris (dağ 

minesi) 
15–20 Mavi çiçekleri 

Fabaceae Ononis arvensis (Kayışkıran) 30–60 Pembe çiçekleri 

primulaceae Primula vulgaris 20 Pembe çiçek 

Anacardiaceae Rhus coriaria (Sumak) 100–300 Kırmızımsı meyve 

Ericaceae Vaccinium arctostaphyllos (ayı üzümü) 100–600 
Meyveleri ve sonbahar 

renklenmesi 

Liliaceae Lilium ponticum (Artvin zambağı) 50–100 Sarımsı çiçekleri 

Punicaceae Punica granatum (Nar) 200–300 Kırmızı çiçek, meyve 

Lamiaceae Ajuga orientalis (Doğu mayasılotu) 6–30 Menekşe mavisi çiçekleri 

Orchidaceae Dactylorhiza osmanica 20–120 
Pembe–erguvan kırmızısı 

çiçekleri 

Liliaceae Muscari armeniacum 0.40–0.10 Mor renkli çiçekleri 

Liliaceae Lilium kesselringianum 50–100 Beyazımtırak çiçekleri 

 

Çizelge 2. Ankette kullanılan bitkiler 

   
1. Ajuga orientalis 2. Anthemis tinctoria 3. Arbutus andrachne 

   
4. Caltha polypetala 5. Campanula lactiflora 6. Coronilla orientalis 

   
7. Cotinus coggygria 8. Crocus vallicola 9. Cyclamen coum 

   
10. Dactilorhiza osmanica 11. Gentiana verna ssp. pontica 12. Helleborus orientalis 
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13. Lilium kesselringianum 14. Lilium ponticum 15. Lyhtrum salicaria 

   

16. Muscari armeniacum 
17. Myosotis alpestris subsp. 

alpestris 
18. Ononis arvensis 

   

19. Primula vulgaris 20. Punica granatum 21. Rhus coriaria 

  

 

22. Sedum pilosum 23. Vaccinium arctostaphyllos  

 

Çizelge 3. Tercih sırasına göre süs bitkisi olarak kullanılabilecek bitkilerin özellikleri 

Latince Adı Türkçe Adı Peyzajda Değeri Kullanım yeri Süresi 

Myosotis alpestris subsp. alpestris Dağ Minesi Çiçeği Grup Nisan–Haziran 

Primula vulgaris Çuha çiçeği Çiçeği Soliter, grup Birkaç ay 

Caltha polypetala Bataklık Nergisi Çiçeği 
Su kenarlarında 

grup–soliter 
Nisan–Temmuz 

Gentiana verna ssp. pontica Laz Kantaronu Çiçeği Soliter grup Mayıs–Haziran 

Campanula lactiflora Çan Çiçeği Çiçeği Soliter grup Birkaç ay 

Anthemis tinctoria Boyacı papatyası Çiçeği Soliter grup Mayıs–Temmuz 

Dactylorhiza osmanica Çayır salebi Çiçeği Soliter, grup Erken ilkbahar 

Crocus vallicola Beyazvargit Çiçeği Soliter grup Ağustos–Ekim 

Punica granatum Nar Çiçeği, meyvesi Soliter grup 
Nisan–Mayıs çiçeği 

Sonbahar meyvesi 

Arbutus andrachne Sandal Ağacı Gövdesi, formu Soliter çit  

Lytrum salicaria  Çiçeği Soliter grup Mayıs–Ağustos 
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Özet 

İnsanoğlunun olumsuz müdahalesi sonucu bozulan doğal denge sebebiyle erozyon oluşmaktadır. Bunun 

sonucunda toprağa düşen yağmur tutulamamakta, meydana gelen yüzeysel akış ve seller toprağı aşındırarak 

taban arazilerini verimsiz hale getirmektedir. Erozyona karşı yapısal tedbirlerin yanı sıra en etkili ve uzun 

ömürlü tedbirlerden biri, toprağın bitki örtüsü ile kaplanmasıdır. Bu bakımdan yer örtücü türler büyük önem 

taşımaktadır. Yer örtücü bitkiler, kılcal kökleri ile üst toprağı ağ gibi sararak, erozyonu azaltmada büyük ölçüde 

yardım etmektedirler. Bunun yanı sıra, bulunduğu alanlarda zemin etkisi oluşturacak biçimde hızla gelişerek, 

toprak yüzeyini sıkıca örterler. Bulunduğu iklim şartlarında doğal olarak yetişen yer örtücü türlerinin genellikle 

su isteği diğer bitki türlerine ve egzotik yer örtücü türlere göre oldukça az, bakım maliyeti düşük, buna karşın 

tutma başarısı yüksek olmaktadır. Çalışma kapsamında, göller bölgesi çalışma alanı olarak ele alınmıştır. Bu 

bölgede yetişen doğal yer örtücü türler, erozyon sahalarında erozyonu önlemek amacıyla kullanılabilecek 

özellikleri bakımından değerlendirmeye alınmıştır. Bu özelliklere ek olarak erozyon sahalarının genellikle 

karayolu şevleri ve insan müdahalesi sonucu oluşan alanlar olduğu düşünüldüğünde, değerlendirme kriterlerine 

estetik özellikler de eklenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Erozyon sahaları, yer örtücü bitki, eğimli alanlar, göller bölgesi 

 

A Research On Groundcover Plants That Can Be Used On Erosion Sites: Lakes District Case 

 

Abstract 

Erosion consists of, due to deteriorating natural balance, with negative result of intervention of human 

beings. Thus, rain falling on the ground could not be kept, occurring surface runoff and soil erosion of floods 

makes base lands unproductive. It is one of the most effective and long–lasting measures to cover the soil with 

plants, as well as structural measures against erosion. Groundcover plants are so important for this case. 

Groundcover plants wrap the top soil with their capillary roots so helps greatly reducing erosion. In addition, to 

form areas where ground effect developed rapidly, they cover soil surface. Water request of groundcover plants 

growing naturally in climates is usually lower than other plants and exotic ones and also their maintenance costs 

is low but retention success is high. In the study, Lakes District of Turkey is discussed as study area. Natural 

ground cover plants growing in this district were evaluated in terms of features that can be used to prevent 

erosion in erosion sites. In addition to these features, the road slopes and erosion sites, usually as a result of 

human intervention areas, given that aesthetic features are also included in the evaluation criteria.  

 

Keywords: Erosion, groundcover, slope area, lakes district of Turkey 

 

GiriĢ 

İnsanoğlunun olumsuz müdahalesi sonucu 

bozulan doğal denge sebebiyle erozyon 

oluşmakta, toprağa düşen yağmur 

tutulamamakta, sonuçta meydana gelen yüzeysel 

akış ve seller toprağı aşındırıp taşımakta ve 

verimli taban arazilerini verimsiz hale 

getirmektedir.  

Türkiye topraklarının %86‟sında erozyon 

mevcuttur. Ülkemizde 1 km
2
‟lik alandan 

aşınarak akarsulara karışan ince malzeme 

miktarı yılda ortalama yaklaşık 600 ton, dünyada 

ise yılda ortalama 142 tondur. Ülkemizde birim 

alandan taşınan katı materyal miktarı; 

Afrika‟dan 22 kat, Avrupa‟dan 17 kat ve Kuzey 

Amerika‟dan 6 kat daha fazladır. Ülkemizde 

gerçek anlamda çöl yoktur. Ancak, Orta ve 

Güneydoğu‟da bazı yerler yarı çöl şartlarına 

oldukça yakın bulunmaktadır (OGM, 2013).  

Çalışma kapsamında, göller bölgesi 

çalışma alanı olarak ele alınmıştır. Bu bölgede 

yetişen doğal yer örtücü türler, erozyon 

sahalarında erozyonu önlemek amacıyla 

kullanılabilecek özellikleri bakımından 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu özelliklere ek 

olarak erozyon sahalarının genellikle karayolu 
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şevleri ve insan müdahalesi sonucu oluşan 

alanlar olduğu düşünüldüğünde, değerlendirme 

kriterlerine estetik özellikler de eklenmiştir. 

Kılcal kök yapısı, çok yıllık, odunsu, hızlı 

yayılma, organik madde bakımından fakir 

topraklara tolerans, düşük su isteği, gösterişli 

yaprak, çiçek yapısı ve herdemyeşil özellikleri 

ele alınmış; bu açıdan ön plana çıkan türler 

ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

 

Erozyon ve zararları 

Atmosferik, jeolojik ve topoğrafik 

etkenlerle toprakların aşınması ile yerlerinden 

koparılarak başka yerlere taşınması olayına 

“erozyon” denmektedir (Peker, 1988).  

Erozyon sahaları yağışlı yörelerde de olsa, 

üst toprak erozyonla gittiğinden bu alanların 

bitkilendirilmesi bazı özel tedbirleri 

gerektirmektedir. Genellikle bu erozyon sahaları 

daha ziyade kurak mıntıkalarda yer alır.  

Buralarda toprak, organik madde ve 

biyolojik aktivite bakımından çok yetersizdir. 

Toprağın A horizonu ve humus tabakası yoktur. 

B horizonu kısmen mevcuttur. Anakaya yüzeye 

çıkmıştır. Toprak bitki örtüsünden mahrum, yani 

çıplaktır; dolayısıyla evaporasyon yüksektir.  

Türkiye‟nin içinde bulunduğu coğrafi 

konum, iklim, topoğrafya ve toprak şartları, 

ülkemizin çölleşme ve kuraklığa karşı 

hassasiyetini arttırmaktadır. Ülkemizin hemen 

her bölgesinde, bütün şiddeti ile devam eden 

erozyonun önemi, son yıllarda herkes tarafından 

anlaşılmaya başlanmıştır. Ülkemizde en önemli 

çevre sorunu niteliğinde olan ve insanımızı 

açlığa, yoksulluğa ve göçe zorlayan erozyon çok 

önemli bir ekolojik sorundur. (Alım, 2008).  

Eğimli arazilerde, vejetasyonun kalktığı 

veya zayıfladığı hallerde düşen yağmur suları 

yüzeyden akarken beraberlerinde toprakları 

sürükleyerek bu toprakları kullanılmaz hale 

sokarken diğer yandan da aşağı kısımlarda taşkın 

şeklinde zararlar yaparlar. Bu olayın diğer bir 

sonucu da taban sularının gereği gibi 

beslenememesi ve kuraklığa sebep olması 

şeklinde kendini göstermesidir. Bu nedenlerle su 

erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içinde en 

önemlisi olarak kabul edilir. Suların sebep 

olduğu erozyon şekilleri ise yüzey erozyonu, 

oyuntu erozyonu, kıyı erozyonu, arazi kaymaları 

ve akmalar şeklinde gruplandırılabilir. Suların 

sebep olduğu bu erozyon grupları içinde 

özellikle yağışlarla düşen yağmur sularının 

sebep olduğu yüzey erozyonu en sık karşılaşılan 

erozyon problemlerinin başında gelir (Demirel 

ve ark., 2002).  

Bu bilgiler ışığında erozyonun çevreye 

verdiği zararları şu şekilde özetlenebilir 

(Anonim, 2008); 

• Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun 

yanı sıra toprak kayması, sel, taşkın ve çığ 

felaketlerini artırır.  

• Verimsizleşen ve yok olan tarım 

arazileri, üzerinde yaşayanları besleyemez 

duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru 

göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal 

sorunlara yol açar.  

• Meraların yok olması hayvancılığın 

gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve 

iş olanağının daralması sonucunu doğurur.  

• Erozyon sonucu taşınan verimli 

topraklar, baraj göllerini doldurarak barajların 

ekonomik ömürlerini kısaltır.  

• Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi 
iklim değişikliğini hızlandırmakta ve ekolojik 

dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.  

• Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir 
yüzey, kar ve yağmur sularını ememediğinden, 

doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak 

beslenemez.  

• Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden 
oluşması için binlerce yıl gerekir.  

Erozyona karşı kullanılacak çok çeşitli 

teknikler vardır. Bunlar üç başlık altında 

toplanabilir (Peker, 1988); 

• Yapısal veya Mekanik Önlemler: İnşaat 

mühendisliği çalışmalarıdır 

• Biyolojik Önlemler: Şevlerin 

stabilizasyonunda ve konstrüksiyonunda 

kullanılan biyolojik ve ekolojik tekniklerdir.  

• Biyoteknik Önlemler: Mekanik, yapısal 

ve ekolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir 

tekniktir.  

Erozyonla mücadelede kullanılan 

metotların içinde (teraslamalar, çürük 

yamaçların ve yol şevlerinin sağlamlaştırılması 

ve yeşillendirilmesi) bitkilendirme kontrol 

çalışmaları en başta gelir.  

 

Erozyonunun önlenmesinde bitki örtüsünün 

rolü 

Erozyona karşı en etkili tedbirlerden biri, 

toprağın bitki örtüsü ile kaplanmasıdır. Erozyon 

kontrolünde bitkilendirmenin birçok faydası 

bulunmaktadır. Ancak erozyon kontrolüde 

kullanılacak olan bitkilerde dikkat edilmesi 
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gereken bazı hususlar vardır. Bunlar aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir (Alım, 2008).  

• Seçilecek bitkiler yörenin iklim ve 

toprak özelliklerine uyum sağlamalı,  

• Sığ ve fakir topraklarda yetişebilme 
özelliği olmalı,  

• Kurağa ve rüzgâra dayanıklı olmalı,  
• Derin köklü olmalı ve kökleri ile büyük 

oranda toprağı tutabilmeli,  

• Yetiştiği toprakta sık bir örtü teşkil 
edebilmeli,  

• Çok yıllık olmalı,  
• Kolay yetiştirilebilmeli ve iyi 

gelişebilmeli,  

• Dipten itibaren dallanabilmeli ve 

muayyen bir boy yapabilmeli,  

• Uzun ömürlü ve hastalıklara dayanıklı 
olmalı,  

• İnsan ve hayvanların olumsuz 

müdahalelerine rağmen, yayılma özelliği 

gösterebilmeli,  

• Ekonomik değere sahip özellikte 

olmalıdır.  

Sık ve toprağa yakın olarak büyüyen 

bitkiler, seyrek ve yüksek boylu bitkilerden daha 

etkilidir. Bu bakımdan yer örtücü türler büyük 

önem taşımaktadır. Yer örtücü bitkiler, kılcal 

kökleri ile üst toprağı ağ gibi sararak, erozyonu 

azaltmada büyük ölçüde yardım etmektedirler. 

Bunun yanı sıra, bulunduğu alanlarda zemin 

etkisi oluşturacak biçimde hızla gelişerek, toprak 

yüzeyini sıkıca örterler. Ekolojik olarak, 

bulunduğu iklim şartlarında doğal olarak yetişen 

yer örtücü türlerinin genellikle su isteği diğer 

bitki türlerine ve egzotik yer örtücü türlere göre 

oldukça az, bakım maliyeti düşük, buna karşın 

tutma başarısı yüksek olmaktadır.  

Yer örtücü bitkileri kavramı, bitkinin 

toprak üstü kısımlarıyla (gövde, dal ve 

yapraklar) toprağa temas eden veya belirli bir 

mesafeden toprak yüzeyinin aralıksız doldurarak 

siper altına alan ve en fazla 30 cm yüksekliğe 

sahip genelde otsu, yarı odunsu ve hatta odunsu 

yapıdaki bitkiler olarak özetlenebilir (Özçelik ve 

Gül, 2004). Yerörtücü bitkilerle yapılacak olan 

kontrol çalışmalarının avantajları aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir (Thomson, 1986; 

Çelem, 1988; Leszczynski, 1997; Acar, 1998; 

Ural, 1999).  

• Bitki kökleri toprak yüzeyindeki toprak 
partiküllerini tutarak toprağın hareketini engeller 

ve erozyon eğimini azaltır. Aynı zamanda 

bitkinin toprak üstü kısımları, toprak yüzeyine 

düşen ve aşındırma özelliği olan yağmur 

damlalarını daha düşmeden önler ve yağmur 

sularının yüzeyde oluşturacağı yüzeysel akışı 

azaltır.  

• Toprakaltı kesimlerinde bitkilerin 

köklerinden ötürü su alışverişi olduğundan 

toprak geçirgenliği, su tutma kapasitesi ve 

organik madde miktarı daima üst düzeydedir. 

Böylece toprağa düşen yağmur suları toprakla 

infiltrasyona uğradığından yüzeysel su akışı 

azalır.  

• Erozyon alanlarında yer örtücüler, ağaç 
ve çalıların dikim öncesi ve sonrasında toprağın 

su içeriğinin dengede tutulmasına katkıda 

bulunurlar ve rüzgâr hızını azaltırlar.  

• Yer örtücüler doğal uzanıcı–sürünücü 
veya toprak altında gelişen gövdeleri ile yayılan 

kısa boylu bitkilerdir. Toprak yüzeyinde formları 

ile mat veya halı gibi büyümekte ve gelişmekte, 

gövdeleri boyunca oluşan stolonlarından ötürü 

de toprağın tutulmasını ve eğimli alanlarda 

erozyon probleminin önlenmesini 

sağlamaktadırlar. Ayrıca topoğrafyanın düzgün 

olmadığı durumlarda taş ve kayalarla birlikte 

toprağı desteklerler.  

 

Göller bölgesinin iklim ve bitki örtüsü 

özellikleri  

Yaklaşık 25.000 km² alana sahip olan 

Göller Bölgesi, Isparta, Burdur illeri ile Afyon, 

Denizli, Konya ve Antalya illerinin bazı 

bölümlerini kapsar. Göller bölgesinin sınırlarını 

coğrafik, ekonomik ve kültürel faktörler 

belirlemektedir. Bölgenin belirgin coğrafik 

özelliği göllerdir. Bölge, adını bölgenin içinde 

yer alan irili ufaklı birçok gölden almaktadır. 

Acıgöl, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, Beyşehir 

Gölü, Söğüt Gölü, Salda Gölü ve Kestel Gölü bu 

bölge içinde yer almaktadır (Karaduman, 1997).  

Kuzeydoğudan esen hakim rüzgârlar 

göllerin yüzeyinden buharlaşan su ile 

nemlenmekte ve bu nemi göllerin batısındaki 

dağların yamaçlarına yaslamaktadırlar. Böylece 

göllerin batısındaki dağ yamaçları daha nemli ve 

yağışlı, doğudaki dağ yamaçları daha kuru ve 

daha az yağışlı iklim tiplerinin etkisinde 

bulunmaktadır. Göller Bölgesinde yüksek dağlık 

arazi ile bu dağların arasındaki oluklar rüzgâr 

yönlerini etkilemektedirler. Rüzgâr yönüne bağlı 

olarak göllerin yüzeyinden buharlaşan su ile 

nemlenen hava kütlelerinin yaslandığı dağ 

yamaçları daha nemli iklim etkisinde 

kalmaktadırlar (Kantarcı, 2008, Bekçi ve Usul, 
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2001). Göller Bölgesi iklim bakımından hem 

yanındaki İç Batı Anadolu iklimini andırır, hem 

de Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunur. 

Burada da Akdeniz kıyı bölgesindeki gibi kış 

yağışları çok yer tutar. Hem de İç Anadolu 

ikliminin bazı özelliklerini gösterir: İlkbahar 

yağışları da, hemen hemen kış yağışları değerine 

yakındır. Yaz kuraklığı ise, Akdeniz iklimine 

göre biraz daha hafiftir. Göller bölgesi iklimi 

bunların bir karışımı ve İç Anadolu‟ya bir geçiş 

alanıdır. Ayrıca burada donlu günler sayısı, İç 

Anadolu‟dakilere bir dereceye kadar yakın 

olduğu halde, Akdeniz kıyı bölgelerinden son 

derece fazladır (URL 1, 2013).  

 

Göller bölgesinde bulunan erozyon 

kontrolünde kullanılabilecek bazı yer 

örtücüler 

Göller bölgesinde yayılış gösteren bitkiler 

üzerinde özellikle çok yıllık olmaları sürünücü 

ve yayılıcı özellik göstermeleri ve kuraklığa 

karşı dayanıklılıkları bakımından yapılan 

değerlendirme çalışmasında erozyon kontrolü 

için kullanılabilecek yerörtücü türler aşağıda 

belirtilmiştir.  

Asteraceae 

Bu familyaya ait bitki türleri Göller 

bölgesinde 313 alttür ve varyete ile temsil 

edilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek üç cinse 

aitbeştür ve alttür belirlenmiştir.  

 Helichrysum sp.: Gövdesi dikdir ve 

seyrek dallanır 40 cm‟ye kadar 

boylanabilmektedir. Odunsu dallar horizantal 

şekilde yükselir. Tomurcuklar genelde gizlidir. 

Basal yapraklar dar–uzun, ters mızraksı ve 

şeritsidir. 15–70x2–20 mm uzunluğundadır. 

Bütün çiçekler dişi çiçek kenarlarda 

dizilmişledir. Ülkemizde yüksek rakımlarda 

yayılış göstermektedir. (Davis, 1965–1985; Gül 

ve ark., 2012). Göller bölgesinde doğal yayılış 

yapan ve erozyon kontrolünde kullanılabilecek 

olan türleri Helichrysum stoechas, Helichrysum 

plicatum subsp. plicatum‟dur 

 Bellis perennis: 15 cm kadar 

boylanabilen çokyıllık dayanıklı, çalımsı bitki 

olan çayır papatyasının yeşil renkli küt 

yaprakları bitkinin dibinde bir rozet oluşturur. 

Bu rozetin arasından uzayan saplarının ucunda, 

genişlikleri 2.5–5 cm kadar olan bileşik çiçekleri 

açar. Renkleri beyaz, pembe ya da kırmızı olan; 

sabahları açıp akşamları kapanan bu bileşik 

çiçeklerde, çevredeki çok sayıdaki dilsi çiçeğiyle 

ortadaki tüpsü çiçekleri genellikle bir ponpon 

formu meydana getirir. Çayır papatyaları, 

özellikle çiçek bahçelerinin bordürlerinde ve 

kayalık bahçelerde çok hoş görünürler 

(Ebcioğlu, 2004).  

 Anthemis sp.: 20–30 cm. kadar 

boylanabilen, yayılıcı ve dayanıklı çok yıllık 

otsu bitkilerdir. Merkezinde sarı tüpsü çiçekleri 

ile bunların çevresinde beyaz ya da sarı renkli 

dilsi çiçeklerinden oluşan bileşik çiçekleri ve 

çok parçalı yapraklan ile dikkati çeker. Papatya 

türleri ilkbaharda çiçek açmaya başlar, yaz 

boyunca çiçekli kalır (Yücel, 2004). Göller 

bölgesinde doğal yayılış yapan ve erozyon 

kontrolünde kullanılabilecek olan türleri, 

Anthemis cretica subsp. anatolica, Anthemis 

tomentosa‟dır.  

Brassicaceae  

Bu familya, göller bölgesinde 150 alttür 

ile temsil edilmektedir. Yapılan çalışma 

kapsamında erozyon kontrolünde 

kullanılabilecek üçcinse aitsekiztür ve alttür 

belirlenmiştir.  

 Alyssum sp.: 15–20 cm‟e kadar 

boylanabilen yayılıcı ve küme formlu odunsu 

sapları bulunan bir bitkidir. Sapa direk bağlı olan 

yapraklar dar ve beyaz gri renktedir. Çiçekler 

terminal, küçük, toplu salkım, yalancı şemsiye, 

yıldız biçimli, çok sayıda çanak yaprak ve taç 

yaprak bir arada bulunur. Bal kokulu çiçekler 

yoğun salkımlar halinde bulunur. Çiçeklenme 

dönemi Mayıs–Ağustos ayları arasındadır 

(Yücel, 2004). Göller bölgesinde 

kullanılabilecek olan türleri Alyssum 

argyrophyllum, Alyssum lepidotum‟dur.  

 Arabis sp: Yerden 10–25 cm kadar 

yükselebilen, yayılıcı çok yıllık dayanıklı otsu 

bitkidir. Kenarları dişli uzunca yaprakları yeşil 

veya bazen gümüşi gri renklerdedir. Dört taç 

yapraklı 1.5 cm genişlikteki yalınkat ya da 

katmerli küçük çiçekleri beyaz, açık pembe veya 

koyu pembe renkli olup Nisan–Mayıs ayında 

açar. Kayalık alanlardave uçurumlarda iyi 

gelişir. Deniz seviyesinden 1400 m‟ye kadar 

yayılış gösterebilirler. Göller bölgesinde erozyon 

kontrolünde kullanılabilecek olan türleriArabis 

aucheri, Arabis caucasica subsp. brevifolia‟dır.  

 Aubrieta sp: 10–15 cm uzunluğunda, 

sürünücü–tırmanıcı gövdesi çok iyi bir dallanma 

gösteren bir bitkidir. Küçük yapraklar sürekli, 

almaçlı, tüylü ve spatül şeklinde ve rozet 
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oluştururlar. Çiçekler ufak salkımlar halinde, 4 

adet çapraz petalden oluşmaktadır. Çiçeklenmesi 

çok yoğundur ve Nisan–Mayıs aylarında olur. 

Kayalık alanlarda ve yamaçlarda iyi gelişim 

gösterir (Pilon, 2009). Göller bölgesinde 

kullanılabilecek olan doğal yayılış yapan türleri 

Aubrieta deltoidea, Aubrieta canescens subsp. 

canescens, Aubrieta canescens subsp. cilicica, 

Aubrieta pinardii‟dir.  

Caryophyllaceae  

Bu familya, göller bölgesinde 60alttür ile 

temsil edilmektedir. Yapılan çalışma 

kapsamında erozyon kontrolünde 

kullanılabilecek ikicinse aitüçtür ve alttür tespit 

edilmiştir.  

 Arenaria tmolea: Step bölgelerde, taş 

aralıklarında gelişen, çok fazla istekleri olmayan 

küçük, dayanıklı, çok yıllık ve sürünücü 

bitkilerdir. (endemik),  

 Dianthus sp: Dalcıkların ucunda tek tek 

ya da topluca bulunan çiçekleri beyaz, pembe ya 

da kırmızı renklidir. Her çiçek bir çanakçık 

oluşturan dört burgu yaprakçığıyla belirgindir. 

Bahçe karanfili en ünlüsüdür. Bu karanfilin 

katmerli, yarı katmerli, alacalı ve hoş kokulu pek 

çok çeşidi vardır (Yücel, 2004). Dianthus 

anatolicusve Dianthus brevicaulis subsp. 

setaceus Göller Bölgesinde doğal yayılış 

gösteren Türkiye endemiği iki türüdür.  

Fabaceae 

Bu familyaya ait bitki türleri Göller 

bölgesinde 170 alttür ve varyete ile temsil 

edilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek bir cinse 

aitüç tür ve alttür belirlenmiştir.  

 Astragalus sp.: Dalları dik 5–30 cm. 

uzunluğundadır. Yaprakları 15 cm‟nin üzerinde 

bulunur. Yaprak durumu çalılık durumuna 

gelinceye kadar terminal yaprakçıklar kaybolur. 

Yaprakçıklar 5–15 mm büyüklüğünde oval–

eliptik ya da sivri veya küt şekilde olup her iki 

durumda da seyrek dizilimlidir. Çiçek sapları 

seyrek tüylüdür ancak yapraktan fazladır. 

Çiçekler 6–18 çiçekten oluşan salkımlar 

şeklindedir. Çiçekler beyaz renkte olup, 

Haziran–Ağustos aylarında açarlar. 1000–1800 

m yükseltilerde yayılış gösterebilmektedir. 

Ormanlarda, çalılıklar, kayalıklar arasında ve 

dağ alanlarında iyi gelişir. Kuraklığa çok 

dayanıklıdır (Davis, 1965–1985; Gül ve ark., 

2012). Göller bölgesinde doğal yayılış yapan ve 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek olan türleri 

Astragalus depressus, Astragalus pinetorum, 

Astragalus ponticus ve Astragalus 

mesogitanus‟dur 

Lamiaceae  

Göller bölgesinde ise 201 alttür ve 

varyeteye ait bitki yayılış gösterdiği 

bilinmektedir. Yapılan çalışma kapsamında 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek iki cinse 

aitsekiztür ve alttürbelirlenmiştir.  

 Ajuga sp.: Çoğunlukla çok yıllık bir 

bitkidir. Dört köşeli olan gövde uzun ve 

yumuşak tüylerle kaplıdır. Yapraklar gövde 

üzerinde karşılıklı çapraz dizilmişlerdir ve 

gövdenin alt kısmında yoğunlaşmıştır. Çiçek 

durumu halkalıdır. Çiçek halkaları birbirine çok 

yakındır. Üst dudak 2, alt dudak 3 lobludur. Alt 

dudak daha uzundur. Çiçeklenme Nisan–

Temmuz ayları arasında görülmektedir (Tekeli, 

2006). Doğal habitatları genelde taşlı yamaçlar, 

bozkır bağlar ve step iklimi görülen yerlerde 

rastlanılmaktadır. Deniz seviyesinden itibaren 

2000 m ye kadar yayılış gösterebilir. Göller 

bölgesinde erozyon kontrolünde kullanılabilecek 

olan türleri Ajuga orientalis, Ajuga chamaepitys 

subsp. chia var. chia, Ajuga chamaepitys subsp. 

Palestina ve Ajuga bombycina (endemik)‟dır.  

 Teicrum sp.: 30–40 cm boylanabilen çok 

yıllık odunsu bir bitkidir. Yapraklar dikdörtgensi 

veya ters yumurtamsı–dikdörtgensi, temelde 

kama şeklinde genellikle dişli veya kısa 

lopludur. Çiçekler yoğun, salkımında çevresel 

dizilişli ve her bir sarmalda 4–8 çiçek 

bulunmaktadır. Genellikle çiçek yaprakları, sap 

yapraklarından daha belirgindir ve genellikle 

Haziran–Eylül arasında çiçeklenir (Davis, 1965–

1985). Seyrek ormanlar, uçurumlar, yamaçlar, 

bozkırlarda ve kurak çayırlarda rastlanır. Deniz 

seviyesinden itibaren 1600 m‟ye kadar yayılış 

gösterebilmektedir. Doğal yayılış yapan ve 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek olan 

türleri, Teucrium chamaedrys subsp. 

chamaedrys, Teucrium chamaedrys subsp. 

tauricolum, Teucrium montanum‟dur.  

Poaceae 

Göller bölgesinde ise 190 alttür ve 

varyeteye ait bitki yayılış gösterdiği 

bilinmektedir Yapılan çalışma kapsamında 

erozyon kontrolünde kullanılabilecek bir cinse 

aityedi tür ve varyete belirlenmiştir.  

 Festuca sp.: Herdemyeşil, sık formlu, 

genellikle çim bitkisi olarak kullanılan yer 

örtücülerdir. 20–30 cm‟ye kadar yükselebilirler. 
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Yapraklar yeşilden gümüşi maviye kadar 

değişen farklı renkler alır. Meyveleri ise açık 

kum rengindedir (Açıkgöz, 1993). Doğal yayılış 

yapan ve erozyon kontrolünde kullanılabilecek 

olan türleri Festuca jeanpertii subsp. jeanpertii, 

Festuca pinifolia var. pinifolia, Festuca 

valesiaca‟dır 

Ranunculaceae 

Bu familya, göller bölgesinde 47 alttür ile 

temsil edilmektedir. Yapılan çalışma 

kapsamında erozyon kontrolünde 

kullanılabilecek iki cinse aiton bir tür ve alttür 

belirlenmiştir.  

 Anemone sp.: Çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Çiçeklenmesi Mart–Nisan ayında olmaktadır. 

Kayalık ve yamaçlarda gelişim gösterir, 150–

2600 m. rakıma kadar ulaşabilmektedir (Başlar 

ve Şahin, 1993). Göller bölgesinde erozyon 

kontrolünde kullanılabilecek olan Anemone 

blanda türü doğal olarak yetişmektedir.  

 Ranunculus sp: Genellikle Mart–Mayıs 

aylarında çiçeklenen “düğün çiçekleri” yaz 

boyunca geniş koloniler oluşturarak alanı işgal 

eder. Yapraklar bulunduğu yere göre tabanda, 

gövdede ya da her ikisi birlikte görülebilir. 

Çiçekkurulu uçta veya yaprak koltuğunda yer 

alır. Taç yapraklar birbirinden farklı, rengi sarı 

nadiren beyaz, kırmızı veya yeşildir 

(Korkmaztürk, 2011). Bütün düğün çiçeği 

türlerinde taze kısımları sığır, at ve diğer çiftlik 

hayvanları tarafından yenildiğinde zehir etkisi 

gösterir. Bu nedenle erozyon kontrolü için 

kullanılacak alanlar hayvan otlatma alanlarından 

uzak olmalıdır. Göller bölgesinde 

kullanılabilecek olan türleri Ranunculus 

brevifolius, Ranunculus neapolitanus, 

Ranunculus velutinus, Ranunculus reuterianus, 

Ranunculus illyricus subsp. illyricus, 

Ranunculus cadmicus, Ranunculus asiaticus, 

Ranunculus millefoliatus, Ranunculus arvensis, 

Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis‟dir  

 

Sonuç 

Erozyon sorunu her geçen gün çok daha 

fazla önem arz etmektedir. İnsanların doğaya 

olan yanlış müdahaleleri ve doğadan fazlaca 

yararlanmalarından dolayı erozyon sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Göller bölgesinde insan 

kaynaklı oluşan erozyon alanlarında 

kullanılabilecek olan yer örtücüler bu çalışma 

kapsamında tespit edilmiştir. Göller bölgesinin 

sahip olduğu farklı mikro iklimler tür 

çeşitliliğinin de artmasına olanak sağlamıştır. Bu 

sebepten yapılacak olan kontrol çalışmalarında 

oldukça fazla yer örtücü seçeneği bulmak 

mümkündür. Erozyonun derecesine göre bu yer 

örtücü türler odunsu türler ile de kombine 

edilebilmektedir. Seçilen türlerindayanıklı türler 

olmasının yanında tohumla veya daldırma 

yöntemi ile kolaylıkla üretimi de mümkündür. 

Tespit çalışmaları yapılırken türlerin estetik 

özellikleri de dikkate alınarak yapılmıştır.  

Belirlenen türler doğrultusunda aşağıda 

bazı öneriler geliştirilmiştir; 

 Erozyon sahalarında kullanılacak türler 
sulama imkânının çok fazla mümkün olmaması 

bir diğer değişle maliyetli olması nedeniyle yerel 

bitki türlerinden seçilmelidir.  

 Erozyon sahalarında kullanılacak 

yerörtücülerin, alanın bozulmuş fiziksel 

özelliklerine karşı toleranslı olmaları 

gerekmektedir.  

 Özellikle karayolları şevleri veya kentsel 
alanlarda yapılacak olan erozyon kontrolü 

çalışmalarında tercih edilecek olan türlerin hem 

ekonomik değeri hem de estetik değeri olmalıdır,  

 Göller bölgesinde yapılacak olan 

erozyon kontrolü çalışmalarında egzotik veya 

alışılagelmiş türlerin kullanılmasındansa, 

uygulama ve bakım maliyetlerinin minimuma 

inmesini sağlamak amacı ile bölgenin sahip 

olduğu doğal türlerin kullanılması 

önerilmektedir,  

Yalnızca teknik ve mühendistik çözümleri 

sağlamak için değil aynı zamanda yerel 

bitkilerin sergilenmesi ve tanıtılması için çalışma 

kapsamında tespit edilen türlerin kullanılması ve 

değerlendirilmesi sürdürülebilir bir koruma 

çalışması için oldukça önemlidir.  
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Özet 

İki katlı evlerden oluşan kentsel mekânlarda boyu 10 metreden yüksek olan ağaçlar, tıpkı bir minare, 

vekule vb. yapılar gibi kentsel dokunun vazgeçilmesi olmaktadır. Antalya Kaleiçi Kentsel Tarihi Alanı‟nda 

bulunan tescilli ağaçlar, Türkiye‟deki kentsel tarihi sit alanlarda yer alan korunan ağaçlara örnek olabilecek 

niteliktedir. Kaleiçi‟nde Cupressus sempervirens ve Phoenix dactylifera‟dan oluşan tescilli ağaçlar, yapıların 

arasında çok net olarak görülebilmektedir. Antalya‟nın tarihi kent çekirdeği olarak bilinen Kaleiçi‟nde antik 

dönemden günümüze çeşitli uygarlıklar yerleşmiş ve yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kaleiçi kent dokusunun 

bulunduğu alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 22.09.1979 gün ve 1850 sayılı 

kararıyla koruma altına alınmıştır. Kent merkezi ve çevresindeki turizm gelişmelerinin etkisi ile hızla 

uygulamaya başlanan planın revizyonu ise Koruma Kurulu‟nun 13.05.1992 gün ve 1442 sayılı kararı ile uygun 

bulunmuştur. Bu plan dahilinde 25 ağaç tescillenmiş ve koruma planına işlenmiştir. Plan notlarında, her bir 

ağacın ada ve parsel numaraları belirtilmiştir. Fakat bu ağaçların türü ve yaşı hakkında herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Sadece plan kapsamında bu ağaçların Antalya Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu‟nun izni 

olmadan kesilemeyeceği karara bağlanmıştır. Bu yetki 17.08.2011‟den itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

bünyesinde kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne devredilmiştir. Her iki koruma kurulunun 

arşivlerinde bu ağaçlarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, Antalya Kaleiçi Kentsel Tarihi 

Alanı içinde tescillenmiş 25 ağacın koordinatları GPS yardımıyla çıkarılmış ve mevcut durumları saptanmıştır. 

Bu çalışmada, Antalya Kaleiçi gibi önemli kentsel tarihi alanlarda yer alan tescilli ağaçların saptanmasının ve 

mevcut durumlarının ortaya çıkarılmasının, kentsel tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması, kent ekolojisi ve 

turizmi açısından oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Tescilli ağaç, kentsel tarihi mekân, Kaleiçi, Antalya.  
 

Officially Registered Trees in Urban Historical Areas and Their Protection: Case of Study: 

Kaleiçi/Antalya 

Abstract 

Trees with more than 10 meters of magnitudes are essential elements of urban texture just like minarets, 

towers and other structures which are commonly seen in two floored houses of urban areas. The officially 

registered trees in Antalya Kaleiçi can be shown as examples for the protected trees in urban historical 

archaeological sites of Turkey. The registered trees of Kaleiçi consist of Cupressus sempervirens and Phoenix 

dactylifera, which can be seen very clearly between the constructions. Kaleiçi, where many different 

civilizations lead their lives until today starting from the ancient time, is also known as the historical core of 

Antalya. The area, where Kaleiçi Urban Texture is located, has been taken under protection with the 1850 

Protection Resolution from 22
nd

 of September 1979, by the High Council of Relic Real Estates and Monuments. 

The revision of the plan took place after the 1442 Resolution from 13
th

 of May 1995 of the Protection Council, 

due to the effects of tourism developments in the city center and its environs; according to which 25 trees have 

been registered and have been taken under the protection plan. Each tree has been registered with their map 

section and lot number. Nevertheless, information on ages and types ofthe trees is still incomplete. It is today 

certain that, within the scope of the protection plan, the trees cannot be chopped down without the permission of 

Protection Council of the Culture and Nature of Antalya. The authority of this council was transferred to the 

General Directorate of the Natural Assets Protection on 17
th

 of August, 2011. No information has been found 

about these trees in the achievement of these two protection councils. In this study, the coordination of these 25 

trees, which are registered within the Urban Historical Areas of Antalya Kaleiçi, by using GPS, has been 

determined and their current situations have been recorded. As a result of this study, it has been concluded that 

determining the trees and their current situations of the trees which are registered in the urban historical areas, 

are essential for protection of urban historical, natural and cultural inheritance as well as for urban ecology and 

tourism activities.  
 

Keywords: Registered trees, urban historical areas, Kaleiçi, Antalya. 
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GiriĢ 

Türkiye‟de tarihsel çevrenin korunması ile 

ilgili çalışmalar oldukça eskiye dayanmaktadır. 

Bu konuda bilinen ilk çalışma, 1906 yılında 

tarihi değerlerin korunması amacıyla “Asarıâtika 

Nizamnamesi”nin çıkartılmasıdır (Makas, 2004).  

Tabiat varlıklarının korunması ile ilgili 

2863 sayılı yasa ancak 1983 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Kültür Bakanlığı bünyesinde, 

yürürlüğe giren 2863 sayılı (3386 sayılı kanunla 

değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu (KTVKK) (23.07.1983 tarih ve 18113 

sayılı T.C. Resmi Gazete) çerçevesinde; 

ayrıcalıklı niteliklere sahip kültürel ve doğal 

varlıkların koruma altına alınması ve yönetilmesi 

konusunda faaliyetler başlamıştır (Gül ve Şahin, 

2010).  

KTVKK, Türkiye‟de 17.08.2011 tarih ve 

28028 sayılı T.C. Resmi Gazete‟ye kadar, doğal 

ve kültürel çevreyi korumaya yönelik temel 

kanun durumundaydı. 648 Sayılı Kanun 

(17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı T.C. Resmi 

Gazete Madde 3) ile birlikte Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yapılan 

düzenleme sonucunda kültür varlıkları, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı‟nın çatısı altında, Kültür 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesi 

altına alınmış, tabiat varlıkları ise Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı‟nın çatısı altında, Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟nün 

bünyesi altına alınmıştır.  

Bu çalışmada, Gayrimenkul Eski Eserler 

Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 22.09.1979 tarih ve 

1850 sayılı kararı, Anıtlar Koruma Kurulu 

13.05.1992 tarih ve 1442 sayılı kararı ve son 

olarak da Anıtlar Koruma Kurulu 23.03.1998 

tarih ve 3736 sayılı kararı ile koruma altına 

alınmış Antalya–Muratpaşa Kaleiçi‟nde bulunan 

25 adet tescilli ağacın durum tespiti yapılmıştır. 

Çalışma için, Antalya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‟nun 13.05.1992 

tarih ve 1442 sayılı Antalya Kaleiçi Koruma 

Amaçlı Revize İmar Planı Notları esas 

alınmıştır. Plan notlarında mevcut 25 ağaç, imar 

planı üzerindeki ada parsel numaralarına göre 

bulunarak mevcut durumları ve tür tespiti 

yapılmıştır. Antalya Tabiat Varlıkları Koruma 

Şubesi (ATVKŞ)‟ne de araştırma konusu 

bildirilmiştir. Koruma şubesi, bu ağaçların 

Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan tabiat 

varlığı (Çizelge 1) olarak tescillenen ağaçların 

arasında olduğunu ve bu ağaçların tescil 

fişlerinin olmadığını bildirmiştir.  

Materyal ve Yöntem 

Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları 

içerisinde bulunan tarihi Kaleiçi yerleşimi, iç ve 

dış surlar arasında yer alan bir iç kaledir (Şekil 

1).  

Antalya Kaleiçi özgün kent dokusu 

nedeniyle 1972 yılında eski adıyla Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

tarafından “Sit” bölgesi olarak ilan edilmiştir. 

Toplam 664 yapı stoğunun 447 tanesi tarihi yapı 

olan bir sit alanıdır (Sunar, 1991). Kabul edilen 

bu planın revizyonu ODTÜ Prof.Dr. Mustafa 

Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı‟na yaptırılarak 

Antalya Koruma Kurulunun 13.05.1992 gün ve 

1442 sayılı kararıyla uygun bulunmuş ve alanda 

bu plana göre uygulamalar yürütülmeye 

başlamıştır. Koruma Amaçlı İmar Planı 

kapsamında, Kaleiçi‟nde 127 adet anıtsal yapı 

(sur duvarı, burç, cami, mescit, kuyu vb.), 473 

adet sivil mimarlık örneği, 93 korunacak bahçe, 

25 anıt ağaç kültür ve tabiat varlığı olarak tescil 

edilmiştir (Gül, 2006). Çalışmanın materyalini 

1992 tarihli 1442 sayılı kararla anıt ağaç olarak 

koruma altına alınan 25 adet ağaç 

oluşturmaktadır.  

Çalışmada ilk olarak adı geçen imar 

planında ada parsel numarası yazılı olan 25 

ağacın yer tespitleri yapılmıştır. Küresel 

konumlama sistemi (GPS) kullanılarak 

koordinatları saptanmıştır. Ağaçların türleri, 

Akdeniz Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim Baktır 

tarafından teşhis edilmiştir. Prof.Dr. İbrahim 

Baktır, bu ağaçların hiç birinin anıt ağaç 

özelliğini taşımadığını tespit etmiştir. 25 ağaç 

için, bilgi fişi hazırlanmış ve elde edilen bilgileri 

bu fişe işlenmiştir. Çalışma için Kültür Varlıkları 

Koruma Kurulu Antalya Bölge Şube Müdürü ve 

Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürü 

ile görüşülmüş ve konu ile ilgili mevcut bilgiler 

taranmıştır. Son olarak, mevcut ağaçlar için 3ds 

Maxprogramı kullanılarak bilgilendirme 

tabelaları tasarlanmıştır.  

 

Bulgular 

Çalışma sonucunda, her ağaç için; botanik 

ismi, ada–parsel numarası, koordinatı, 

bulunduğu yer (mevkii) ve mevcut durumunu 

gösteren Çizelge hazırlanmıştır (Çizelge 2).  

Tescilli 25 ağaçtan, 5 tanesi (5, 6, 9, 21, 

25 nolu) bulunamamıştır. 2 tanesinin (7.24 nolu) 

kurumuş olduğu tespit edilmiştir. 18 nolu ağacın 
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yıldırım çarpması sonucunda zarar gördüğü 

belirlenmiştir (Şekil 2).  

Çalışma sırasında tespit edilen, 8 nolu 

ağacın çalışma sonuna doğru kesildiği 

görülmüştür.  

Ağaçların anıt ağaç olarak tespit edildiği 

halde hiç birinin anıt ağaç özelliği taşımamasının 

nedenini anıt ağaç uzmanı Genç ve Güner 

(2001)‟de yaptıkları çalışmada açıklanmaktadır; 

“Anıt ağaç envanteri ve seçimi uzmanlık 

gerektiren bir konudur. Ülkemizde ise, Kültür 

Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulu ile Orman Bakanlığı Milli Parklar 

Dairesinde görevli kişiler, meslekleri itibariyle 

(genelde mimarlar, arkeologlar, kent plancıları 

veya bu özel konuda uzmanlaşmamış orman 

mühendisleridirler), bu kriterleri aday ağaçlar 

üzerinde yorumlayacak yeterli bilgi birikimine 

sahip değildirler. ” 

Bu nedenle, uzmanlarca yapılmamış olan 

bu tür ağaç tespitlerinin doğruluğu tartışmalıdır.  

 

Öneriler 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

Anıt Ağaçlar–Envanter, Seçim Kuralları ve 

İşaretlemek için TSE 13137 sayılı standartlar 

hazırlanmıştır. Bu standartlara göre (Anonim, 

2005); 

 

Ağaç muhitindeki anıt ağaç tanıtım levhası  

Anıt ağaç tanıtım levhası; anıt ağacın adı 

(Türkçe ve Lâtince), yaşı (ölçme yılı), anıt ağaç 

olma nedeni, tescil tarihi, kayıtlı olduğu kurum 

ve kapladığı alana (m
2
) ilişkin bilgileri 

içermelidir. Bütün anıt ağaçlarda aynı malzeme, 

boyut ve yazı karakterinde tanıtım levhası 

kullanılmalıdır. Malzeme türü ve boyutları Şekil 

3‟de gösterilmiştir.  

Bu tanıtım levhası malzeme seçimi ve 

tasarım bakımından uygundur. Levhanın et 

kalınlığı ve levha üzerindeki yazı karakteri ve 

boyutu belirtilmemiştir. Ayrıca ağacın 

gövdesinden ne kadar uzaklıkta dikilmesi 

konusunda bir bilgi yoktur.  

 

Güzergâh üzerindeki anıt ağaç tanıtım levhası 

Çamkuyular/Elmalı örneğindeki anıt 

ağaçlarda olduğu gibi anıt ağacın bulunduğu 

güzergâh üzerinde anıt ağacın mevcudiyeti ve 

mesafesine dair bilgi veren trafik levhaları yer 

alır. Bu levhaların şekli Şekil 4‟deki gibidir.  

Anıt ağacın bulunduğu güzergâh 

üzerindeki anıt ağacın mevcudiyeti ve 

mesafesine dair bilgi veren trafik levhalar için 

TSE malzeme türü, rengi, boyutları yazı 

karakteri hakkında herhangi bir bilgi 

vermemiştir. Ayrıca ağaçtan ne kadar uzaklıkta 

dikilmesi gerektiği de belirtilmemiştir.  

Bu standartların tescilli ağaçlar içinde 

geçerli olup olmayacağı konusunda da bir bilgi 

yoktur. Bu sebeple Türkiye‟de anıt ve tescilli 

ağaçlar üzerinde birbirinden farklı estetik 

olmayanveayrıca ağaca çivilenerek asıldığı için 

ağaca ciddi zarar veren tescil levhaları mevcuttur 

(Şekil 5). Ayrıca Amasra ilinde olduğu gibi 

tasarım ve malzeme açısından uygun levha 

tasarımları da bulunmaktadır (Şekil 6).  

Çalışma kapsamında tescilli anıt ağaçlar 

için 3 farklı bilgilendirme panosu tasarımı 

yapılmıştır (Şekil 7–9).  

Şekil 7‟de tasarlanan ağacın ismini ve 

tescil numarasını yazmak için hazırlanan 

levhanın birleşim yerleri akordiyon şeklinde 

tasarlanmıştır. Ağacın gövdesi genişledikçe 

açılarak ağacın genişliğini alması 

düşünülmüştür.  

Şekil 8‟de tasarlanan bilgilendirme levhası 

oldukça gösterişli planlanmış ve her iki tarafında 

bilgi yazmak için pano bırakılmıştır. Ağacın 

önünden geçenlerin mutlaka dikkatini çekeceği 

düşünülmüştür.  

Şekil 9‟daki ağaç bilgilendirme panosu, 

spiral formunda tasarlanıştır. Doğayla uyumlu 

bu tasarım için herhangi bir yapısal temel 

gerekmektedir. Kent içi alanlardan daha çok 

yeşil alanlarda kullanılması uygundur.  

 

Sonuç 

Çalışma sonucunda, Kültür ve Tabiat 

Varlıkları tarafından 1992 tarihli 1442 sayılı 

kararla tescillenen 25 ağacın mevcut durumu 

tespit edilmiştir. Bu ağaçların 5 tanesi yerinde 

bulunamamıştır. Bir tanesinin de çalışma 

esnasında kesildiği tespit edilmiştir. Bu ağaçların 

neye göre tescillendiği de anlaşılmamıştır. 

Antalya Kaleiçi‟nde, Şekil 10‟da da gösterildiği 

gibi, tescillenen 25 ağaçtan boyut olarak çok 

daha gösterişli olan başka ağaçlarınbulunduğu 

türleritespit edilmiştir.  

Kaleiçi‟nde 1992 tarihinde tescillenen 

ağaçlar için yeni baştan bir tescillenme 

yapılması gerekmektedir. Bulunamayan 

ağaçların tescilden düşürülerek, daha önce 

tescillenmemiş ancak çalışma sırasında tespit 

edilen Cupressus sempervirens, Platanus 
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orientalis, Phoenix dactylifera vb. türlerin tescil 

altına alınması gerekmektedir.  

19 Temmuz 2012 tarihinde, 28358 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayınlanan Yönetmeliğin 11. 

Maddesi‟nin e bendi‟nde, anıt ağacın özelliği 

tanımına, “Kent dokusunu tamamlayan, kent 

imajına etkisi olan grup, dizi veya tek 

ağaçlar”eklenmiştir. Adı geçen yönetmelikteki 

bu madde oldukça önemlidir. Tabiat Varlıkları 

Koruma Kurulları bu maddeye göre kent 

dokusunu tamamlayan ağaçları tescilleyebilirler. 

Ancak, koruma kurullarında çoğu zaman bu 

konuda uzman bulunmamaktadır. Tescillenen 

ağaçların korunabilmesi için; 

Bu ağaçlara, Uzun ve ark., (2011)‟nin 

çalışmalarında bahsettiği gibi, yaşamlarını 

sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri ve 

gelecek nesillere ışık tutabilmeleri için uzman 

kişiler tarafından bakım çalışmalarının periyodik 

olarak uygulanması gerekmektedir.  

Taşınmaz varlık olarak anıt ağaca sahip 

şahıslardan, Genç ve ark., (2002)‟nin de 

savunduğu gibi, anıt ağaçlarını tekniğine uygun 

bir şekilde bakımını yapanlara ve koruyanlara, 

yasal hakları yanında yerel yönetimlerce parasal 

ödüller verilmeside, bu ağaçların tespiti, tescili 

ve korunmaları için, büyük teşvik olacaktır.  

Gerek karayollarımızda gerekse kent içi 

yollarda, anıt ağaçların varlığına işaret eden ve 

bunlara ulaşımı yönlendiren levhalar mevcut 

değildir. Trafik bilgi levhaları ile tanıtıcı levhalar 

hemen hazırlanmalı ve uygun yerlere 

yerleştirilmelidir (Genç ve ark., 2002). Bu 

tanıtım levhalarında ağacın taşıdığı önem 

düşünülerek, tasarımının uzman kişiler 

tarafından yapılması gerekmektedir.  

Anıt ağaçlar için tanıtım broşürü 

hazırlanarak yöre halkının bilinçlenmesine 

katkıda bulunulmalıdır. Ayrıca, özellikle 

Antalya ve çevresi gibi turizm bölge ve 

merkezleri için bu tür tanıtım broşürleri turistler 

içinde hazırlanmalı ve kültürümüzün yanı sıra 

doğal güzelliklerimizin de tanıtımı en iyi şekilde 

yapılmalıdır.  

Günümüze kadar Antalya Bölgesi‟nde 

tescillenmiş tüm ağaçların koordinatları alınmalı, 

kesilen ya da ömrünü tamamlayanlar tescilden 

düşürülmeli ve mevcut olanlar için mutlaka anıt 

ağaç envanter fişi hazırlanmalıdır.  

2016 yılında Antalya için yapılacak 

„Çocuk ve Çiçek Temalı‟ Expo–2016 öncesi, 

Antalya‟daki tüm anıt ağaçların envanterinin 

çıkartılması ve mümkünse yayın haline 

getirilmesi, kentsel tarihi, doğal ve kültürel 

mirasın korunması, kent ekolojisi ve turizmi 

açısından oldukça önem arz etmektedir.  
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Çizelge 1. Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan tabiat varlığı olarak tescillenen ağaçlar (ATVKŞ, 2013).  

 
 

Çizelge 2. Antalya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu‟nun 13.05.1992 gün ve 1442 sayılı kararıyla anıt 

ağaç olarak koruma altına alınan 25 ağacın durum tespiti.  
No Türün Botanik Adı Ada Pars. Ağacın Koordinatı Bulunduğu Yer Mevcut Durum 

1 
Cupressus sempervirens var. 

horizantalis 
96 11 36°52'57.00"K,  30°42'13.00"E Hıdırlık Sokak   

2 
Cupressus sempervirens var. 

horizantalis 
96 12 36°52'56.50"K,  30°42'13.01"E Hıdırlık Sokak   

3 Olea europeae 96 32 36°52'57.00"K,  30°42'12.00"E Hıdırlık Sokak   

4 Washingtonia robusta 102 16 36°52'54.19"K,  30°42'14.58"E Zeytin Geçidi   

5   105 39 36°52'54.63"K,  30°42'22.79"E  Kadir Paşa Sokak Bulunamadı 

6   108 14 36°52'58.11"K,  30°42'24.57"E  Şerefoğlu Sokak Bulunamadı 

7 Phoenix dactylifera 113 1 36°52'57.98"K,  30°42'20.40"E Cami Sokak Kurumuş 

8 Morus sp. 114 7 36°52'57.46"K,  30°42'16.14"E Hesapçı Geçiti Sokak Kesildi 

9   115 10 36°53'01.85"K,  30°42'19.84"E Mermerli Banyo Sokak Bulunamadı 

10 Phoenix dactylifera 115 15 36°53'00.81"K,  30°42'19.39"E Mermerli Banyo Sokak   

11 Phoenix dactylifera 115 16 36°53'01.97"K,  30°42'19.04"E Ömer Efendi Sokak   

12 Olea europeae 116 6 36°52'59.03"K,  30°42'14.42"E Ömer Efendi Sokak   

13 Phoenix canariensis 124 16 36°52'59.66"K,  30°42'26.03"E Müze Sokak   

14   125 12 36°53'02.00"K,  30°42'22.61"E  Müze Sokak Bulunamadı 

15 Prunus sp. 128 12 36°53'05.93"K,  30°42'24.25"E  Hadi Efendi Sokak   

16 Olea europeae 130 7 36°53'02.68"K,  30°42'22.57"E Müze Sokak   

17 Cupressus sempervirens 138 6 36°53'05.42"K,  30°42'25.73"E Hadi Efendi Sokak   

18 Platanus sp. 139 11 36°53'09.98"K,  30°42'26.26"E  
T.C Muratpaşa Kaym. İlçe 
Müft. Bahçesi'nde 

Yıldırım çarpm. 
zarar görmüş 

19 Phoenix canariensis 139 16 36°53'08.10"K,  30°42'26.78"E Civelek Sokak   

20 Eucalyptus sp. 145 11 36°53'11.52"K,  30°42'23.56"E 
T.C Muratpaşa İlçe Rehb. ve 

Arş. Merkezi Bahçesi'nde 
  

21   148 29 36°53'04.58"K,  30°42'20.91"E Balık Pazarı Sokak   

22 Cupressus sempervirens 150 19 36°53'03.17"K,  30°42'20.14"E Balık Pazarı Sokak   

23 Cupressus arizonica 150 30 36°53'04.19"K,  30°42'19.18"E Balık Pazarı Sokak   

24 Phoenix canariensis 158 11 36°53'08.91"K,  30°42'17.82"E İzmirli Ali Efendi Sokak kurumuş 

25   876 46 36°52'59.36"K,  30°42'30.86"E Kandiller Çıkmazı Bulunamadı 
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Şekil 1. Antalya Kaleiçi yerleşim planı (AKTM, 2013) 

 
Şekil 2. Yıldırım çarpması sonucunda zarar gören 

Muratpaşa İlçe Müdürlüğü bahçesinde 

bulunan ağaç 

 

 
Şekil 3. TSE 13137, Anıtağaç tanıtım levhası 

(Anonim, 2005) 

 
Şekil 4. TSE 13137, Güzergâh üzerindeki anıt ağaç 

tanıtım levhası (Anonim, 2005) 

 

 
Şekil 5. Zonguldak ve Konya illerinde ağaca çivilenerek 

asılan levha örnekleri (URL 1, 2013; URL 2, 

2013) 

 
Şekil 6. Amasra Sultan II. Beyazıd Külliyesi 

Bahçesi‟ndeki anıt ağaç tabelası 
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Şekil 7. Ağacın gövdesine asmak için tasarlanan pano 

 
Şekil 8. Ağaç bilgilendirme panosu tasarımı 

 

 
Şekil 9. Ağaç bilgilendirme panosu tasarımı 

 
Şekil 10. Dedekonak Pansiyon içerisinde yer alan, 

Cupressussempervirens ağacı.  
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AlıĢveriĢ Merkezlerinde Kullanılan Ġç Mekan Bitkilerinin Bazı Tasarım Öğeleri 

Açısından Değerlendirilmesi 
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ozguryerli@duzce.edu.tr 
 

Özet 

Alışveriş Merkezi‟nin kısaltması olarak tanımlanan AVM‟ler, taşıt trafiğinin arındırıldığı alışveriş ve iş 

merkezleri olmakla birlikte, içerisinde büyük mağazaların bulunduğu, normalden büyük, insanların günlük 

aktivitelerini gerçekleştirerek zaman geçirebilecekleri sosyal ortamlar olarak nitelendirilebilirler. AVM‟lerin 

günümüzde oldukça popüler olmasında; çoğu kullanıcıya hitap etmesi, birçok çeşit malların bulunması, 

kesintisiz yürüyüş mekânlarına sahip olmaları ve de rekreasyonel faaliyetlerin bulunmasının yanı sıra dinlenme 

mekânlarına da sahip olmaları etkili olmuştur. Ayrıca son zamanlarda AVM‟lerde iç mekân bitkilerin kullanımı 

ve tasarımı mekânlara hareket getirerek mekânların estetik ve fonksiyon açısından kullanım kalitesini 

arttırmaktadır. Bu araştırmada, Ankara Kenti‟nde kiralanabilir alan büyüklüğü bakımından ilk üç sırada yer alan 

Ankamall, Antares ve Kentpark Alışveriş Merkezleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Üç alışveriş 

merkezinde, bitkisel kompozisyonların en zengin şekliyle sunulduğu alanlardan eşit sayıda fotoğraflar 

çekilmiştir. Bu fotoğraflar Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü‟nde öğrenim gören 

"Temel Tasarım" dersinden başarılı olmuş 150 öğrenciye projeksiyon cihazı yardımıyla izlettirilmiş, 

fotoğraflarla beraber öğrencilere alışveriş merkezlerinde kullanılan iç mekân bitkilerinin "renk, doku, form ve 

ölçü" öğelerini değerlendiren anket uygulaması yapılmıştır. Uygulanan anketle öğrencilere iç mekân bitkilerinde 

renk, doku, form ve ölçü özelliklerinin nasıl değerlendirildiği sorulmuş, buradan hareketle bu öğelerin alışveriş 

merkezlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmış, tespit edilen farklılıkların hangi öğe bakımından 

hangi alışveriş merkezinde ortaya çıktığı irdelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak tasarım öğeleri ile alışveriş 

merkezleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasında One Way ANOVA analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak 

tasarım öğeleri ile alışveriş merkezlerine arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: AVM, iç mekan bitkisi, tasarım, peyzaj.  

 

Evaluation of Indoor Plants Used in Shopping Malls in terms of Some Design Elements 
 

Abstract 

Shopping centre is defined as an abbreviation of shopping malls that shopping centres are removed from 

vehicle traffic, besides they have a big department stores where is larger than others and people can spend time 

with performing daily activities. Shopping centres are quite popular nowadays because of appeal to more users, 

have many kinds of goods, have continuous walking venues, including recreational activities and have many rest 

areas. Also recently, the use of herbs and design by interior spaces in shopping centres are bringing attraction 

and motion and in terms of aesthetic and user functions are used extensively. In this study, in the city of Ankara, 

Ankamall, Antares and Kentpark is indentified as area of study because of the first three terms of the size of 

leasable area. In three shopping malls, herbal compositions of served by the most effective are taken pictures in 

equal numbers. These photos are watched by 150 students by projection device (in the Department of Landscape 

Architecture in Duzce University) who have been successful of Basic Design Course and surveys (within items 

of color, texture, form and size of interior plants) are implemented. In this surveys, firstly, the features of color, 

texture, form and size are asked how you evaluate this items and then they are analyzed according to shopping 

centers whether there are differences and lastly, identified of differences are explicated by regard of which items 

and shopping centres. For this purpose, in the relationship of between design elements and shopping centres are 

presented by One Way Annova, As a result, significant differences were observed between the design elements 

with shopping centers.  

 

Keywords: Shopping centre, interior plant, design, landscape.  

 

GiriĢ 

Alışveriş Merkezleri (AVM) bugün 

metropol kentlerin vazgeçilmez unsurlarından 

biri haline gelmiştir. AVM‟ler gıdadan giyime 

her türlü alışveriş, eğlence, dinlenme mekanları, 

sinema, spor alanları (masa tenisi, bowling gibi) 

ile farklı aktif/pasif rekreasyonel faaliyetler ve 

sosyal imkanlar barındırmaktadır. Bu özellikleri 

sayesinde hemen hemen her kentte hızlıca 
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türeyen, kullanıcı yoğunluğunun sürekli arttığı 

kentsel kullanımlara dönüşmüşlerdir.  

Kentsel yaşamın bir başka vazgeçilmez 

unsuru da bitkilerdir. Bitkisel materyal ister iç 

mekan olsun ister dış mekan, yaşadığımız 

çevrede yaprak rengi, çiçekleri, dokusu, kokusu, 

ölçüsü, formu gibi pek çok farklı tasarım özelliği 

ile yaşanabilir mekanlar yaratmada temel faktör 

olarak dikkat çekmekte, yaşam kalitesini 

arttırmaktadır.  

İç mekanda kullanılan bitkilerle yapılan 

bir düzenleme ile bitkinin renk, koku, form veya 

ölçü özelliklerinden yararlanılarak mekan, daha 

çekici ve farklı bir atmosfere sahip olur. Cansız 

malzeme ile yapılacak bazı işlevlerin canlı bir 

obje ile başarılması, doğal peyzajı, kapalı 

mekanlarda yaşatmaktadır. Mekanın işlevine 

bağlı olarak, mekanda istenmeyen objelerin 

gizlenmesi, keskin hatların yumuşatılması gibi 

özellikleri nedeniyle bitkiler, iç mekan 

düzenlenmesinde kullanılmaktadır (Anonim, 

2007).  

Yazgan ve ark., göre (2003), iç mekan 

bitkileriyle yapılan tasarımın amacı; bitkileri 

mimari birer eleman gibi değerlendirerek onların 

çeşitli özelliklerini kullanmak koşuluyla, bitkiler 

için yaşanabilir ve insanlar için işlevsel ve 

estetik mekanlar düzenlemektedir. Bitkilerle 

yapılan tasarım;  

–İç mekan elemanlarını organize ve 

koordine eder,  

–Mekana kimlik kazandırır,  

–İç mekan elemanları ile insan arasındaki 

uyumu sağlar,  

–Yapı içindeki mekanları daha yaşanabilir 

kılar, estetik değerlerini arttırır.  

–Bitkisel materyal, iç mekandaki 

elemanları organize ederek birbiri ile çakışan 

işlevler için fiziksel ya da görsel bir engel olarak 

işlev yapar.  

–Yapı içinde yer alan renkli çiçekli ya da 

yoğun olarak kullanılan sarkıcı formlu bitkiler 

mekanın “insana yönelik“ olduğunu adeta 

vurgular.  

Bu çalışmanın amacı iç mekan bitkilerinin 

"renk, doku, form ve ölçü" özelliklerinin 

AVM‟lere göre farklılık gösterip 

göstermediğinin ortaya konmasıdır. Ayrıca 

çalışmada iç mekan bitkilerinin bahsi geçen 

tasarım özelliklerinin farklı AVM‟lerdeki 

durumları da irdelenmiştir.  

Bu çalışma ile amaçlanan hipotezler 

aşağıdaki gibidir:  

1) Renk kriteri AVM‟lere göre farklılık 

göstermektedir.  

2) Doku kriteri AVM‟lere göre farklılık 

göstermektedir.  

3) Ölçü kriteri AVM‟lere göre farklılık 

göstermektedir.  

4) Form kriteri AVM‟lere göre farklılık 

göstermektedir.  

Çalışmanın önemi, AVM‟lerde kullanılan 

iç mekan bitkilerinin "renk, doku, form ve ölçü" 

kriterlerine göre farklılıklarının yorumlanması 

yolu ile daha estetik, fonksiyonel, sürdürülebilir, 

organize ve sonuç olarak yaşanabilir mekanlar 

yaratılmasına katkı sağlamaktır.  

 

Materyal ve Yöntem 

AVM‟ler için kiralanabilir alan büyüklüğü 

önemlidir. Kiralanabilir alanın fazla olması daha 

fazla ticari mekan yani daha fazla müşteri 

anlamına gelmektedir.  

Bu araştırmada, Ankara Kenti‟nde 

kiralanabilir alan büyüklüğü bakımından ilk üç 

sırada yer alan Ankamall, Antares ve Kentpark 

Alışveriş Merkezleri çalışma alanı olarak 

belirlenmiştir. Kiralanabilir alan büyüklükleri 

Ankamall AVM için 108.000 m² (Anonim, 

2013a), Antares AVM için 85.000 m² (Anonim, 

2013b) ve Kentpark AVM için 80.000 m²‟dir 

(Anonim, 2013c). Sırası ile Antares, Ankamall 

ve Kentpark AVM‟lere ait fotoğraflar Şekil 1, 

Şekil 2 ve Şekil 3‟te verilmiştir.  

Üç alışveriş merkezinde, bitkisel 

kompozisyonların en zengin şekliyle sunulduğu 

alanlardan eşit sayıda fotoğraflar çekilmiştir. 

Toplam 18 fotoğraf Düzce Üniversitesi, Orman 

Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü‟nde 

öğrenim gören "Temel Tasarım" dersinden 

başarılı olmuş 150 öğrenciye projeksiyon cihazı 

yardımıyla izlettirilmiş, fotoğraflarla beraber 

öğrencilere alışveriş merkezlerinde kullanılan iç 

mekan bitkilerinin "renk, doku, form ve ölçü" 

öğelerini değerlendiren 5 noktalı likert tipi anket 

uygulaması yapılmıştır. Uygulanan anketle 

öğrencilere iç mekan bitkilerinde renk, doku, 

form ve ölçü özelliklerini nasıl 

değerlendirdikleri sorulmuştur. Yapılan 

puanlamada bahsi geçen özellikler bakımından 1 

puan hiç etkili değil, 2 puan etkisiz, 3 puan biraz 

etkili, 4 puan etkili ve 5 puan çok etkili olacak 

şekilde değerlendirilmiştir. Buradan hareketle bu 

öğelerin alışveriş merkezlerine göre farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmış, tespit edilen 

farklılıkların hangi öğe bakımından hangi 
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alışveriş merkezinde ortaya çıktığı irdelenmiştir. 

Bu amaca yönelik olarak tasarım öğeleri ile 

alışveriş merkezleri arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasında One Way ANOVA analizinden 

faydalanılmış, ortaya çıkan farkların daha detaylı 

açıklanabilmesi için tukey testi yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Ortaya atılan hipotezlerin ispatı için, 

uygulanan anket sonuçları bir dizi çalışma ile 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Uygulanan anket sayısı ve değerlendirme 

kriterlerin AVM‟ler bazında aldığı ortalama 

puanların analizini ortaya koymak adına tek 

yönlü varyans analizinde "descriptive" seçeneği 

işaretlenmiştir. Buna ilişkin veriler Çizelge 1‟de 

görülmektedir.  

Çizelge 1‟den de anlaşılacağı üzere 

toplam 2700 veri değerlendirilmiştir. Her bir 

kriter için AVM‟lere ait ortalamalar incelenecek 

olursa Renk kriterinin en yüksek ortalamaya 

Ankamall AVM‟de sahip olduğu görülmektedir. 

Renk kriteri açısından en düşük ortama Antares 

AVM olarak görülmektedir.  

Doku kriterine bakıldığında en yüksek 

ortalama değerin Kentpark ve Ankamall 

AVM‟ler tarafından paylaşıldığı, en düşük 

ortalamanın ise Antares‟te ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

Ankamall AVM, ölçü kriteri açısından en 

yüksek ortalamaya sahipken bu özelliğin en 

düşük gözlendiği değer Antares AVM olmuştur.  

İç mekan bitkilerinin form kriteri 

açısından en yüksek ortalama puanı aldığı AVM 

Ankamall olurken en düşük ortalama Antares 

AVM‟de görülmüştür. Bu değerlere göre dört 

kriter açısından en yüksek ortalama puanlar 

Ankamall AVM de gözlenirken en düşük 

ortalama puanlar Antares AVM olarak 

hesaplanmıştır.  

Renk, doku, ölçü ve form tasarım 

kriterleri ile AVM‟ler arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasında One Way ANOVA (tek yönlü 

varyans) analizinden yararlanılmıştır. Her bir 

kritere yönelik AVM‟ler arası karşılaştırma 

yapabilmek için Tukey seçeneği işaretlenmiştir. 

Bunlara ilişkin veriler Çizelge 2 ve Çizelge 3‟te 

görülmektedir. Çizelge 2‟ye göre renk, doku, 

ölçü ve form kriterleri açısından AVM‟ler 

arasındaki farklar anlamlıdır ve istatistiksel 

olarak açıklanabilmektedir. Bu farkların daha 

detaylı açıklanabilmesi için her bir kritere 

yönelik AVM‟ler arası karşılaştırma yapılmıştır.  

Çizelge 3, renk kriteri açısından 

incelendiğinde tüm alışveriş merkezlerinin kendi 

aralarında tek tek karşılaştırıldıklarında ortaya 

çıkan farkların anlamlı olduğu ve istatistiksel 

olarak açıklanabildiği görülmektedir.  

Buna göre en fazla farkın Ankamall AVM 

ile Antares AVM arasında olduğu 

gözlenmektedir. Ortalama fark Ankamall AVM 

için pozitif yönde iken Antares AVM için 

negatif yöndedir. Ankamall AVM ile Kentpark 

AVM arasındaki ortalama fark daha düşük 

olmakla beraber Ankamall AVM açısından 

pozitif yönlüdür. En düşük ortalama farka ise 

Kentpark AVM ile Antares AVM arasındaki 

gözlenmektedir. Bu fark Kentpark AVM 

açısından pozitif yönlüdür.  

AVM‟ler arasındaki doku kriteri 

incelendiğinde sadece Antares AVM‟nin hem 

Ankamall hem de Kentpark AVM‟ ile arasındaki 

farkların anlamlı olduğu görülmektedir. Bu fark 

Antares AVM için negatif yönlüdür ve ortalama 

farklar birbirine çok yakın olup Kentpark AVM 

için daha yüksektir. Ankamall ile Kentpark 

arasındaki fark ise istatistiksel olarak 

açıklanamamaktadır.  

Çizelge 3, ölçü kriteri açısından 

incelendiğinde tüm alışveriş merkezlerinin kendi 

aralarında tek tek karşılaştırıldıklarında ortaya 

çıkan farkların anlamlı olduğu ve istatistiksel 

olarak açıklanabildiği görülmektedir. Buna göre 

en fazla fark yine Ankamall AVM ile Antares 

AVM arasında ortaya çıkmaktadır. Ortalama 

fark Ankamall AVM için pozitif yönde iken 

Antares AVM için negatif yöndedir. Kentpark 

AVM ile Antares AVM arasındaki fark daha 

düşük bir ortalama farka sahip olmakla birlikte 

Kentpark AVM açısından pozitif yönde olduğu 

dikkat çekmektedir. En düşük ortalamaya sahip 

fark ise Ankamall ile Kentpark arasında 

gözlenmiş olup bu fark Ankamall AVM 

açısından pozitif yönlüdür.  

AVM‟ler arasındaki form kriteri 

incelendiğinde yine sadece Antares AVM‟nin 

hem Ankamall hem de Kentpark AVM‟ ile 

arasındaki farkların anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu fark Antares AVM için 

negatif yönlüdür ve ortalama farklar birbirine 

çok yakın olup Ankamall AVM için daha 

yüksektir. Ankamall ile Kentpark arasındaki fark 

ise istatistiksel olarak açıklanamamaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma ile iç mekanda kullanılan 

bitkilerinin "renk, doku, form ve ölçü" kriterleri 

açısından AVM‟lere göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Yapılan anket çalışması ve bundan 

elde edilen istatistiksel analizlere göre  

 Renk kriterinin AVM‟lere göre farklılık 

gösterdiği,  

 Doku kriterinin AVM‟lere göre farklılık 

gösterdiği,  

 Ölçü kriterinin AVM‟lere göre farklılık 

gösterdiği ve 

 Form kriterinin AVM‟lere göre farklılık 

gösterdiği ispatlanmıştır.  

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre 

Ankara‟nın kiralanabilir alan büyüklükleri 

açısından ilk 3 sırayı paylaşan AVM‟lerinden 

renk, doku, form ve ölçü kriterleri bakımından 

en yüksek ortalama puanı Ankamall, en düşük 

ortalama puanı ise Antares AVM almıştır.  

Bahsi geçen kriterler tek başlarına 

AVM‟ler bazında değerlendirildiklerinde ise 

renk ve ölçü kriterleri sebebiyle ortaya çıkan 

farkların, her AVM arasında yapılan 

karşılaştırmada anlamlı olduğu, doku ve form 

kriterleri sebebiyle ortaya çıkan farkların kısmen 

anlamlı olduğu görülmüştür. Yani iç mekan 

bitkilerinin renk ve ölçü kriterleri, doku ve form 

kriterlerine göre daha fazla ilgi çekicidir.  

Üç AVM‟de anket uygulaması sırasında 

yapılan gözlemler de göstermiştir ki bitkisel 

kullanım konusuna gösterilen hassasiyet, 

mekanların hem fonksiyon hem de estetik açıdan 

daha kullanışlı hale getirilmesini sağlamaktadır. 

Böylelikle mekanlar insan ölçeğine daha fazla 

yaklaşmakta, farklı renk, doku, ölçü ve form 

seçenekleri ile bol alternatif sunmaktadır.  

İç mekanda bitkisel tasarım konusuna 

önem verilmelidir. Çiçekli ve yapraklı bitkilerin 

renkleri, çiçek ve yaprak şekilleri ve 

büyüklükleri, boyları, parlaklıkları vb., uzman 

görüşü ile bir araya getirilmelidir. Uygulanan 

anket çalışmasıyla alışveriş merkezlerinde 

kullanılan bitkilerim seçiminin, tasarım öğeleri 

açısından farklı miktarlarda değişiklik gösterdiği 

gözlemlenmiştir.  

Renk kriteri gerek iç gerekse de dış 

mekanda kullanılan bitkiler için en önemli 

olgulardan biridir. Yılın farklı zamanlarında 

farklı çiçeklenme özellikleri ve süreleri ile etkili 

olan bitkiler tasarıma farklı bir kazandırmakta, 

mekanın yıl boyu farklı etkilere bürünmesine 

olanak sağlamaktadır. Yapılan çalışma renk 

kriterinin en fazla oranda etkili olduğunu 

göstermiştir. Buradan hareketle renk kriterinin 

tasarımda belirleyiciliğinin fazla olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır.  

Kompozisyonda, bitkinin doku özelliğinin 

vurgulanması için mekanın ölçüsü dikkate 

alınması gereken bir kriterdir. Doku özelliği 

açısından etkili bitkiler, göz seviyesine yakın 

mesafelerde kullanıldıklarında algılanabilirler 

(Khabbazi, 2009). Geniş alanlarda ince dokulu, 

dar alanlarda kaba dokulu bitkiler 

kullanılmamalıdır.  

Bitkilerin form özelliği kullanıldıkları 

mekanın ortaya koyduğu etkide farklılaşmalar 

sağlamaktadır. Sarkık, sütun, dağınık formlu, 

kaligrafik (çizgisel) özelliği ile ön plana çıkan 

bitkilerin kullanılması, mekanı daha etkili bir 

ortama dönüştürmektedir.  

Ölçü kriteri de tasarımda bitkilerin 

kullanıldığı ortamın özelliklerine farklılık 

göstermektedir. Büyük bitkilerin altına daha 

küçük bitkiler ve en altta yayılıcı ve sarkıcı 

bitkilerin kullanıldığı kompozisyonların 

oluşturulması sağlanmalıdır (Baturlar, 2011). 

Mekanların genişlik ve yüksekliklerine uygun 

ölçüde seçilen bitki türleri mekanla insan 

arasında ölçü yönünden denge kurulmasına 

yardımcı olmaktadır.  
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Şekil 1. Antares AVM‟de bitki kullanımı.  

 

 
Şekil 2. Ankamall AVM‟de bitki kullanımı.  

 

 
Şekil 3. Kentpark AVM‟de bitki kullanımı.  
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Çizelge 1. Tanımlayıcı veriler Çizelge 2. Renk, doku, ölçü, form özellikleri ile AVM 

ilişkisi ANOVA sonuçları 

 

 

 

Çizelge 3. Çoklu karşılaştırmalar 
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Özet 

Bitkiler tarih boyunca insan yaşamında son derece önemli rol oynamıştır. İlkel insan, başta besin olmak 

üzere korunma, ısınma ve savunma aracı olarak bitkiyi kullanmasının yanı sıra hastalandığı zaman da yarar 

beklediği bitki olmuştur. Seneler ilerledikçe tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan bitkilerin sayısı giderek artarak 

farklı meslek grupların çalışmaları bu konuda yoğunlaşmıştır.  

Ülkemiz 3700‟den fazla endemik bitki türüne sahip olmakla birlikte endemik olmayan birçok bitkinin de 

gen merkezidir. Türkiye‟nin bu floristik özelliği ve zengin gen kaynakları aromatik ve kaliteli, tedavi gücü 

yüksek bitkilerin varlığı konusunda da önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca Taiwan‟da; jeomorfolojik yapısı 

ve değişik ekolojik koşullara sahip oluşu bitki genetik kaynakları yönünden, dünyanın önemli merkezlerinden 

biri olma niteliğindedir. Bu bitkiler baharat, besin, bitki çayı kullanımı, tedavi edici özelliklerinin yanı sıra 

dekoratif olmalarından dolayı bitkisel tasarım çalışmalarında da süs bitkisi olarak kullanılırlar.  

Bildiride; aromatik ve tıbbi bitkilerin geçmişten günümüze kullanımı, özellikle süs bitkisi olarak 

kullanılan bitkilerin sergilendiği tema parklarına ilişkin bilgi verilecektir. Ayrıca, Taiwan ve ülkemizde tıbbi ve 

aromatik bitkilerin dağılımı, kullanımı vurgulanarak, konuya ilişkin sorunlara değinilecektir. Her iki ülkede 

farklı amaçlı kullanımlarının yanı sıra, özellikle süs bitkisi olarak kullanıma da uygun aromatik ve tıbbi 

bitkilerden örnekler belirlenerek bilgi verilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Taiwan ve Türkiye‟de tıbbi ve aromatik bitkiler, bitkisel tasarım 

 

The Usage of Medical and Aromatic Plants in Taiwan and Turkey 

Abstract 

Plants have played an extremely important role in human life throughout the history. Troglodytes had 

used plants for nutrition particularly, as well as protection, heating and defense. In addition to these benefits, 

they had used plants for recovery when they became sick. As time goes by, the number of plants used for 

medical and aromatic uses has increased and studies of different professional groups have been centered upon 

this issue.  

Our country has more than 3700 endemic species as well as many plants that are not endemic. Because of 

its floristic feature and germplasm, Turkey has a great potential for aromatic and high–quality plants with 

healing power. Also, Taiwan has a rich plant resource as a result of its geomorphological structure and rich 

variety of ecological conditions. This makes Taiwan one of the most important plant species resource in the 

world. These plants are used as spices, food, herbal tea and as medical uses as well as ornamental plants in 

botanical design studies as they are decorative.  

In this study, information about the use of aromatic and medical plants from past to present and 

information about the parks where particularly decorative plants are exhibited will be given. Also, the 

distribution of medical and aromatic plants in Taiwan and in our country, their uses, and problems related to this 

issue will me mentioned. Other than their different uses and purposes, examples of aromatic and medical plants 

which are also used as decorative plants in both countries will be specified and information about them will be 

given.  

 

Keywords: Medical and aromatic plants in Taiwan and Turkey, planting design 

 

GiriĢ 

Değişik coğrafi özellikleri ve iklim 

çeşitliliği, iki kıta arasında doğal bir köprü 

niteliğindeki konumu, üç farklı bitki coğrafya 

buluşma noktası oluşu, 0–5000 m. arasında 

yükseltileri ve farklı ana kayaç tiplerini 

barındırması, tatlı, acı, tuzlu su alanlarının iç içe 

bulunuşu Anadolu Yarımadası‟nı dünyada 

benzerine az rastlanan flora ve fauna çeşitliliğine 

sahip kılmıştır.  

Ülkemiz bitki taksonu sayısı 12000 olup, 

bunun 3700‟den fazlası endemiktir. Ayrıca 

Anadolu tedavi gücü yüksek ve aromatik 

bitkilerin varlığı konusunda çok önemli bir 

potansiyele sahiptir. İnsanlığın beslenmesini 

sağlayan tahılların dünyaya yayılış yeri olan 
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Anadolu; binlerce yıldan beri ilaç yapımında 

kullanılan bitkileri de barındırmaktadır. Hititler 

günümüzden 4 binyıl önce gen merkezi Anadolu 

olan zeytin ağacından ilaç yapmıştır. 

Günümüzde halk ilacı yapımında kullanılan 

birçok örnekleri görmek olasıdır. Torosların 

Aladağlar yöresinde Adana Köknarı‟ndan (Abies 

cilicica) elde edilen sakız aç karnına bal ile 

yenilerek mide ve ülser hastalıklarının 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Balıkesir 

yöresinde Katran Ardıcı‟nın (Juniperus 

oxycedrus) meyveleri mide hastalıkları, bronşit 

tedavisi amacıyla yenilmekte ve çayı 

içilmektedir. Balıkesir yöresinde kızılcık 

ağacının (Cornus mas) meyveleri ile kayın 

ağacının (Fagus orientalis ve F. sylvatica) 

kabuklarından ishal kesici olarak 

yararlanılmaktadır (Torlak ve ark., 2010).  

Ülkemizde; tıbbi amaçlı kullanılan en 

önemli bitkilerden bazıları Thymus, Satureja ve 

Origanum cinslerinin türleri olup, öksürük, 

soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit ve astım 

gibi solunum hastalıklarında kullanıldığı gibi 

baharat ve besleyici özellikleri de baskındır. 

Yılın büyük bir kısmı toprak altında soğan, 

yumru ve rizom şeklinde geçiren, özellikle 

ilkbahar ve sonbahar aylarında güzel ve 

gösterişli çiçekler açan geofitlerin kaynağı 

Anadolu dağlarıdır. Geofitler süs bitkisi olarak 

kullanımlarının yanında bazı türleri tıbbi, besin 

ve baharat olarak da önem taşırlar. Ülkemizde 

bazı yabani Allium türlerinin (Örneğin: A. 

schoenoprasum, )yaprakları toplanarak otlu 

peynire katılır veya yemeklere konur. Tunceli 

yöresinde endemik Allium tuncelianum yiyecek 

amaçlı tüketilmenin yanı sıra, yörede 

enfeksiyonlara ve yüksek tansiyona karşı da 

kullanılmaktadır. Akyıldız (Ornithogalum 

narbonense) ve çiriş (Eremerus spectabilis) 

türlerinin taze yapraklarından yemek yapılır. 

Orchis (salep) türlerinin yumruları salep 

yapımında kullanılır.  

Taiwan Türkiye ile karşılaştırıldığında 

nüfus ve yerleşim açısından çok küçüktür. 23 

miyonluk nüfusu Türkiye nüfusunun %30‟unu, 

36.000 km. karelik yüzölçümü ise %4.6‟sına 

denk gelir. Ancak subtropik bölgede yer alan 

Taiwan‟da 3000 m.‟den yüksek 258 adet dağın 

varlığı ülkede 4000 den fazla bitki tür 

zenginliğinin en önemli nedenlerindendir.  

Çalışmada belirlenen bitkiler baharat, bitki 

çayı kullanımı, tedavi edici özelliklerinin yanı 

sıra dekoratiftir. Söz konusu bitkilerin yaprak 

formu, rengi ve tekstür özelliğinin değişken; 

çiçek formu ve renginin çeşitliliği, meyvelerin 

ilgi çekiciliği; bitkisel tasarım çalışmalarına 

estetik ve işlevsel açıdan büyük katkılar 

sağlamaktadır. Bu türler kentsel ve kırsal peyzaj 

mekanlarda koleksiyon bahçeleri, ev bahçeleri, 

bitki kasaları, teras bahçelerinde, sorunlu 

alanların bitkilendirilmesi, orta refüj ve 

karayollarında gibi geniş bir kullanımı olup 

estetik özelliklerinin yanı sıra çeşitli amaçlarla 

kullanılarak ekonomik katkı da sağlayabilecek 

özelliktedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma materyalini; Taiwan ve 

ülkemizde bitkisel tasarım çalışmalarında 

kullanabileceğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin 

doğal ve kültür örnekleri oluşturmaktadır. Tıbbi 

ve aromatik bitki türlerinin kentsel ve kırsal açık 

ve yeşil alanlarda sergilendiği park ve bahçeler 

incelenmiştir. Ayrıca bu mekanlarda yaygın 

olarak kullanılan ya da kullanılmaya uygun süs 

bitkileri belirlenmiştir.  

Bu amaçla daha önce ülkemiz doğal bitki 

örtüsünde yer alan ve teşhisleri yapılan tıbbi ve 

aromatik türler ile egzotik türler peyzaj 

düzenlemesinde kullanılabilecek özellikleri 

dikkate alınarak seçilmiştir (Arslan ve ark., 

2010, 2012), (Erik ve ark., 1998), (Tanker ve 

ark., 2007), (Yaltırık ve ark., 1997), (Torlak ve 

ark., 2010), (Öztan, 2004). Ayrıca Taiwan ve 

ülkemizde tıbbi ve aromatik bitki türlerinin 

kullanıldığı park ve bahçelerden çekilen 

görüntüler ve gözlemler değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular  

Tıbbi ve aromatik bitkiler; kentsel ve 

kırsal bitkisel tasarım çalışmalarında; işlevsel ve 

estetik amaçlı olarak farklı ölçeklerde park ve 

bahçelerde değerlendirilmektedir. Özellikle, 

temel amacı bitkisel çalışmalar olmasının yanı 

sıra; araştırma, eğitim ve rekreasyon merkezi 

olarak çok yönlü kullanımlara hizmet eden 

botanik bahçeleri, arboretum, herbaryum ve 

çeşitli bitki temalı koleksiyon bahçelerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiler 

botanik ve tıbbi bitki bahçeleri gibi bitki temalı 

bahçelerde yetişme ortamı koşullarına uygun 

olarak gerek sera gerekse dış mekân 

düzenlemelerinde kullanılmak üzere zengin bir 

koleksiyona sahiptir.  

Tıbbi Bitki Bahçelerinin gelişmiş 

ülkelerde çok başarılı örnekleri, eğitim ve 
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araştırma konularında son derece etkilidir. 

Örneğin İtalya Padova kentinde “Padova 

Botanik Bahçesi” içerisinde yer alan “Tıbbi 

Bitkiler Bahçesi” bu konudaki önemli 

örneklerden birisidir.  

1545 yılında doğal ve egzotik tıbbi 

bitkilere yer verilen bahçe Padova 

Üniversitesi‟nde bu konudaki çalışmalara ve 

eğitime öncü olmuştur. 16. yüzyılda Padova 

Botanik Bahçesi İtalya ve Avrupa kentlerinde 

bilim dünyasında etkili olmuş, İtalya ve 

Avrupa‟nın diğer üniversitelerinden gelen 

öğrenci ve araştırmacılara esin kaynağı olarak 

yeni tıbbi bitkiler bahçelerin oluşumunu 

sağlamıştır. Bu nedenle bahçe dünyadaki botanik 

bahçelerinin anası olarak adlandırılır.  

Aralık 1997 tarihinde UNESCO söz 

konusu botanik bahçesini Dünya Miras listesine 

dahil etmiştir. Ödülün gerekçesi olarak; Padova 

Botanik Bahçesinin her zaman dünyadaki 

botanik bahçelerine model olmasının yanı sıra, 

doğa ve kültür ilişkilerinin incelenmesi ve 

anlaşılması; bilim ve bilimsel değişim 

programlarına önderlik etmesi; botanik, tıp, 

kimya, ekoloji ve eczacılık gibi çağdaş bilim 

disiplinlerinin gelişmesinde de etkin rol oynamış 

olması gösterilmiştir (Arslan ve ark., 2010).  

Tıbbi Bitkiler Bahçelerinin ülkemizde 

başarılı ve tek örneği İstanbul Zeytinburnu Tıbbi 

Bitkiler Bahçesidir. 2005 yılında açılan ve 14 

dekarlık alanda kurulan bahçe Zeytinburnu 

Belediyesi ile Merkez Efendi Geleneksel Tıp 

Derneği tarafından oluşturulmuştur. Bahçede bir 

sera, herbaryum, tohum bankası, bitki 

laboratuarı ve bitki kurutma birimi 

bulunmaktadır. Tohum bankasında bahçedeki 

bitkilerden elde edilen tohumların yanı sıra 

ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen yerel 

tohumlara yer verilmektedir. Bahçe 

laboratuvarında uçucu ve sabit yağ elde 

edilmekte, tentür, merhem, sabun vb. 

üretilmektedir.  

Doğanın insan sağlığı üzerinde yarattığı 

olumlu etkileri tasarımda ele almak fikri gerek 

doğu gerekse batı kültürleri içinde doğal 

çevrenin belirleyici ve düzenleyici etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Yüceltilen hatta tapılan 

doğa; insan yaşamının en belirgin düzenleyicisi 

olmuş, uygarlık tarihi bir başka anlatımla insanla 

doğanın mücadele tarihi olarak algılanmıştır. 

Özellikle doğal çevre ve tasarlanmış mekanların 

iyileştirme süresini hızlandırmada önemli rol 

oynadığının belirlenmesi bahçelerin sağlık 

bakım mekanlarına dönüştürülmesinde etken 

olmuştur. Terapi bahçeleri, iyileştirme bahçeleri 

bu konuda yaygın olarak kullanılan tasarlanmış 

mekanlardır. Bu bahçeler; özel tasarlanmış 

alanlar olabildikleri gibi, yaşlı bakım evleri, 

sağlık kuruluşları bahçeleri ve kent park ve yeşil 

alanlar içerisinde yer alabilir. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin bu bahçelerde estetik ve işlevsel çok 

önemli işlevleri vardır.  

Keukenhof Bahçe ve Çiçek Sergisi 

Hollanda Lisse de 280 da. alanda her yıl Mart–

Mayıs aylarında dünyanın beş kıtasından gelen 

on binlerce ziyaretçinin uğrak ve buluşma yeri 

olan bir park alanıdır. Yedi milyondan fazla 

sayıda soğanlı, yumrulu ve rizomlu çiçek türleri 

her hafta periyodik olarak değişmektedir. Kayın 

ve huş ağaçlarının altında yer yer çiçekli ağaç ve 

çalı gruplarının yanı sıra Japon bahçesi, müzik 

bahçesi, doğa parkı, tarihi bahçe, tema bahçeleri 

ilgi çeken renkli köşelerdir.  

“Yeryüzü Cenneti” olarak tasarlanan park, 

bir ülkenin çiçek sevgisiyle birlikte geleneğe 

dayalı bir ekonominin ülke peyzajında ve 

turizminde ne derece etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bitkilerin estetik yönlerini (ölçü, form, 

tekstür, çizgi renk özelliği ile habitüs görüşleri), 

doğal özelliklerini, kullanım olanaklarını 

tanıtmak olanağı sağlayan popüler koleksiyon 

bahçelerinden diğer bir örnek de Rhododendron 

parktır.  

Dünyadaki örnekleri ile karşılaştırdığında 

en büyüklerinden biri olan park Mayıs ayında 

olağanüstü renk ve formunda çiçekleri ile 

binlerce ziyaretçiyi büyülemektedir. 46 hektarlık 

alanı kapsayan Bremen Rhododendron parkı 

içinde 450 tür, 350 alt tür, 350 Azelea varyetesi 

ve 250 herdemyeşil türü ile Avrupa kıtasında en 

zengin Rhododendron koleksiyonunu kapsar. 

Ayrıca orkide serası, Himalaya–Borneo ve Japon 

Bahçesi, Gül Bahçesi ilgi çeken özenle 

hazırlanmış bahçelerdir.  

Cape Town kentinde yer alan “Company‟s 

Garden” Güney Afrika‟nın tarihinde son derece 

önemlidir. 7 Nisan 1652 tarihinde Jan van 

Riebeeck önderliğinde 100 kişilik bir ekip, 

Masadağı Körfezi‟ne; Birleşik (Hollanda) Doğu 

Hindistan Şirketinin Güney–doğu Asya‟daki 

sömürgelerine gidip gelen gemilere olanak 

sağlamak üzere bir yerleşim birimi kurmak üzere 

çıkmışlardır. Günümüzde 1 km boyunca uzanan 

Hükümet Bulvarı, göçmenler ve şirket gemileri 

için 17. yy.‟da sebze ve meyve yetiştiren 300 
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kölenin çalıştığı şirket bahçelerinden geçer. 

Günümüzde yaklaşık üçte biri zengin florası, 

tarihe şahitlik etmiş ağaçları, koleksiyon 

bahçeleri ile yıl boyu ziyaretçilerin yoğun 

ilgisini gören botanik bahçesine 

dönüştürülmüştür. Park olarak tasarlanan alanda; 

gül bahçesi, Bitki havuzu, çocuklar için 

tasarlanmış bahçe, sukkulent, tıbbi ve baharat 

bitkileri bahçesi, yaban yaşamı bahçe vb. ilginç 

bahçeler yer almaktadır.  

Doğal tıbbi tedavi yöntemleri binlerce 

yıldır doğu ülkelerinde kullanılmaktadır. 

Günümüzde tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) 

olarak adlandırılarak yaygın olarak 

bilinmektedir. Amerika‟da Ulusal Sağlık 

Araştırması (NHIS)‟na göre 2007 yılında 

Amerika‟lı yetişkinlerin %37 si tamamlayıcı ve 

alternatif tıp yöntemleri kullanılırken, 

günümüzde %50 ye ulaşmıştır. Doğu doğal tıbbi 

tedavi (ONMT) teorisine göre tüm canlılar 

kendilerini tedavi edebilirler ve tedavi için 

gerekli olan her şey bünyelerinde vardır. 

Bitkilerin tedavide kullanılabilirliğine ilişkin 

tarihi ve edebi kaynaklar, eğitim ve araştırma 

enstitüleri, botanik bahçeleri vb. bu konuda 

önemli bilgileri içermektedir. Günümüzde 

hükümetin desteklediği sağlık programlarında da 

bitki kullanımının; tamamlayıcı, engelleyici 

özellikleri vurgulanır ve ülkede halk „Ne yersen 

osun‟ fikrini benimser.  

Taiwan‟da tıbbi ve aromatik bitkilerin 

sergilendiği çok sayıda park ve bahçeyi görmek 

olasıdır. Örnek olarak verilen iki alanın birisi 

„MongaHerbsLane‟ diğeri „Taitung Endemik 

Botanik Bahçesi‟dir. „Hayat kurtaran sokak‟ 

olarak da adlandırılan ilk örnek 270 yıl kadar 

önce Lungshan Tapınağı yakınındaki bir 

kulübeye kişilerin sağlıkları için dua etmek, 

hasta vücutlarına iyi gelecek bitkileri temin 

etmeleri için istekte bulunmak üzere geldikleri 

alanda tasarlanmıştır. Tapınağın yakınındaki bu 

kulübe girişimci bir iş adamı tarafından 

bitkilerin sergilendiği ve pazarlandığı mekana 

dönüştürülmüştür. Günümüzde Taipei 

Belediyesinin yenileme çalışmaları ile elliden 

fazla dükkanın yer aldığı popüler bir sokağa 

dönüştürülmüştür.  

„Taitung Endemik Botanik Bahçesi‟ doğu 

doğal tedavi teorilerini araştırmacı ve 

profesyonellerle geleneksellikten çağdaş boyuta 

taşıyarak, biyoteknoloji çalışmaları 

sürdürülmektedir. Botanik bahçesi sadece 

araştırma ve turizm taleplerin karşılandığı bir 

alan olmayıp, aynı zamanda içinde organik bitki 

lokantası, çay bahçesi ve sağlıklı yiyecek 

merkezi olan büyük bir komplekstir.  

Çalışmanın bu bölümünde kentsel ve 

kırsal mekanlarda bitkisel tasarım çalışmalarında 

estetik ve işlevsel önemli katkıları olan tıbbi ve 

aromatik bazı bitkilere yer verilmiştir.  

Aesculus hippocastanum L.–beyaz 

çiçekli at kestanesi: Kestaneye benzer çok sert 

meyveleri; olgunlaşınca dış kısmı esmerleşir. 

Olgun tohumları Semen Hippocastani içerir. Bu 

drogdan hazırlanan preparatlar hemoroid ve 

damar hastalığı tedavisinde kullanılır. 

Avusturya–Macaristan İmparatorluğu‟nun 

büyükelçisi Ghislainde Busbecq 1576‟da 

İstanbul‟da Kanuni Sultan II. Süleyman‟ı 

Topkapı‟daki sarayında ziyaret ettiğinde 

Atkestanelerini görmüş, ülkesine dönerken Lale 

soğanları ile birlikte bu ağaç türünün tohumlarını 

da Viyana‟ya götürmüştür.  

Cedrus libani A. Rich.–toros sediri: 

Lübnan Sediri Dolgun gövdeli, 40 m. boylarında 

görkemli bir habitusa sahiptir. Kıymetli odunu 

eski çağlardan beri bilinir; örneğin Hazreti 

Süleyman‟ın ünlü sarayının yapımında, Gordion 

Kral Mezarı ve Efes‟teki Diana tapınağında 

Sedir odununun kullanıldığı belgelerle 

saptanmıştır. C. libani yaprakları, taşıdığı uçucu 

yağ nedeniyle parfümeri sanayiinde kullanılır. 

Bitkinin gövde ve dallarından elde edilen katran 

(OleumCedri), sarı katran ismi ile bilinen bir 

halk ilacıdır. İçerden idrar yolları hastalıklarında 

ve diüretik olarak, dışardan deri hastalıklarında 

antiseptik olarak, veteriner hekimlikte de 

hayvanların cilt hastalıklarında kullanılır.  

Cupressus sempervirens L. var. 

Pyramidalis–piramit ehrami servi: Akdeniz 

ülkelerinin tipik ve sembolik ağacı olan piramit 

servi sütun ya da dar piramidal formu ile hüzün 

ve huzuru karakterize eden ağaçlardır. Sahil 

kentleri, kasaba ve köylerinde, cami avlularına, 

türbelere ve mezarlıklara çoğunluğu piramit 

servi olmak üzere servi ağaçları dikilir Zerdüşt 

dinine inananlar için ateşi simgeleyen Servi, 

Yunanlılar için sonsuzluğu temsil etmiştir. 

Yunan mitolojisinde Servi, Apollon‟unaşık 

olduğu Girit‟liCupaerrisos adında bir gencin 

Tanrı Zeus tarafından ağaç haline getirilmiş 

görüntüsü olduğu belirtilmiştir. Olgunlaşmamış 

kozalakları tanen bakımından zengindir, 

özellikle hemoroid ve varis ilaçlarında yer 

almaktadır. Ayrıca, genç dallarından elde edilen 

uçucu yağ, antiseptik ve antispazmodik etkilidir, 
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boğmacalı hastaların odalarına, elbise ve 

çamaşırlarına püskürtülür.  

Ginkgo biloba L.–çin yelpaze çamı, 

mabet ağacı: Ginkgoceae familyasının tek 

bireyi olan Ginkgobiloba yer kürede, buzul ve 

dinazorların yaşadığı dönemlerden günümüze 

gelebilen en yaşlı ağaçtır. Kuzey Amerika‟da 

200 milyon yıl önce var olan Ginkgo anavatanı 

Çin‟de tapınak ve saray bahçelerinde yaygın 

kullanılmıştır.  

Laurus nobilis L.–defne: Herdemyeşil, 

4–12 m. boylarında boylu çalı ya da ağaç 

formundadır. Üzümsü küçük meyveleri önceleri 

yeşilimsi, olgunlaşınca siyah ya da koyu mor 

rengine dönüşür. Defne meyvesinden elde edilen 

yağ OleumLauri (Defne yağı) romatizma 

ağrılarında pomat halinde uygulanır. Defne 

yaprakları, bitkinin uçucu yağ bakımından en 

zengin organıdır, defne yağı üretiminde ve bazı 

yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır.  

Morus alba L.–dut: Anadolu‟nun hemen 

hemen tüm köy, kasaba ve kentlerinde yüzlerce 

yıldan beri dikimi yapılmış olan bir ağaç 

türüdür. Bu türün kültüre alınışı, ipek böcekçiliği 

ile ipek dokumacılığının başladığı yıllara 

dayanır. Akdut ve Karadut büyük bir olasılıkla 

Anadolu‟ya Çin‟den İpek Yolu ile Avrupa‟ya 

götürüldüğü yıllardan daha önce Bizans 

Döneminde getirilmiş ve İstanbul ve Marmara 

çevresinde yetiştirilmeye başlanmış olabilir.  

Pinus pinea L.–fıstık çamı: Doğal olarak 

Güney Avrupa ve ülkemiz kıyılarında geniş 

yayılış alanı olan fıstık çamınınüçüncü yıl 

içerisinde olgunlaşan tohumları çam fıstığı 

olarak bilinir ve önemli bir ekonomik değere 

sahiptir. Romalılar, çam fıstığının tohumunu 

(kaynatılmış ve kavrulmuş olarak) öksürük 

kesici, böbrek hastalıklarında ve kan 

temizleyicisi olarak kullanmıştır.  

Prunus laurocerasus L.–karayemiĢ: 

Kuzey Anadolu‟da doğal olarak yetişen 

herdemyeşil, 9 m. boylanabilen karayemişlerin 

parlak yeşil, derimsi yaprakları ve küçük beyaz 

salkımlar halinde kokulu çiçekleri vardır. Yaz 

sonu, sonbaharda yenilebilir küçük siyah 

meyveler oluşur.  

Sambucus nigra L.–karamürver: 6 m‟ye 

kadar boylanabilir. Krem beyazı çiçekleri 

haziran–temmuz aylarında açar. Çiçeklenmeyi 

küçük koyu mavi–siyah meyveler izler. Eski bir 

İngiliz içkisi olan cordial, açılır açılmaz toplanan 

mürver çiçekleri su ve şekerle kaynatılarak elde 

edilmektedir. Siyah renkli meyveleri reçel 

hazırlamada ve şarap yapımında kullanılır.  

Tilia L.–ıhlamur: Geniş yapraklı, büyük 

ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Açık renkli işlenmesi 

kolay odunları çok değerlidir. Arıların ilgisini 

çeken çiçekleri tiliacin adı verilen glikozit içerir 

ve kurutularak içilir.  

Taiwan tıbbi ve aromatik özelliklerinden 

dolayı yaygın olarak kullanılan bitkilerin 

bazılarını şuşekilde sıralamak olasıdır.  

Doğu Roma İmparatorluğu döneminden 

beri yetiştirilen ve bilinen etli yapraklı ve çatı 

bahçelerinde kullanılan Graptopetalum 

paraguayense, Çin‟de, Japonya‟da ve Kuzey 

Kore‟de de bulunan, Dağ Üzümü (Tayvan yaban 

üzümü) Ampelopsis brevipedunculata, dağlık 

alanlarda sonbaharda çiçek açan Lilly Kaplanı, 

(Anne Çiçeği) Hemerocallis fulva, ünlü yasemin 

çayı yapımında kullanılan, Haziran Yasemini, 

Jasminum sambac, Chrysanthemum deniz 

ürünleri ile krizantem şarap ya da çayı tercih 

edilir, (Cymbidium) 2400 yıl önce, Konfüçyüs 

tarafından “aromalı orkide” olarak 

adlandırılmıştır ve çay olarak kullanılır. Bambu 

(Dendrocalamus) yüzyıllarca vücut ateşi 

düşürmek için kullanılmasının yanı sıra Bambu 

yaprakları ileçok bilinen Çin Dolması yapılır. 

Beyaz dut (Morus alba L.) Doğu dünyasında 

çayının vücut glükozunu düşürdüğüne inanılır. 

Dağ Yer Elması (Dioscorea opposita) besin 

değeri yüksek ve yaygın kullanılır, Ginkgo 

biloba) Milenyum ağacı olarak bilinir. Bay Kuo 

meyvesi Asya‟da uzun zamandır tüketilmektedir. 

Zizyphus jujube Mill., çok lezzetlidir veAsya 

mutfağında kullanılır, Çin kırmızı dutu (Lycium 

chinese) göz sağlığına iyi geldiğine inanılır, 

Huang Qi (Astragalus membranaceus) kan 

yapıcı özelliği ninyanı sıra, hastalıklara karşı 

vücudu geliştirmek için kullanılır, (Hibiscus 

sabdariffa) kırmızı ve büyük çiçekleri 

metabolizma sağlığı için yararlıdır.  

Bitkisel tasarım çalışmalarında tıbbi ve 

aromatik özelliklerinin yanısıra estetik ve 

işlevsel olarak kullanıma uygun ağaççık, çalı ve 

otsu bitkileri şu şekilde tanımlayabiliriz.  

Güney Afrika‟da yetişen özellikle güney 

bölgelerimiz için uygun dekoratif sukkulent bitki 

Aloevera, vatanı Amerika olan Agaveamericana, 

Kuzey Anadolu‟nun nemli ormanlarında pembe 

çiçekleri ile etkili Rhododendron ponticum 

(ormangülü), sarı renkli çiçekli R. luteum, 

gülyağı ve gül suyu elde edilen „Isparta, Şam 

gülü‟ olarak bilinen Rosa damascena, büyük 
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çiçekli R. centifolia, meyveleri çay ve marmelat 

yapımında kullanılan R. canina, sahil 

yörelerimizde ve İç Anadolu‟da yaygın olan 

Cistus (laden) türleri (Cistus salviifolius, C. 

laurifolius, C. creticus, C. parviflorus), altın 

sarısı renkli çiçekli, kantaron yağı elde edilen 

Hypericum perforatum, Afrika ve Amerika 

çöllerinde yetişen güney kentlerimizde meyveve 

çiçekleri ile etkili Opuntia ficusindica, 

meyvelerinden yararlanılan Cydonia vulgaris 

(ayva), Sorbus aucuparia (üvez), Arbutus unedo 

(kocayemiş), Elaeagnus angustifolia (iğde), 

Akdeniz havzasında yetişen herdemyeşil, mavi–

siyah renkli meyvebeyaz renkli çiçekleri ile 

etkileyici Myrtus communis (mersin, murt), 

Anadolu‟da yaygın olarak yetişen Rhus coriaria 

(sumak), Batı ve Güney Anadolu Bölgesinde 

özellikle kumsal alanlarda, refüjlerde, çiçekleri 

ile etkileyici Nerium oleander (zakkum), Konya 

Beyşehir yöresinde yetişen beyaz çiçekli 

Gypsophila venusta, G. paniculata, Van çöveni 

olarak adlandırılan helva yapımında da 

kullanılan G. bicolor, Akdeniz bitkisi olan beyaz 

renkli, limon kokulu Melissa officinalis, yer 

örtücü olarak çiçekleri ile etkileyici Astragalus 

(geven) türleri etkileyicidir.  

İlkbahar ve sonbahar aylarında güzel ve 

gösterişli çiçekler açan soğanlı, yumrulu ve 

rizomlu bitki türleri Anadolu‟da yaygın olarak 

görülür. Geofitler süs bitkisi olarak 

kullanımlarının yanında bazı türlerinin tıbbi, 

besin ve baharat olarak kullanımı 

süregelmektedir. Günümüzde Hititlerin yaşam 

alanı olan Orta Anadolu bölgesinde ve Hitit 

başkenti Hattuşa‟da yayılış gösteren Crocus 

ancyrensis (Ankara çiğdemi) yumruları çiğdem 

pilavında kullanılmaktadır. Hititlerin, Şubat–

Mart aylarında yapılan ve 38 gün süren 

Antahsum olarak adlandırılan bayramlarına 

ismini veren endemik bir bitki olan bu çiğdem 

olduğu varsayılmaktadır, sonbaharda mor renkli 

çiçek açan C. sativus (safran), sonbaharda 

çiçeklenen Colchicum autumnale (çiğdem), 

Allium türleri, renkli meyveleri ile etkileyici 

Smilax aspera, kayalık, taşlık ortamlarda 

yetişmeye uygun çiçekleri ile etkileyici Capparis 

spinosaL. ile Euphorbia, Sedum, Achillea türleri, 

Delphinium (Anadolu‟da 22 türü mevcut), 

çiçekleri kesme çiçek olarak kullanılan Paeonia 

peregrine, Papaver somniferum, Althearosea 

sp., Thymus sipyleus, Salvia sp., Achillia 

millefolium, Matricaria chamomilla (mayıs 

papatyası), Helichrysum plicatum, Asparagus 

officinalis, Iris germenica, Rosmarinus 

officinalis yaprakları ve çiçekleri ile etkili 

örneklerden bazılarıdır.  

Daphne. sp Malva sylvestris (ebegümeci), 

Lavandula cariensis, Salvia officinalis, 

Jasminum officinale, Ocimum basilicum 

(fesleğen), Asparagus officinalis (kuşkonmaz)‟ın 

aromatik özelliklerinin yanı sıra yaprak, çiçek 

rengi ile etkili ya da kokulu bitki olma özellikleri 

de vardır.  

 

TartıĢma ve Sonuç 
Ülkemiz kaliteli, tedavi gücü yüksek ve 

aromatik bitkilerin varlığı konusunda önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu bitkiler tedavi edici ve 

aromatik özelliklerinin yanı sıra dekoratif 

özellikleri ile bitkisel tasarım uygulamalarında 

da kullanılan türlerdir. Söz konusu bitkilerin 

yaprak formu, rengi ve tekstür özelliğinin 

değişken; meyvelerin ilgi çekiciliği; bitkisel 

tasarım çalışmalarına estetik ve işlevsel açıdan 

büyük katkılar sağlamaktadır.  

Bu türler kentsel ve kırsal peyzaj 

mekanlarda koleksiyon bahçeleri, terapi ve 

iyileştirmebahçeleri, ev bahçeleri, bitki kasaları, 

teras bahçelerinde, sorunlu alanların 

bitkilendirilmesi, orta refüj ve karayollarında 

gibi geniş bir kullanımı olup estetik 

özelliklerinin yanı sıra çeşitli amaçlarla 

kullanılarak ekonomik katkıda sağlanacaktır. 

Amaca uygun bitki türlerinin belirlenerek 

üretilmesi ve pazarlanması özendirilmelidir. 

Öncelikle bitki türlerinin tanımı, kullanımı ve 

korunmasına yönelik çalışmalara öncelik 

verilmelidir.  

Gelişmiş ülkelerde çok sayıda Botanik 

Bahçeler özellikle tehdit altında ve nesil gittikçe 

azalan bitki türlerinin yetiştirilmesine büyük 

önem vermekte, hangi bitkilerin kuruluşlarında 

bulunduğu belirli aralıklarla kamuoyuna 

açıklanmaktadır. Yurdumuzda halen bilimsel 

amaçlı bir Botanik Bahçesi ve ulusal 

Herbaryumun kurulmamış olması büyük bir 

kayıptır. Kapsamlı bir herbaryum ve Botanik 

Bahçesi, gelecekte bilimsel çalışmaların 

yapıldığı bir merkez olması yanısıra, doğa 

korumacılarının sorunlarına çözüm bulacak bir 

kuruluş olacaktır. Aynı zamanda botanik 

bahçeleri kent açık ve yeşil alan sistemi 

içerisinde önemli turizm potansiyeli olup, kente 

kimlik kazandıran açık alanlardır.  

Günümüzde endemik olarak yetişen ya da 

endemik olmadıkları halde çeşitli amaçlarla 
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bilinçsiz kullanılarak gelecekleri tehdit altında 

olan tıbbi bitki türlerinin üretimi, tanıtımı ve 

kullanımına yönelik çalışma ve araştırmaların 

ivedilikle yapılması zorunludur. Bu nedenle de 

Tıbbi Bitkiler Bahçesinin oluşturulması önem 

kazanmaktadır. Tıbbi Bitkiler Bahçesinde zengin 

bir koleksiyonun oluşturulmasından sonra bu 

türlerin farklı amaçlarla kullanımının 

özendirilmesi ile üretiminin teşvik edilmesi 

ekonomik açıdan da dışa bağımlı olmamızı 

engellemiş olacaktır.  

Bahçenin iyileştirici bir etmen olarak 

kabul görmesi, başlangıçta iyileştirmeye yönelik 

kişisel çabaların, daha sonrasında da gönüllüler, 

dernekler ve vakıfların etkisiyle sağlanmış, 

birçok ülkenin sağlık sistemine dahil olması 

ihtiyacı doğmuştur.  

Ülkemizde de kentlerde yaşlıların 

kullanımının hedeflendiği bahçeler; hem 

hastane, yaşlılar evi, bakım evleri vb. tesislerle 

birlikte tasarlanarak hem de kent açık yeşil 

alanlarında hobi, terapi bahçeleri olarak 

tasarlanarak bitki yetiştiriciliği, hasatı ve 

kullanımı konularında uzman kişilerin eşliğinde 

yer almalıdır.  
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Özet  

Süs çimleri sundukları doku, renk, form zenginliği ve dört mevsim ilgi çekmeleri açısından başta duyusal 

bahçeler olmak üzere peyzaj tasarımlarında kullanımları yaygınlaşmaktadır. Kentsel yeşil alanların minimum 

masraflı ve sürdürülebilir bitki materyalleri ile tesis edilmesi ve bitki çeşitliliğinin arttırılması önem kazanmıştır. 

İthal veya klasik çeşitlere alternatif olabilecek doğal süs çimi türlerinin kullanımı ile yeşil alanlarda estetik 

kalitenin, biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve bakım masraflarının azaltılması gibi önemli kazanımların 

sağlanabilmesi mümkündür. Çünkü doğal tür ve çeşitler hedef bölgelerimizdeki çeşitli stres koşullarına yabancı 

tür ve çeşitlerden daha iyi adapte olmuştur. Böylece başta su olmak üzere, gübre, kimyasal ilaç ve diğer bakım 

masraflarını azaltabilmek ve sürdürülebilir peyzajlar oluşturmak mümkün olabilir. Bu bakımdan öncelikle yerel 

doğal süs çimi türü ve genotiplerinin belirlenmesi, kültüre alınmaları, geliştirilmeleri ve uygun ekolojilerde 

kullanımları şarttır. Bu çalışma kapsamında, öncelikle dünyada ve ülkemizde peyzaj tasarımlarında kullanılan 

ve/veya kullanım potansiyeli olan süs çimlerinden, floramızda doğal olarak bulunan türler TÜBİVES 

(TÜBİTAK bitki veri tabanı) ve Davis‟in “Flora of Turkey” temel eseri aracılığıyla ortaya konmuştur. Belirlenen 

türlerin ekolojik, estetik ve fonksiyonel özellikleri göz önüne alınarak peyzaj tasarımlarında potansiyel kullanım 

alanlarına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Sonuç olarak, ithalata konu olan süs çimlerinden bazılarının ülkemizde 

doğal olarak yetiştiği ve sahip oldukları özellikleri ile büyük bir potansiyel sundukları tespit edilmiştir. Bu 

türlere örnek olarak, Pennisetum orientale, Imperata cylindrica L., Carex elata subsp. elata, Lagurus ovatus L., 

Molinia caerulea L, Stipa pulcherrima ve Sesleria autumnalis auct. verilebilir. Ülkemizde doğal olarak yetişen bu 

süs çimi türlerinin doğal yayılış alanlarından genotiplerin toplanması ve kültüre alınma çalışmalarına öncelik 

verilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs çimleri, doğal türler, pennisetum orientale, ımperata cylindrica l., carex elata subsp., 

elata stipa pulcherrim.  

 

Native Ornamental Grasses of Turkey and Their Possible Utilization For Landscape Design 

 

Abstract 

Ornamental grasses are being increasingly used in landscape design due mostly to their rich texture, color, 

form, and interest in all seasons, including in sensory gardens. Establishment of urban green areas with 

sustainable plant materials at minimum cost has gained importance with increasing plant diversity. As an 

alternative to imported or conventional varieties, use of natural ornamental grass species can provide significant 

gains in aesthetic quality of green spaces, while reducing maintenance costs and increasing biodiversity. Because 

natural species and varieties of a region are better adapted to various stress conditions than non–native 

introductions. Thus, creating sustainable landscapes and reducing maintenance costs may be possible particularly 

for water, fertilizers, and pesticides. In this regard, first local natural ornamental grass species and genotypes 

need to be determined, cultivated, improved, and used at suitable ecologies. In this study, the naturally occurring 

ornamental grass species found in Turkey have been listed by making use of TÜBİVES (TÜBİTAK plant 

database) and Davis‟ "Flora of Turkey". Recommendations have been developed for potential use of the species 

identified, by taking aesthetic and functional characteristics into account in the ecological and landscape designs. 

As a result, it has been determined that some naturally grown ornamental grasses offerring a great potential are 

imported. Examples of these species can be given as Pennisetum orientale, Imperata cylindrica L., Carex elata 

subsp. elata, Lagurus ovatus L., Molinia caerulea L, Stipa pulcherrima, and Sesleria autumnalis auct. In our 

country, the ornamental grass species that grows naturally in areas of natural distribution, genotypes should be 

collected and improved.  

 

Keywords: Ornamental grasses, natural species, pennisetum orientale, ımperata cylindrica l., carex elata subsp, 

elata stipa pulcherrim 
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GiriĢ 

Günümüzde kentsel peyzaj alanlarında 

doğal bitki türlerinin kullanımına yönelik ilginin 

artarak devam ettiğini görmekteyiz. 

Sürdürülebilir, daha az bakım isteyen peyzajların 

oluşturulması ve daha fazla biyolojik çeşitliliği 

desteklemesi doğal türlerin tercih edilme 

nedenlerinden sadece birkaçıdır. Yabancı orijinli 

peyzaj bitkileri düzenli bir bakım ve özellikle 

sulama altında iyi bir kalite ve gelişim 

gösterirken, bakım koşullarının kısıtlanması 

veya uygulanamaması durumunda strese 

girmekte ve yavaş yavaş ölmektedirler (Johnson, 

2008). Oysaki doğal türler kuraklık, yüksek 

sıcaklık gibi farklı stres koşullarına yüzyıllardır 

o bölgede yaşarken geliştirdikleri ve nesilden 

nesile aktardıkları mekanizmaları devreye 

sokarak daha iyi dayanım gösterirler. Doğal 

türlerin kullanımına yönelik ilgi artışının bir 

diğer önemli nedeni hiç şüphesiz dış mekan süs 

bitkileri sektörünün, estetik ve fonksiyonellik 

açısından ürün çeşitliliğini arttırma arzusudur. 

Bitki genetik kaynakları yönünden oldukça 

zengin olan Ülkemizde bitkisel materyal 

çeşitliğini arttırmanın temel çözüm yollarından 

ilki sahip olduğumuz doğal kaynakları 

araştırarak kullanıma sunmaktır. Ülkemizin süs 

çimi türleri açısından önemli bir zenginliğe sahip 

olduğu düşünülmektedir. İthal veya klasik 

çeşitlere alternatif olabilecek doğal süs çimi 

türlerinin kullanımı ile yeşil alanlarda biyolojik 

çeşitliliğin arttırılması ve bakım masraflarının 

azaltılması gibi önemli kazanımların 

sağlanabilmesi mümkündür. Süs çimleri çok eski 

çağlardan beri başta Çin ve Japonya‟da olmak 

üzere kullanılmaktadır (Love ve Salaiz, 2009). 

Rüzgarla uyum içinde salınan ve ses sağlayan 

süs çimleri sundukları doku, renk, form 

zenginliği ve dört mevsim ilgi çekmeleri 

açısından başta duyusal bahçeler olmak üzere 

peyzaj tasarımlarında kullanımları 

yaygınlaşmaktadır. Su istekleri ve sıcaklık 

gereksinimleri ve diğer ekolojik gereksinimleri 

açısından da inanılmaz bir çeşitlilik sağlayan süs 

çimleri ile tasarımlarda çok farklı vurguları 

yaratmak ve istenilen fonksiyonları sağlamak 

mümkün olabilmektedir. Boylanan uzun formlu 

türleri istenmeyen kötü görüntüleri gizlemek 

veya mahremiyet için etkin bir maskeleme 

sağlarlar (Trinklein, 2006). Bodur tip oluşturan 

süs çimleri yoğun miktarda dikilerek, adeta bir 

halı gibi alanı kaplamak için yer örtücü olarak 

kullanılırlar. Süs çimlerinin neredeyse tamamı 

farklı form, norm, renk ve zamanlarda 

oluşturdukları çiçekler/tohum başakları ile ilgiyi 

üzerlerine çekerler. Yumak form oluşturan ve 

yaprak hizasının çok üstünde etkileyici başaklar 

oluşturan bu süs çimleri vurgu amacıyla soliter 

olarak veya küçük grublar halinde 

kullanılabilirler. Yoğun ve derinlere giden 

kuvvetli saçak kök sistemi oluşturan ve 

rizomlarıyla yayılarak sık bir örtü oluşturabilen 

süs çimi türleri ise şev stabilizasyonu ve erozyon 

kontrol amaçlı bitkilendirmelerde fonksiyonel ve 

estetik çözüm oluştururlar (Love ve Salaiz, 

2009). Klasik süs bitkisi türlerinin çoğundan 

daha az bakım isteyen ve sürdürülebilir peyzajlar 

oluşturmada aktif rol oynayabilecek süs çimi 

türlerine olan ilgi ülkemizde de artmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı yurtdışında oldukça popüler 

olan ve ülkemizde ithalata konu olan bazı süs 

çimlerinin Türkiye doğal bitki örtüsünde 

bulunma durumlarını tespit etmek; belirlenen 

doğal türlerin ekolojik, estetik ve fonksiyonel 

özelliklerini ortaya koyarak peyzaj 

tasarımlarında kullanımlarına yönelik öneriler 

geliştirmektir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın materyalini ülkemizde doğal 

olarak yetişen süs çimleri oluşturmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında yurtdışında peyzaj 

tasarımlarında yaygın olarak kullanılan süs 

çimleri ile ithal edilerek son yıllarda Türkiye‟de 

de popüler olan süs çimlerinden ülkemizde doğal 

olarak yetişen türler tespit edilmiştir. Bu amaçla 

öncelikle süs çimleri konusunda kaynaklar 

bölümünde belirtilen literatür ve süs bitkileri 

katalogları taranarak yurtdışında ve ülkemizde 

kullanılan süs çimi türlerinin listesi 

oluşturulmuştur. Daha sonra Davis (1984)‟in 9. 

cildi ile TUBİTAK bitki veri tabanı (Tübives, 

2012) kullanılarak bu listelerdeki türlerin, 

Türkiye doğal bitki örtüsünde bulunma durumu 

ve yayılış alanları ortaya konmuştur. Tespit 

edilen doğal türlerin temel özellikleri (ekolojik 

istekleri, estetik ve fonksiyonel özellikleri) 

araştırılmış ve bitkisel tasarımlarda kullanımlara 

yönelik temel önerilerin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan araştırma sonucunda yurt dışında 

peyzaj tasarımlarında yaygın olarak kullanılan 

ve bazıları ithal edilen bu süs çimlerinden 31 

tanesinin Türkiye‟de doğal olarak yayılış 
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gösterdiği tespit edilmiştir (Çizelge 1). Bu 

türlerin Latinceleri, doğal yayılış alanları ve 

Davis‟in Kareleme Sistemine Göre Bulunduğu 

Kareler Çizelge 1 de verilmiştir. Tespit edilen bu 

süs çimi türlerin genel özellikleri ve peyzaj 

tasarımlarında kullanım olanakları aşağıda 

özetlenmiştir.  

Arrhenatherum elatious (L.) (syn. 

Avena elatior): A. elatious serin iklim bitkisidir. 

30–45 cm kadar boylanan küçük–orta 

büyüklükte bir türdür. Güneşli–yarı gölge 

lokasyonlarda yetişebilen bu tür kışında güzel 

formunu korur. Ayırma ile çoğalır. Saksı bitkisi 

olarak veya yer örtücü bitki olarak kullanılabilir. 

Özellikle alacalı yapraklara sahip „Variegatum‟ 

çeşidi süs çimi olarak yaygın şekilde 

kullanılmaktadır (Evans, 2005).  

Briza Maxima L.: Tek yıllık 10–60 cm 

kadar boylanan bir türdür. Kalp şeklinde oval 

yapıda çiçekleri ile oldukça dekoratif bir bitkidir. 

Mor yeşil çiçekler yaz aylarında kuruyarak altın 

sarısı renk alır ve ince tel misali uzayan zarif 

sürgünlerin üzerinde kalırlar. Asılı küçük çanlar 

gibi sürgün üzerinde duran bu çiçekler en hafif 

rüzgârla sallanır ve ses çıkarırlar. Dalları ile 

birlikte kurutulmuş çiçek olarak vazolarda hayli 

dekoratif dururlar. Bitki dökülen tohumları ile 

her sezon yeniden yetişir. B. maxima az bakım 

isteyen peyzajlarda özellikle kır bahçeleri, 

informal doğal tasarımlarda çiçek yataklarında, 

bordür bitkisi olarak, kaya bahçelerinde, saksılar 

içinde ve kuru çiçek düzenlemelerinde 

kullanılabilir (Ondra, 2002).  

Briza media L. (syn. B. elatior): B. 

media çok yıllık, kısa rizomlara sahip 30–80 cm 

kadar boylanan, yumak formunda gelişen, 

öbekler halinde büyüyen bir türdür. B. media 

bahardan itibaren morumsu–yeşil renkte, 

olgunlaştıkça saman sarısı renge dönen, 

dallardan aşağı doğru sarkan formda çiçekler 

oluşturur. Güneşli lokasyonları tercih eden, 

doğal olarak taşlık yamaçlarda ve kurak 

meralarda büyüyen bir türdür. Kuru çiçek 

düzenlemelerinde de kullanılır. Kaya 

bahçelerinde ve doğal çiçeklerden oluşan 

karışımlar içinde kullanılır (Powell, 1997).  

Calamagrostis arundinacea L.: 

Kümelenerek büyüyen, dik bir gelişme gösteren 

ve olgun halinde oldukça boylanan bir soğuk 

iklim süs çimi türüdür. Mat yeşil renkte kalın 

yapraklara sahiptir. Yazın yaprakların üst 

kısmında oluşturduğu pembemsi beyaz veya 

kırmızı tonları içeren açık sarımsı yeşil 30 cm 

uzunluktaki oldukça iri çiçek salkımları, 

sonbaharda saman sarısı ve bronz renk alır ve 

tüm kış boyunca estetik değerini devam ettirir. 

Tam güneşli yerleri tercih eden ve her türlü 

toprak koşullarına dayanıklı olan C. 

arundinaceae drenaj problemi olan ağır 

toprakları bile tolere edebilen sayılı türlerden 

biridir. Peyzaj düzenlemelerinde soliter olarak 

veya grub halinde kullanılabilir. „Karl Foester‟ 

en çok kullanılan çeşididir (Gilman, 2011; 

Trinklein, 2005).  

Carex panicea L.: Mavi yeşil dikine 

büyüyen ve olgunlaştıkça kısmen sarkan 

yapraklara sahip, kümeler halinde büyüyen 

oldukça dekoratif bir süs çimidir. Ülkemizde bu 

türe ait ithal „Pamira‟ çeşidinin satışı 

yapılmaktadır. Nemli alanları tercih eden Carex 

türleri peyzajda diğer bitkilerle birlikte 

kontrastlar oluşturmak için gruplar olarak 

kullanılacağı gibi saksılardaki yetiştiricilik 

içinde idealdirler (Love and Salaiz, 2005; Ondra, 

2002).  

Carex pendula Hudson: Herdemyeşil, 

çok yıllık, otsu süs çimidir. Nisan–Temmuz 

ayları arasında çiçeklenir. Kümeler halinde 

yumak formda büyüme gösterir. Yarı gölge–

gölge alanlarda kullanılabilir. Bordür bitkisi 

olarak veya diğer bitkilerle form ve textür 

açısından kontrast oluşturmak için grublar 

halinde ve ayrıca saksıda kullanılabilir (Ondra, 

2002).  

Carex elata subsp. elata: Kümeler 

halinde yumak şeklinde büyüyen bir süs çimidir. 

Rizomları yoktur ve gövde yapısı 60–120 cm 

boylanabilir. Gençken dik olgunlaştıkça 

yapraklar sarkan bir form oluşturur. Başaklar 

koyu gri–yeşilden kırmızıya dönüşür. Bu türün 

ithal „Bowles golden‟ çeşidi ülkemizde de 

satılmaktadır. Bu varyete sarı yaprakları ile ilgi 

çeken kontrastlar oluşturmak amacıyla diğer 

bitkilerle gruplar halinde kullanılmaktadır 

(Ondra, 2002).  

Coix lacryma jobi L.: Süs çimi olarakda 

kullanılan, çok yıllık (soğuk bölgelerde tek 

yıllık) bir türdür. Eskiden beri tıbbi bitki 

olarakda kullanılan bitki güneşli lokasyonları 

tercih etmektedir. Gevşek yumak formunda, 90–

120 cm boylanabilen tür, güneşli ve yarı gölge, 

nemli lokasyonlarda kullanılabilir. Gri, siyah 

renki gozyaşı damlası şeklindeki tohumları 

famakolojide, gıda endüstrisinde ve ayrıca tespih 

ve kolye yapımında da kullanılmaktadır. 14. 

yy‟dan beri manastır bahçelerinde de kullanılan 
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C. lacryma az bakım isteyen bahçelerde 

bordürlerde veya saksılarda kullanılabilir 

(Evans, 2005).  

Deschampsia caespitosa L.: Dikine 

yumaklar halinde gelişim gösteren, koyu yeşil 

yapraklara sahip bu tür altın sarısı panikül çiçek 

demetlerini yaz aylarında oluşturur. Serin iklim 

çim türü olan D. caespitosa tek başına vurgu 

yapmak için ve saksılarda kullanılabileceği gibi 

yoğun miktarda dikilmek suretiyle geniş 

bordürlerin bitkilendirilmesinde, yoğun güçlü 

kök sistemi ile erozyon önleme ve şev 

stabilizasyonu bitkilendirmelerinde kullanılabilir 

(Love ve Salaiz, 2005). İthal „Goldschleier‟ 

çeşidi ülkemizde çeşidi satışa konu olmaktadır.  

Eragrostis curvula Schrader: Yoğun 

küçük kompakt yapı oluşturan, aşağıya sarkan 

yeşil yaprakları sonbaharda kırmızıya dönen, 

çok yıllık gösterişli sıcak iklim süs çimidir. 

Besin maddelerince fakir topraklarda da 

sorunsuzca yetişebilir ve kurağa dayanıklıdır. 

Yaz ortasından itibaren bol miktarda oluşturduğu 

aşağıya doğru sarkan gümüşi mor salkımlar 

halindeki başakları kuru çiçek düzenlemelerinde 

de kullanılır. Bitkisel tasarımlarda soliter olarak 

veya diğer türler ile birlikte kontrast oluşturmak 

amacıyla kurak bölgelerdeki peyzaj 

tasarımlarında kullanılabilir (Love and Salaiz, 

2005; Ondra, 2002).  

Erianthus ravennae L. (syn. Saccharum 

ravennae L.): E. ravenae süs çimleri içinde en 

fazla boy ve çap yapan ve kompakt bir yapı 

oluşturan sıcak iklim türlerindendir. Soğuğa 

oldukça dayanıklı olan E. ravennae soğuk 

bölgelerde C. selliona yerine kullanılabilir. Yaz 

sonunda yapraklar üzerinde oluşturduğu oldukça 

heybetli beyaz–bej renkli kabarık kuş tüyü 

görünümlü çiçek salkımları ile beraber 3 m ye 

kadar boy oluşturabilmektedir. Gösterişli formu 

nedeniyle düzenlemelerde soliter bitki olarak 

veya boyutları nedeniyle grup halinde 

kullanılarak etkin bir maskeleme aracı olarak 

kullanılabilir. Çiçek salkımları kesme çiçek ve 

kuru çiçek düzenlemelerinde kullanılmaktadır. 

Sonbaharda bitki farklı tonlarda bronz ve kırmızı 

renge bürünmektedir. Oldukça dayanıklı ve az 

bakım isteyen tür güneşli yerleri tercih eder 

(Trinklein, 2005).  

Imperata cylindrica (L.): Imperata 

cylindrica (L.) var. cylindrica, var. africana 

(anderss.), var. major (Nees) ülkemizde doğal 

olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Sıcak iklim 

süs çimlerindendir. İlkbaharda sadece uç 

kısımları ve Sonbaharda tamamı kırmızıya 

dönen yaprakları ile dikine büyüyen, 30–45 cm 

boylanan oldukça gösterişli bir bitkidir 

(Trinklein, 2005). Güneşli veya yarı gölge 

alanlarda kullanılabilir. Renk etkisi nedeniyle 

grublar halinde bordür bitkisi olarak, kaya 

bahçelerinde ve aynı zamanda saksılarda 

kullanılabilir. İthal „Red baron‟ çeşidi ülkemizde 

de son yıllarda kullanılmaktadır (Lennon, 2013; 

Sierzega, 1999) 

Juncus tenuis Willd.: J. tenuis öbekler 

oluşturan ve Juncaceae familyası içinde yuvarlak 

gövdeye sahip olan bir hasır sazı türüdür. 15–60 

cm kadar boylanır. Yaprakları dip sürgünlerden 

çıkan çiçek sapları kadar uzundur. Salkımı 

andıran çiçek toplulukları çiçek saplarının 

uçlarında oluşturulur. Bitki rizomlarıyla da 

yayılır. Pek çok juncus türüne göre kurağa daha 

dayanıklı olan J. tenuis ağır ve sıkışmış 

topraklarda sorunsuzca yetişebilir. Saksılar 

içinde, süs havuzları etrafında ve kaya 

bahçelerinde, taş basamaklar arasında kullanıma 

uygundurlar.  

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes: 

Küçük yapıda (30 cm boylanabilen) yuvarlak 

yeşil küme formu oluşturan K. macrantha beyaz 

çiçek salkımlarını yaz aylarında oluşturur. 

Kelebeklerin konukçusudur. Çok farklı toprak 

yapısını tolere edebilen gölgeye dayanıklı bir 

soğuk iklim çim türüdür. Peyzaj 

düzenlemelerinde yabani çiçeklerle karışım 

halinde yer örtücü olarak kullanılabilir (Wilson, 

2011). Ayrıca kompakt K. glauca gibi saksılarda 

da yetiştirmek için uygun bir bitkidir (Ondra, 

2002).  

Lagurus ovatus L.: Akdeniz ikliminde 

sahil çayır ve meralarında ve kumullarda doğal 

olarak bulunan Lagurus ovatus süs çimleri 

grubunda en ilgi çekici olanlardan biri olarak 

görülmektedir. Tavşan kuyruğu olarak da anılma 

nedeni yumuşak krem renginde kürkümsü 

oldukça zarif ve güzel başaklarıdır. Kısa boylu, 

yumak şeklinde büyüyen, tohumdan oldukça 

kolay çoğalan ve 12–13 hafta çiçekli kalan bu 

tür, farklı textürü ile bordür bitkisi olarak 

kullanılılır. Kurağa oldukça dayanıklı olan ve 

güneşli yerleri tercih eden L. ovatus az bakım 

isteyen informal kır bahçeleri düzenlemelerinde 

kullanılır. Çiçek başakları döülmeden çok güzel 

kuruduğu için kuru çiçek düzenlemelerinde 

kullanılır.  

Melica altissima (L.): M. altissima genel 

formu ve çiçek yapısı nedeniyle sadece estetik 
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olarak değil başaklarındaki tohumları nedeniyle 

belirli kuş türlerinide çekmesi bakımından 

önemli bir süs çimidir. Erken yaz döneminde 

oluşan pembemsi kırmızı başakları kesme ve 

kuru çiçek düzenlemeleri içinde 

kullanılmaktadır. Saksılardaki yetiştiricilik için 

ideal bir tür olan M. altissima bordür bitkisi 

olarak ve özellikle doğal peyzaj tasarımları için 

tercih edilebilir.  

Melica ciliata L.: Tüylü inci otu olarak 

bilinen, çok yıllık, yumak formunda, 20–60 cm 

kadar boylanabilen bir süs çimidir. Gri yeşil 

yaprakların üzerinde, uzun çicek sapları 

üzerindeki beyaz tüylerle kaplı dar çiçek 

salkımları oldukça estetik görünüme sahiptir. 

Taşlık ve kurak alanlarda rahatlıkla yetişir. Kaya 

bahçelerinde, küçük bahçelerde, bordürlerde ve 

saksı bitkisi olarak kullanım için ideal bir süs 

çimi türüdür.  

Milium effusum L.: Kolay ve hızlı 

çoğalan M. effusum 45–50 cm kadar boylanan 

yuvarlak küme formu oluşturan bir türdür. 

Özellikle „Aureum‟ varyetesi altın sarısı 

yaprakları ile zıtlık oluşturmak için tasarımlarda 

yaygın kullanılır. Çoğu süs çim türünün aksine 

gölge alanlarda sorunsuzca yetişir (Ondra, 

2002).  

Miscanthus sinensis anderss.: En hafif 

bir rüzgar esintisinde bile nazik bir şekilde 

sallanan oldukça dar ve zarif yaprakları ile park 

ve bahçelerdeki en popüler süs çimlerinden 

biridir. 120–150 cm kadar boylanabilen, 

yaprakları aşağı doğru sarkarak ve yumak gibi 

kümelenerek gelişim gösteren, bir sıcak iklim 

türüdür. Yaprakların 30–45 üstünde yer alan 

tunç kırmızısı rengi uzun çiçek salkımlarını yaz 

sonu–sonbahar başında oluşturur. Tam güneşli 

yerleri tercih eden M. sinensis türünün „Strictus‟, 

„Zebrinus‟, „Morning Light‟ gibi solid yeşil veya 

alacalı yapraklı, bodur veya boylanan ithal 

varyeteleri ülkemizde satılmaktadır. Dikkat 

çekmek için soliter amaçlı kullanım yanında 

bordür bitkisi olarak ve saksılar içinde 

kullanılabilir (Love and Salaiz, 2005).  

Molinia caerulea L.: Yumak formunda, 

güçlü çiçek saplarına sahip, hafif sarkık yapraklı, 

40–60 cm dikine boylanan bir serin iklim süs 

çimidir. Kompakt bitki kümeleri oluşturan M. 

caerulea ıslak ve asit karekterdeki sorunlu 

alanlarda yer örtücü olarak rahatlıkla 

kullanılabilir. İthal „variegata‟ çeşidi ülkemizde 

satılmaktadır. Peyzaj düzenlemelerinde tek 

başına vurgu etkisi yapmak amacıyla ve 

özellikle saksılarda kullanıma oldukça uygundur. 

Yaz aylarından itibaren oluşturduğu uzun 

gösterişli başakları ile kış aylarına kadar etkisini 

devam ettirir (Ondra, 2002).  

Phalaris arundinacea L.: P. arundinacea 

çok eskiden beri kullanılan bir süs çimi türüdür. 

Rizomlarıyla çok çabuk yayılan tür istilacı bir 

tür olarakta bilinir. Alacalı varyeteleri de 

mevcuttur. Haziran–Ekim aylarında beyaz renkli 

çiçekleri oluşur. Hem gölge hemde güneşli 

lokasyonlarda kullanılabilir. Bordür bitkisi 

olarak, erozyon önleme ve şev stabilizasyonu 

sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca çoğu 

süs bitkisinin yetişmeyeceği kötü ekolojik 

koşullara sahip alanlarda yoğun olarak yerörtücü 

olarak kullanılabilir (Love and Salaiz, 2005; 

Stack, 2010).  

Pennisetum orientale L.: 30–100 cm boy 

yapabilen kompakt formlu bitkinin, yaprakları 

ile tezat oluşturan dolgun gösterişli başakları 

yapraklar ile birlikte hafif aşağıya sarkarak 

fiskiye görünümü vermekte ve adını buradan 

almaktadır. Bütün bir yıl formunu koruyan, uzun 

süre çiçekli kalan P. orientale sonbahar kış 

aylarında da gösterişlidir. Doğada kuru kayalık 

yerlerde, güneşli yamaçlarda yetişen ve güçlü 

rizomlara sahip P. orientale tek başına veya 

gruplar halinde vugu yapmak için kullanılabilir. 

Ayrıca saksılarda yapılan yetiştiricik içinde 

idealdir. „Karley rose‟ en popüler çeşididir 

ayrıca ülkemizde Pennisetum cinsine ait çok 

sayıda ithal varyeteler kullanılmaktadır (Ondra, 

2002).  

Sesleria autumnalis auct. (syn. Sesleria 

alba): Çok yıllık herdem yeşil karakterde, 

demetler halinde gelişim gösteren, yeşil dar 

yapraklara sahip serin iklim süs çimi türüdür. 

Rüzgarlarla birlikte zarif şekilde salınan, uzun 

çicek sapları üzerindeki beyaz, morumsu beyaz 

başakları ilkbahar ortalarından bütün kışa kadar 

oldukça dikkat çeker. Güneşli veya gölge 

lokasyonlarda kullanılabilir. Gruplar halinde 

diğer bitkileri tamamlamak ve kontrastlar 

oluşturmak amacıyla bordürlerde ve saksılarda 

kullanıma uygundur (Love and Salaiz, 2005; 

Wilson, 2011).  

Sesleria nitida (syn. Sesleria phleoides): 

Çok yıllık, herdem yeşil, yuvarlak kümeler 

şeklinde form oluşturan 40 cm kadar boylanan 

bir türdür. Krem rengi çiçek başakları ilkbahar 

ortalarında başlayarak yaprakların üst 

seviyesinde oluşturulur. Küçük ve kompakt 

formuyla saksılarda, küçük bahçelerde, az bakım 
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gerektiren doğal bahçe stillerinde, kaya 

bahçelerinde ve bordür bitkisi olarak grublar 

halinde kullanılabilir (Gilsenan, 2002).  

Stipa L.: Stipa cinsinde süs çimi olarak 

yaygın olarak kullanılan S. pulcherrima, S. 

tenacissima (syn. Macrochloa tenacissima), S. 

pennata, Stipa lessingiana Türkiye‟de doğal 

olarak bulunmaktadır. Bu türlerden bazılarına ait 

ithal varyeteler süs çimi olarak satılmaktadır 

(Gilsenan, 2002; Ondra, 2002).  

Stipa pulcherrima C. Koch: S. 

pulcherrima en güzel süs çimleri arasında 

gösterilen, 30–90 cm boylanan dayanıklı çok 

yıllık yumak formlu bir türdür. Yeşil dar 

yaprakların üst kısmında, uzun, tüysü yapıda, 

gümüşü gri renkli, en hafif rüzgarla sallanan ve 

bir duman gibi görünen oldukça narin 

başaklarını yazın oluşur. Güneş alan 

lokasyonlada stipalar genel olarak grublar 

halinde vurgu oluşturmak amacıyla veya 

bordürlerde kullanıma uygun olmaları yanında 

saksılı bitki yetiştiriciliğine de uygundurlar. 

Ülkemizde S. tenuissima „Ponytails‟ çeşidi ithal 

edilmektedir (Ruprecht ve ark., 2010; Gilsenan, 

2002).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak, peyzaj tasarımlarında 

yaygın olarak kullanılan ve bir kısmı ithalata 

konu olan süs çimlerinden 32 adetinin ülkemizde 

doğal olarak yetiştiği ve sahip oldukları 

özellikleri ile bitkisel tasarımlar için büyük bir 

potansiyel sundukları tespit edilmiştir. Hiç 

şüphesiz tespit edilen bu türler dışında çok 

sayıda potansiyel süs çimi türlerinin ülkemizde 

doğal olarak bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Klasik tür ve çeşitlerin kullanıldığı ve giderek 

birbirini çağrıştıran kentsel yeşil alan 

tasarımlarında doğal süs çimi tür ve çeşitlerinin 

kullanılması ile estetik kalitenin ve biyolojik 

çeşitliliğin arttırılması, bakım masraflarının 

azaltılması gibi önemli kazanımların 

sağlanabilmesi mümkündür. Doğal süs çimi 

türlerimizin peyzaj tasarımlarına yansıtılması 

için bundan sonraki çalışmalar ile tespit edilen 

bu türlerin genotiplerinin toplanması ve kültüre 

alınması işlemlerine öncelik verilmelidir.  
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Çizelge 1. Ülkemizde doğal olarak bulunan süs çimleri ve doğal yayılış alanları  

 

Türkiye‟de doğal 

yayılışı olan süs 

çimleri 

Türkiye‟de doğal yayılış alanı 

Davis‟in kareleme 

sistemine göre bulunduğu 

kareler 

1 
Arrhenatherum 

elatius ssp. elatius 

Osmaniye, İstanbul, Kars, Hakkari, Ankara, Balıkesir, 

Eskişehir, Isparta, İçel, Kırklareli, Konya, Sivas, Tokat 

A1, A2, A3, A4, A5, A9, 

B1, B3, B6, C3, C4, C5, 

C6, C9 

2 Briza maxima 
Adana, Düzce, İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale, Giresun, 

Hatay, İçel, İzmir, Muğla, Samsun, Sinop, Trabzon 

A1, A2, A3, A5, A6, A7, 

A8, B1, C1, C2, C3, C4, 

C5, C6 

3 Briza media 
Bolu, İstanbul, Karabük, Amasya, Çanakkale, Çorum, 

Erzurum, Giresun, Isparta, Tekirdağ, Tunceli, Bayburt 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, 

A7, A8, B1, B7, B8, C3 

4 
Calamagrostis 

arundinacea 
Ardahan, Kastamonu, Artvin, Balıkesir, Bursa, Rize, Trabzon 

A2, A4, A5, A7, A8, A9, 

B1 

5 
Carex elata subs. 

elata 
İstanbul, Denizli, Sakarya A2, A3, B2 

6 
Carex elata subs. 

omskiana 
Osmaniye, Kayseri, Kahramanmaraş B6, C6 

7 Carex panicea 
Bolu, Kars, Hakkari, Kastamonu, Bitlis, Artvin, Bursa, 

Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kütahya, Niğde, Sivas 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

A8, A9, B2, B5, B6, B7, 

B8, B9, C10 

8 Carex pendula 
Düzce, İstanbul, Karabük, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa, 

Denizli, İzmir, Kırklareli, Kahramanmaraş, Trabzon 

A1, A2, A3, A7, A8, B1, 

B2, C1, C2, C6 

9 Coix lacryma–jobi Edirne A1 

10 
Deschampsia 

caespitosa 

Adana, Bolu, İstanbul, Ardahan, Hakkari, Kastamonu, Ağrı, 

Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Rize, 

Sivas, Trabzon, Van, Yozgat 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, 

A8, A9, B1, B6, B7, B8, 

B9, B10, C3, C5, C9, C10 

11 Eragrostis curvula İzmir B1 

12 

Erianthus ravennae 

(syn Saccharum 

ravennae L.) 

Adana, İstanbul, Siirt, Şırnak, Artvin, Bursa, Denizli, Hatay, 

Kahramanmaraş 
A2, A8, B8, C2, C5, C6, C9 

13 Glyceria maxima Edirne, Konya A1, C4 

14 
Imperata 

cylindrica 

Adana, Osmaniye, İstanbul, Mardin, Şırnak, Antalya, Artvin, 

Aydın, Bursa, Çanakkale, İçel, İzmir, Şanlıurfa 

A1, A2, A8, B1, C1, C3, 

C4, C5, C6, C7, C8, C9 

15 Juncus tenuis Rize A8 

16 

Koeleria 

macrantha 

(Ledeb.) 

Bolu, Gaziantep, İstanbul, Iğdır, Kars, Hakkari, Mardin, 

Ankara, Balıkesir, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, 

Isparta, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas, 

Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, 

A7, A8, A9, B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, B7, B8, B9, 

B10, C2, C3, C4, C5, C6, 

C8, C10 

17 Lagurus ovatus 
İstanbul, Ağrı, Antalya, Çanakkale, İçel, İzmir, Muğla, 

Samsun, Tekirdağ 

A1, A2, A6, B1, B10, C1, 

C2, C3, C5 

18 Melica altissima Kars, Kayseri, Muş, Rize, Van A8, A9, B5, B8, B9 

19 
Melica ciliata 

subsp. ciliata 

İstanbul, Kars, Ankara, Artvin, Bilecik, Gümüşhane, İzmir, 

Kayseri, Konya, Tokat, Yozgat 

A2, A4, A5, A7, A9, B1, 

B2, B4, B5, B9, C1, C2, 

C3, C4,  

20 
Milium effusum 

aureum 
Ankara, Artvin, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ A1, A2, A8, B4 

21 
Miscanthus 

sinensis  
İstanbul  A2 

22 Molinia caerulea  Bolu, İstanbul, Artvin, Tekirdağ, Trabzon A1, A2, A3, A8 

23 
Molinia caerulea 

subs. arundinacea 
İstanbul A2 
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24 
Pennisetum 

orientale 

Adana, Kars, Karabük, Bitlis, Amasya, Antalya, Artvin, 

Diyarbakır, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Kayseri, Konya, 

Muğla, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Kırıkkale 

A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

B3, B4, B5, B6, B7, B9, 

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 

25 
Phalaris 

arundinacea 

Bolu, Iğdır, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Ankara, Antalya, 

Balıkesir, Edirne, Erzurum, Hatay, Kütahya, 

Kahramanmaraş, Niğde, Van 

A1, A2, A3, A8, A9, B3, 

B4, B6, B8, B9, B10, C3, 

C5, C6, C10 

26 

Sesleria 

autumnalis (syn. 

Sesleria alba) 

Bolu, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bursa, 

Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, 

Tekirdağ 

A1, A2, A3, A4, A5, B1, 

B2, B3, C2, C3, C4, C5 

27 Sesleria nitida 
Samsun, Amasya, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Kayseri, 

Ağrı, Niğde, İçel 

A5, A7, A8, A9, B5, B6, 

B8, B9, B10, C5 

28 
Stipa pennata (syn. 

Stipa joannis) 
Gümüşhane, Ağrı A7, A9 

29 
Stipa pulcherima 

subsp. crassiculmis 

İstanbul, Kars, Ankara, Artvin, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, 

Konya, Muş, Niğde 

A1, A2, A4, A8, A9, B1, 

B3, B5, B9, C4 

30 
Stipa pulcherima 

subsp. epilosa 

İstanbul, Ardahan, Çankırı, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, 

Çorum, Erzincan, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, 

Sivas, Van 

A2, A4, A5, A6, A8, A9, 

B3, B4, B6, B7, B9, B10, 

C2, C4, C5 

31 

Stipa tanaccissima 

(syn. Macrochloa 

tenacissima) 

Ankara B4 

32 Stipa lessingiana 
Kars, Ağrı, Amasya, Ankara, Gümüşhane, Kayseri, Sivas, 

Van 

A4, A5, A7, A9, B4, B5, 

B6, B9 
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Özet 

Hâlihazırda dünyada 25.000 den fazla golf sahası mevcut olup sayı sürekli artmaktadır. Golf sektörü 

milyarlarca dolarlık bir endüstriyi oluşturmaktadır ve golf turizmi kişi başı getirisi en yüksek turizm 

çeşitlerinden birisidir. Ülkemizde 18‟i Antalya–Belek‟te olmak üzere toplam 23 adet golf sahası bulunmakta ve 

sayının hızla artacağı öngörülmektedir. Kullanılan çimlerin çok fazla su tükettiği, yoğun miktarda kimyasal 

kullanıldığı, doğal türlerin yok edildiği ve biyolojik çeşitliliğin azaldığı gibi çevresel önyargılar nedeniyle golf 

sahaları üzerinde negatif bir algı oluşmuştur. Bu olumsuz imajın bertaraf edilmesi için yer seçim aşamasından 

başlayarak, planlama, tasarım, uygulama ve bakım işlemlerinin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda yürütülmesi 

şarttır. Örneğin geri dönüşüm suyundan faydalanarak, suyu daha etkin kullanan mümkünse yerel çim tür ve 

çeşitlerini kullanarak su ve kimyasal ihtiyacı azaltılabilir. Bu çalışma kapsamında, Antalya–Belek‟te yer alan 11 

golf tesisine ait 18 golf sahasından sorumlu kişilerle (Super Intendent/Head–Greenkeeper) birebir görüşmeler 

yapılmıştır. Golf sahalarının farklı bölümlerinde kullanılan çim türleri, doğal türlerin koruma/kullanım 

durumları, bakım uygulamaları ve yöntemleri belirlenmiştir. Ayrıca, golf sahalarından sorumlu kişi ve kişilerin 

eğitim durumları, altyapı özellikleri ile ilgili temel bilgiler edinilmiştir. Elde edilen bulgular golf sahalarının 

sürdürülebilirliği kapsamında tartışılarak, öneriler geliştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Golf turizmi, çim bitkileri, doğal türler, golf sahası, sürdürülebilirlik 

 

Golf Courses and Sustainability: A Case Study on Antalya–Belek 

 

Abstract 

Currently, there are more than 25.000 golf courses in the world and this number is constantly increasing. 

Golf sector is a multibillion dollar industry and golf tourism yields the highest gain per capita. There are 23 golf 

courses in the country, 18 of which reside in Antalya, Belek and totally and the number is expected to increase 

rapidly. There is a negative perception on golf courses due to the belief that the turf grasses consume too much 

water, requires a heavy agro–chemical use, occupies the area belonging to native species, and decrease the 

biodiversity. For disposal of this negative image, sustainable principles must be put at work starting from the site 

selection, planning, design, implementation, and maintenance. The need for water and chemicals can be 

decreased by taking advantage of recycling water, by using native turf grass species and/or varieties with 

relatively higher water use efficiency. The study encompasses one on one interviews made with super intendents 

of 11 of the 18 golf courses in Antalya, Belek. Turf grass species used in different parts of golf courses, 

protection/usage states of natural species, maintenance applications and techniques are identified. Also, 

educational status of people who are responsible of the golf courses and the data on basic features of 

infrastructure were obtained. The findings are discussed within the scope of the sustainability of golf courses and 

recommendations have been developed.  

 

Keywords: Golf tourism, turfgrasses, natural species, golf course, sustainability 

 

GiriĢ 

Çevre ile etkileşimi en fazla olan spor 

dallarının başında gelen golf, peyzajdan 

yararlanan, doğayla iç içe oynanan, kimileri için 

bir yaşam tarzı haline gelmiş bir açık hava 

sporudur. Golfün ilk defa Hollanda, Fransa, 

Belçika veya İskoçya‟da oynanmış olabileceğine 

dair birtakım bulgular olmasına karşın ağırlıklı 

görüş bu sporun ilk kez 1100‟lü yıllarda İskoçlar 

tarafından oynandığı yönündedir (Dunn, 1916). 

1600‟lü yılların ortasına kadar sadece Avrupa‟da 

oynanmakta olan bu spor, 1659 yılından itibaren 

ABD‟de boy göstermeye başlamıştır (BAKA, 

2011). Oyuncuların, golf sahalarının birbirinden 

farklılık göstermesi nedeniyle her sahada ayrı 

heyecan yaşaması ve ülkelerindeki olumsuz 

iklim koşullarından dolayı uygun iklimlerin 

hüküm sürdüğü yerlere gidip bu sporu icra etme 

isteği dolayısıyla, golf sporu, spor turizmi içinde 

önem kazanmıştır. Farklı araştırmacılara göre 

dünya üzerinde 25.000–32.112 golf sahası 

bulunmaktadır (Gange ve ark., 2003; Golf 

Araştırmaları Grubu, 2000; Moore, 2006; Ikki–

Shuppan, 2000; Saito, 2010). Bu sahaların 
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%50‟sinin Amerika Birleşik Devletleri‟nde, 

%8‟inin Birleşik Krallık‟da, %7‟sinin 

Japonya‟da, %7‟sinin Kanada‟da ve %4‟ünün 

Avustralya‟da bulunduğu belirtilmiştir (Saito, 

2010). Hızla artan saha sayısı ile golf sektörü 

milyarlarca dolarlık bir endüstriyi 

oluşturmaktadır ve golf turizmi kişi başı getirisi 

en yüksek turizm alanlarından birisidir (Golf 

Advisory Practice EMA, 2008).  

Golf sektörünün ekonomik anlamda 

dünyadaki durumuna bakıldığında 2007 yılı 

verilerine göre golf endüstrisinin Amerika 

Birleşik Devletleri‟nde 2 milyon kişiye istihdam 

olanağı sağladığı ve toplamda ekonomiye 

katkısının 76 milyar dolar olduğu bilinmektedir 

(CMAA, 2012). Golfün ABD‟de medya, 

seyircili sporlar (futbol, beysbol vs.) ve 

Hollywood‟u içinde barındıran sinemacılık 

sektörlerinden daha büyük ekonomik hacme 

sahip olduğu bilinmektedir (Kasap ve Faiz, 

2008). Bu verilerin ışığında, golf sporunun 

bulunduğu yöreyi her açıdan etkilemesi 

nedeniyle ülkelerin ekonomik yapısına önemli 

etkisi olan turizm alanlarından biri olduğu 

söylenebilir.  

Golf sporu Türkiye‟de ilk olarak 1895 

yılında Constantinapole Golf Club adıyla 

Okmeydanı‟nda kurulan ve şu an İstanbul 

Maslak‟ta faaliyetini sürdürmekte olan İstanbul 

Golf Kulübü ile oynanmaya başlanmıştır 

(İstanbul Golf Klubü, 2013). İstanbul Golf 

Kulübü‟nü sırasıyla 1905 yılında kurulan İzmir–

Bornova Golf Kulübü, 1911 yılında kurulan 

Bebek Golf Kulübü ve 1949 yılında kurulan 

Ankara Golf Kulübü izlemiştir (Kasap ve ark., 

2008). 1990‟lı yılların ortasında bu alanda 

yapılan yatırımların faaliyete geçmesi ve 1996 

yılında Türkiye Golf Federasyonunun kurulması 

ile golf sporu Türkiye‟de gelişmeye başlamıştır. 

Güncel verilere göre ülkemizde 23 adet golf 

sahası bulunmakta olup, bunların 18‟i Antalya–

Belek‟te yer almaktadır (Türkiye Golf 

Federasyonu, 2013). 1980‟li yılların sonunda 

turizm alanı olarak belirlenen Belek, 

havalimanına yakınlığı, denize kıyısının olması, 

çok sayıda beş yıldızlı otelin bu bölgede 

bulunması, 12 ay golf oynamaya elverişli iklime 

sahip olması ve son yıllarda artan saha sayısıyla 

golf sporuyla özdeşleşmiştir. Belek 2008 yılında 

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği 

(IAGTO) tarafından 2008 yılı için Avrupa‟nın 

en iyi golf bölgesi seçilmiştir (BAKA, 2011). 

Yürütülmekte olan projeler ve golf turizminde 

gözlenen gelişmelerle saha sayısının gelecekte 

artış göstereceği öngörülmektedir.  

Türkiye‟de bu spora olan ilginin artması 

ve ülkemizin golf turizmi açısından önemli bir 

potansiyele sahip olması, golf–çevre ilişkisinin 

tartışılmasına sebebiyet vermiştir. Planlama ve 

bakım aşamalarında yanlış tercihlerin yarattığı 

etkiler bu sporun imajı üzerinde olumsuzluklar 

yaratıp negatif bir algı oluşmasına neden 

olmuştur. Bu olumsuz imajın bertaraf edilmesi 

için golf sahalarının sürdürülebilirlik ilkesine 

göre planlanması ve yönetilmesi, yapım 

aşamasından yönetim aşamasına kadar, tüm 

çevresel koşulların iyi tespit edilmesi, uygun çim 

türü ve çeşitlerinin kullanılması, uygun bakım 

planlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

Bu çalışma kapsamında Antalya–Belek‟te 

yer alan 11 golf tesisine ait 18 golf sahasından 

sorumlu kişilerle birebir görüşmeler yapılmıştır. 

Çalışmanın amacı sahaların farklı bölümlerinde 

kullanılan çim türlerinin, doğal bitki türlerinin 

koruma/kullanım durumlarının, bakım 

uygulamalarının, bakım ve yönetimden sorumlu 

kişi ve kişilerin eğitim durumları, altyapı 

özellikleri ile ilgili bilgilerin sağlanarak, elde 

edilen bulguların golf sahalarının 

sürdürülebilirliği kapsamında tartışılması ve 

öneriler geliştirilmesidir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın ana materyalini Antalya ili, 

Serik ilçesine bağlı Belek Beldesi‟nin, Üçkum 

Tepesi, Taşlıburun, İskele, İleribaşı ve Acısu 

Mevkii‟nde yer alan 11 golf tesisine ait 18 golf 

sahası oluşturmaktadır. Bu sahalara ait verilerin 

toplanması ve gözlemlerin yapılması amacıyla 

sahalara gidilmiş ve sorumlu kişilerle (Super 

Intendent/Greenkeeper) görüşmeler yapılarak 

hazırlanan sorular sorulmuştur. Bu sorular; 

sahalardan sorumlu kişiler, yardımcıları ve diğer 

saha çalışanlarının eğitim durumları, mesleki 

deneyimleri, kullanılan çim türleri, sahalarda 

bulunan doğal ve sonradan dikilen kültürel bitki 

türleri, sahalarda yürütülen bakım işlemleri 

konularını içermektedir. Bu kapsamda elde 

edilen veriler sürdürülebilirlik kapsamında 

değerlendirilmiş ve ilgili öneriler getirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Antalya, Belek‟te bulunan 18 sahanın 

tamamı şampiyona standartlarında sahalar 

olduğu, birbirlerinden farklı özellikler taşıyan bu 

sahaların hepsinde ulusal ve uluslar arası 
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turnuvalar düzenlendiği bildirilmiştir. Golf 

sahalarının net ölçülerle belirtilmiş standartları 

yoktur. Her bir saha; üzerinde yapıldığı arazinin 

genel karakterlerini, mimarın çizgilerini 

yansıtırken USGA (United States of Golf 

Association) ve Royal & Ancient Golf Club 

metrik normları esas alınmaktadır (BAKA, 

2011). Genel olarak golf sahaları tiplerine ve 

delik adedine göre; (1) nizami sahalar ve 

şampiyona sahaları, (2) modifiye sahalar, (3) 3–

par sahalar olarak sınıflandırılmaktadır 

(Hocaoğlu, 1997). Par; bir kulvarlık (delikli) 

oyunda başlangıç noktasından deliğe kadar 

uygun görülen vuruş sayısına denir (Dunn, 

1916).  

Antalya, Belek bölgesinde bulunan 11 

golf tesisinden sorumlu saha müdürlerinden 

7‟sinin Ziraat Mühendisliği, birisinin Peyzaj 

Mimarlığı, ikisinin Golf Sahası Yöneticiliği 

(yurtdışı eğitimli) ve birisinin ortaokul mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Farklı sahalarda görev 

alan bu yöneticilerin sektörde ortalama 10 yıllık 

tecrübesi olduğu anlaşılmıştır. Saha 

yöneticilerinin geçmiş mesleki tecrübesi 

sorulduğunda; golf sahaları inşası ve farklı golf 

ve futbol sahalarının bakım çalışmalarında, zirai 

ilaç bayiinde çalışma, değişik peyzaj uygulama 

çalışmalarında görev alma, bahçe şefliği ve 

teknik müdürlük gibi görevler yaptıkları 

belirlenmiştir. Saha yöneticilerinin 

yardımcılığını ise Asistant Greenkeeper ya da 

Saha Müdür Yardımcısı unvanlı kişiler 

yapmaktadır. Araştırılan golf tesislerinin 5‟inde 

saha müdür yardımcısının görev yaptığı ve bu 

kişilerin 3‟ünün Peyzaj Mimarı 2‟sinin ise Ziraat 

Mühendisi olduğu tespit edilmiştir. Saha bakım 

elemanı olarak adlandırılan kişilerin sayısı, 

sahaların büyüklükleriyle orantılı olarak 

değişmekle beraber 11 tesis için toplamda 273 

kişi, saha başına ortalama 30–35 kişi olduğu 

belirlenmiştir. Saha bakım elemanlarının 

%79‟unun ilköğretim mezunu; %18‟inin lise 

mezunu; %3‟ünün ise lisans ve lisansüstü 

mezunu olduğu anlaşılmıştır. Golf sahalarının 

bakım ve yönetimi uzmanlık gerektiren bir konu 

olup, bilinçsiz kişilerce uygulandığında 

gerçekten büyük çevresel etkileri olduğu 

bilinmektedir. Golf sahası tasarımı golf sahası 

mimarları tarafından yapılmaktadır. Yönetimi ve 

bakımı ile ilgili kararlar ise uzman saha müdürü, 

Head–Greenkeeper ya da Super Intendent 

denilen kişiler tarafından yürütülmektedir. 

Amerika ve Avrupa‟da bu eğitimi karşılayan 

bölümlerin olduğu bilinmekle birlikte ülkemizde 

üniversitelerde bu eğitimi veren bir bölüm 

bulunmamaktadır. Amerika‟da bu eğitimi veren 

okullarda 4 yıllık bir program kapsamında; 

tasarım, çim bitkileri bilimi, çim alan tesis ve 

bakımı, gübreleme, toprak bilgisi, hastalık ve 

zararlılar ve mücadele yöntemleri, su–toprak–

bitki ilişkileri ve sulama, bitki fizyolojisi, 

ekoloji, halkla ilişkiler, işletme, golf ve futbol 

sahalarının yönetimi, golf eğitimi gibi sahayla 

ilişkili birçok konuda dersler verilmektedir. 

(Woods, 2012).  

Sahalara çim alan uygulamalarında 

kullanılan yöntemler; tohum, hazır çim kalıpları 

(rulo çim yöntemi), çim bitkilerinin vejetatif 

parçaları sprig (çelik) ve viyollerde 

köklendirilmiş bitkiler (plug) olarak 

sınıflandırılabilir. Araştırma kapsamındaki golf 

tesisine ait sahalarda uygulanan çim uygulama 

teknikleri farklılık göstermektedir. Tesislerden 

1‟i sadece sprig (çelik) yöntemiyle, 2‟si sadece 

tohum yöntemiyle, 3 tanesi hem tohum hem 

sprig (çelik) yöntemiyle, 5 tanesi ise sprig 

(çelik), tohum ve rulo yöntemlerinin her üçünü 

de beraber kullanarak çim alan tesisi 

gerçekleştirmiştir. Sahaların en çok bakım 

isteyen ve en önemli bölümünü oluşturan green 

bölgelerinde kullanılan çim türünün oldukça kısa 

biçime uygun ve kaliteli olması tekdüze bir çim 

yüzeyinin var olması açısından önemlidir. Bu 

özelliklere ilaveten az su tüketen, bölgenin iklim 

özelliklerine uygun, mümkünse doğal, kuraklığa 

dayanıklı tür ve çeşitlerin seçilmesi elzemdir. 

Golf sporunun en önemli bileşeni olan ve oyun 

kalitesini direkt olarak etkileyen çim bitkilerinin 

su tüketimi tartışılan konular arasındadır. Çim 

bitkilerinde 1 kg kuru madde üretimi için 

yaklaşık 600 kg su gerektiği hesaplanmıştır. 

(Croce, 2006). Bu su miktarının diğer tarım 

ürünleriyle kıyaslandığı zaman abartılı olmadığı 

anlaşılmaktadır (Croce, 2006). Akdeniz 

koşullarında üretimi yapılan tarımsal ürünlerin 

yıllık su tüketimleri ile çim bitkilerinin su 

tüketimleri kıyaslandığında bölge iklimine 

uygun sıcak iklim çim bitkilerinin (C4) var olan 

önyargıların aksine fazla su tüketmediği 

görülmüştür. Örneğin mısır, pirinç, domates, 

patates gibi tarımsal ürünlerle kıyaslandığında 

çim bitkisinin su tüketiminin daha az olduğu 

belirtilmiştir (Croce, 2006).  

Akdeniz koşullarına uygun olan çim 

türleri Cynodon spp, Cynodon dactylon x 

Cynodon transvaalensis hibritleri, Zoysia 
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japonica, Paspalum vaginatum, Buchloe 

dactyloides gibi sıcak iklim çim bitkileridir. 

Çünkü sıcak iklim çim türlerinin (C4), serin 

iklim çim türleriyle (C3) kıyaslandığında suyu 

%45 daha etkin kullandıkları, kurağa daha 

dayanıklı oldukları ve farklı toprak koşullarında 

verilen azotu da daha etkin kullandıkları 

belirlenmiştir (Beard, 1982; Brian ve ark., 1981; 

Moore ve ark., 2004; Wedin, 2004) Ayrıca 

Akdeniz koşullarında sıcak iklim çim türlerinin 

serin iklim çim türlerine göre daha iyi 

performans gösterdikleri belirlenmiştir (Sever 

Mutlu ve ark., 2011). Kuraklığa dayanıklı çim 

tür ve çeşitlerin kullanılması mevcut su 

kaynakları üzerindeki baskıyı azaltarak golf 

sahası yönetiminde sürdürülebilirlik ilkesini ön 

plana çıkarmaktadır. Sıcak iklim çim türlerinin 

tuzluluğa genel olarak toleranslı olması, hatta 

bazı türlerin okyanus suyuyla bile sulanma 

imkânının olması, bu türlerin tercih edilmesi 

açısından da önemli bir husustur. Antalya, 

Belek‟de bulunan 11 golf tesisinin green 

bölümleri kullanılan çim türleri açısından 

karşılaştırıldığında; 9‟unda spor alanları için 

geliştirilmiş, kuraklığa dayanıklı Cynodon 

dactylon x C. transvaalensis melezleri olan 

„Tifway‟, „Tifeagle‟ ve „Tifdwarf‟ çeşitlerinin 

kullanıldığı belirlenmiştir. Tesislerden birine ait 

sahada, çim bitkileri arasında tuza dayanımı en 

yüksek olarak bilinen diğer bir sıcak iklim çim 

türü olan Paspalum vaginatum kullanıldığı 

belirlenmiştir. İncelen bir sahanın green 

bölümlerinde ise serin iklim çim türü olan 

Agrostis stolonifera kullanıldığı saptanmıştır. 

Agrostis stolonifera, hibrit bermuda çeşitlerine 

göre kısa biçimi daha iyi tolere eden, daha 

üniform ve sık dokulu mükemmel bir çim yüzeyi 

sunması nedeniyle uygun iklim koşullarında en 

çok tercih edilen türlerden biri olmasına rağmen 

Akdeniz bölgesine uygun bir çim türü değildir. 

Tesislerin daha az bakım gerektiren, diğer 

bölümlerinde (fairway, rough, tee) kullanılan 

çim türlerine bakıldığında; 11 tesisin 10‟unda 

hibrit bermuda çeşitlerinden „Tifdwarf‟ 

kullanılmaktadır. Diğer tesiste ise, tesisin denize 

kıyısı olması nedeniyle tuza dayanımı daha fazla 

olan Paspalum vaginatum türünün tercih edildiği 

gözlemlenmiştir.  

Kaliteli ve sağlıklı bir çim yüzeyinin 

oluşturulması için uygun sulama sistemi ve 

miktarı önemli bir unsurdur. Su, çim bitkisinin 

büyümesi ve hayatta kalması için en temel 

gereksinim aynı zamanda en sınırlayıcı faktördür 

(McCarty, 1958). Bitkilerin fizyolojik olarak 

hücrelerindeki su oranı %75–85 civarındadır. Bu 

oranın %60–65‟lere düşmesi bitki ölümlerine 

sebep olur (Danneberger, 1999). Su eksikliği 

kadar su fazlalığı da bitkinin fungal hastalıklara 

maruz kalmasına neden olur. Akdeniz gibi 

düzenli bir yağış rejimine sahip olmayan 

bölgelerde bitkilerin kaybettikleri günlük su 

miktarının belirlenerek o miktarda suyun bitkiye 

en etkin yöntemle geri verilmesi şarttır. Etkin bir 

sulama; toprak infiltrasyon oranını ve su tutma 

kapasitesini, kullanılan çim türüne göre bitkinin 

su kullanım gereksinimini, kök bölgesi 

derinliğini temel alan uygun bir sulama 

sisteminin belirlenmesi ile gerçekleşir (McCarty, 

1958). Bu kapsamda golf sahalarında lokal 

meteorolojik istasyonların kurulması, toprak 

nemini ölçen aletlerin kullanılması gibi 

uygulamalar ile bitkiye sadece kaybettiği kadar 

suyun geri verilmesini sağlanabilir (Brown ve 

Russell, 2001; Croce, 2006). Antalya, Belek‟te 

bulunan golf tesislerinden ikisinde lokal 

meterolojik istasyon bulunduğu belirlenmiştir. 

Diğer saha yöneticileri ise sulama programları 

ile ilgili bilgi vermemişler bunun yerine 

tecrübelerine dayanarak bitkinin ihtiyacı kadar 

suyu geri verdiklerini belirtmişlerdir.  

Sulama miktarı kadar sulama suyunun 

kalitesi ve temini de oldukça önemli bir 

konudur. Düzenli aralıklarla yapılması gereken 

su testleri sulamada kullanılan suyun içeriğinin 

bilinmesi için etkili bir yöntemdir. Antalya, 

Belek‟te bulunan 11 golf tesisinden 6‟sında 

düzenli olarak su testi yapıldığı belirlenmiştir. 

Ayrıca mevcut su kaynakları üzerindeki baskının 

azaltılması bakımından çim alanların 

sulamasında ikincil kalite suların kullanılması 

Dünya‟da golf sahalarında oldukça tercih edilen 

ve tavsiye edilen bir yöntemdir. Araştırılan 

tesislere ait sahalarda bu şekilde bir uygulamayla 

karşılaşılmamıştır. Ayrıca çim bitkilerinin su 

tüketiminin ve bakım işlerinin azaltılması için 

bazı bitki büyüme engelleyicilerinin (BBE) 

(Paclobutrazol, TE–Trinexepac–ethyl) çim 

alanlara uygulanması da kullanılan yöntemler 

arasındadır. BBE uygulaması ile büyüme ve 

gelişmesi yavaşlatılan çim bitkilerinin su ve 

gübre tüketimi ve biçim masraflarının 

azaltılması mümkündür (Rossi, 1996; Jiang ve 

Fry, 1998; Long, 2006). Bu durum maliyetlere 

de olumlu bir şekilde yansımaktadır. Belek‟te 

bulunan tesislerden 1 tanesinin green bölümünde 

TE hormonu kullanıldığı belirlenmiştir.  
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Antalya, Belek‟te bulunan 11 golf 

tesisinin tamamının yıllık rutin bakım 

işlemlerinde biri olan toprak havalandırmasını 

senede 3–4 kez yaptıkları belirlenmiştir Yıl 

içinde araç ve insan trafiği nedeniyle sıkışan 

toprak geçirimsiz bir hal alır (Bevard, 2011). Bu 

sıkışmanın ortadan kaldırılması için her yıl 

birkaç kez toprakta delikler açılarak 

havalandırma işlemi tavsiye edilmektedir 

(Wood, 2010).  

Golf sahalarında oyun kalitesinin 

sağlanması, topun rahat yuvarlanması için green 

bölümünde daha sık, diğer bölümlerde daha 

seyrek olmak üzere düzenli biçim yapılması 

gerekmektedir (Randquist, 2004). Biçim 

yüksekliği kullanılan çim türüne, sahanın 

bölümlerine, bitkinin büyüme sezonuna bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Araştırılan 

tesislere ait sahalarda ilkbahar ve yaz döneminde 

green‟ler ortalama 3–4 mm, fairway‟ler 8–10 

mm., rough bölgeleri ise 25–40 mm.‟den 

biçilmekte olduğu belirlenmiştir. Belirtilen bu 

biçim yükseklikleri kullanılan türler için önerilen 

aralıktadır.  

Diğer bir bakım işlemi ise green, tee ve 

fairway‟lere sonbaharda uygulanan üstten ekim 

(overseeding)‟dir (Morris, 2004). Sahanın 

sonbahar ve kış döneminde yeşil görünmesi ve 

golf sporunun sürekli oynanabilmesi için sıcak 

iklim çim türleri ile tesis edilen sahalara 

sonbahar döneminde serin iklim çim türleriyle 

üstten tohumlama yapılır. Görüşülen tesislere ait 

sahaların hepsinde üstten ekim uygulaması 

yaklaşık Ekim ayının birinci ve ikinci haftasında 

yapılmakta olduğu belirlenmiştir. Antalya 

koşullarında Ekim ayının ilk iki haftası üstten 

ekim uygulaması için uygun bir zaman olduğu 

bilinmektedir. Üstten ekim uygulaması için 

kullanılan serin iklim çim türleri araştırıldığında 

incelenen 11 tesisin green bölgelerinin 6‟sında 

na Poa trivialis 2 tesiste Poa pratensis, 1 tesiste 

Poa pratensis–Lolium perenne karışımları, 2 

tesiste ise Lolium perenne kullanıldığı 

belirlenmiştir. Tesislerin tamamında fairway, 

rough, tee bölümlerinde ise üstten ekim 

uygulamasında kullanılan çim türünün Lolium 

perenne olduğu belirlenmiştir. Kullanılan bu çim 

türleri sıcak iklim bölgelerinde Sonbaharda 

yapılan üst ekim uygulamalarında en çok 

denenen ve tavsiye edilen çim bitkileri 

arasındadır.  

İdeal bir golf tesisi için arazi seçimini 

etkileyen önemli koşullar; kolay ulaşılabilirlik, 

yeterli büyüklükte olması, su kaynağının veya 

temininin kolaylığı, imar durumunun ve 

gelecekte alanın büyütülme olasılığına karşı 

uygunluğu, toprak yapısının uygunluğu ve 

drenaj sorununun olmaması, arazinin bakısı, 

güneşlenme durumu, uygun manzara 

noktalarının varlığı, bakımı zorlaştıracak çok dik 

ve engebeli alanların seçilmemesi şeklinde 

sıralanabilmektedir (Hocaoğlu, 1997).  

Golf sahası inşasının çevre üzerine 

olumsuz etkilerini savunan birçok görüş olsa da 

bunun tam tersini ortaya koyan araştırmalar da 

mevcuttur (Tanner ve Gange, 2005; Hodgkison, 

2007; Terman, 1996; Terman, 2000). 

İngiltere‟de seçilen dokuz golf sahasının yerel 

biyoçeşitlilik üzerine olan etkilerinin araştırıldığı 

bir çalışmada, golf sahaları ve çevresindeki 

araziler, vejetasyon yoğunluğu (ağaç ve otsu 

türler) ve belirlenen üç gösterge takson (kuşlar, 

böcekler ve yaban arısı) varlığı açısından 

karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda 

sahaların yakın arazilere göre kuşlar ve böcekler 

açısından, daha zengin oldukları belirlenmiştir. 

Otsu türlerce golf sahaları ve yakın çevreleri 

arasında bir fark olmamasına karşın, ağaç varlığı 

bakımından golf sahalarının daha fazla ağaç 

içerdikleri gözlenmiştir (Tanner ve Gange, 

2005).  

Hodgkison ve ark.‟ın 2007‟de 

Avustralya‟da yapmış oldukları çalışmada, 

seçilen sahalar ve yakın çevreleri karasal 

omurgalı toplulukları varlığı açısından 

karşılaştırılmıştır. Golf sahalarının çevrelerine 

oranla biyolojik çeşitliliğinin daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Sahaların tehlike altındaki 

bazı türlere ev sahipliği yapmaları açısından golf 

sahalarının doğa koruma değerlerinin oldukça 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Hodgkison, 2007). 

Terman (2000)‟e göre ekoloji ve golf ilişkisinin 

kurulması, kültürel peyzajlarda yaban hayatı 

habitatlarının korunmasını sağlayacak büyük bir 

potansiyel oluşturmaktadır. Terman‟ın, 1996‟da 

yapmış olduğu başka bir çalışmasında seçilen 

golf sahalarındaki kuş çeşitliliğin anlamlı 

derecede fazla olduğunu belirlemiştir (Terman, 

1996). Türkiye‟deki golf sahaları ve yaban 

hayatına olan etkileri konusunda herhangi bir 

araştırmaya rastlanamamıştır. Antalya, Belek‟de 

bulunan 11 golf tesisine ait sahaların hepsinde 

sahaların kuruluş aşamasından kalma doğal bitki 

türlerinin bir bölümünün korunduğu 

görülmüştür. Öte yandan bitkisel tasarımlarında 

Akdeniz bölgesi doğal türlerini ve bölgeye 
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adapte olmuş bitki türlerini kullandıkları 

belirlenmiştir. En çok gözlenen doğal bitki 

türleri; Pinus pinea, Pinus brutia, Laurus 

nobilis, Myrtus communis, Quercus coccifera, 

Nerium oleander, Pistacia spp., Erica sp., Olea 

europaea oleaster, Hedera helix, Eragrostis spp 

olarak sıralanabilir. Sonradan dikilmiş diğer 

türler; Eucalyptus camaldulensis, Acacia 

cyanophylla, Salix babylonica, Ephedra fragalis, 

Cortaderia selloana, Anthemis punctata, 

Cyperus spp., Vibirnum tinus, Typha spp., 

Cupressus macrocarpa, Euryops 

chrysanthemoides, Pittosporum tobira „Nana‟, 

Lavandula angustifolia, verbena hybrida, 

Senecio bicolor, Gaura lindheimeri, 

Pelargonium zonale, Anthirnium majus, Citrus 

spp., Bahunia variegata, Casuarina equisetifolia 

şeklinde sıralanabilir.  

Golf alanları ile ilgili kamuoyunda yer 

eden en önemli eleştirilerden biride sahalarda 

çok miktarda gübre ve kimyasal ilaçların 

kullanıldığı yönünde olan yargılardır. 

Gübreleme, ilaçlama gibi faaliyetlerin çevresel 

etkileri oldukça tartışılan ve araştırılan konular 

arasındadır. Profesyonel bir golf sahasında 

uygulanan gübreleme programı toprak türüne, 

toprağın katyon değişim kapasitesine, kullanılan 

suya, iklim ve bitki türlerine göre değişiklik 

göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü, genel bir 

gübreleme programından bahsetmek yanlış bir 

durumdur. İdeal olan her saha için özel 

gübreleme programları yapılmasıdır. Bunun 

aksine yapılacak uygulamalar; gübrelerin bitkiye 

yarayışlı hale gelmeden topraktan yıkanarak 

yeraltı suyuna karışmasına, böylece yer altı 

sularının kirlenmesi ve tuzluluk gibi çevresel 

etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

amaçla düzenli yapılan toprak ve yaprak 

testleriyle bitkinin hangi besin maddesine ne 

kadar ihtiyaç duyduğu belirlenerek gübreleme 

programlarına yön verilmelidir. Bunun yanında, 

ihtiyaca göre değişmekle birlikte hızlı eriyip 

yıkanan gübrelerden ziyade yavaş salınan 

gübrelerin tercih edilmesiyle çevreye olabilecek 

baskıların azaltılması sağlanmalıdır (Socva, 

2007; Croce, 2006; Santain ve Kruse, 2001). 

Araştırılan golf sahalarından 6 tanesi gübreleme 

uygulamasından önce toprak ve yaprak testi 

yaptırmakta olup, 5 tanesinin yaptırmadığı 

belirlenmiştir. Sahalarda azotlu gübrelerden; 

hızlı eriyen amonyum sülfat, amonyum nitrat ve 

üre kullanıldığı belirlenmiştir. Fosforlu 

gübrelerin çok sık kullanılmamakla birlikte 

tercihen süper fosfat ve amonyum fosfat 

şeklinde uygulandığı; potasyumlu gübrelerden, 

potasyum nitrat, potasyum sülfat ve ayrıca 

ihtiyaca göre 15–15–15 ya da 20–20–20 

kompoze gübrelerin kullanıldığı belirlenmiştir.  

Golf sahlarında kullanılan ve çevresel 

etkileri nedeniyle tartışma konusu olan diğer 

kimyasallar; herbisit, fungusit ve insektisitlerdir. 

Sürdürülebilir golf sahası yönetiminin 

uygulandığı sahalarda, entegre zararlı yönetimi 

(IPM–Integrated pest management) uygulaması 

yapılmaktadır. Bu yönetim stratejisinde, zararlı, 

hastalık ve yabancı ot varlığı takip edilerek 

belirlenen bir eşik değerin altında tutulmaya 

çalışılır. Populasyonlar bu eşik değerin üzerine 

çıkmadıkları müddetçe kimyasallara 

başvurmaktan kaçınılır (Croce, 2006). Bu 

strateji; çalışanların, kullanıcıların, toplumun 

sağlığı, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin 

önüne geçilmesi, fauna ve floranın 

sürdürülebilirliği, aynı zamanda; gereksiz 

maliyetlerden kaçınılması gibi kaygıları temel 

almaktadır (NSW, 2012; Doherty, J. J., Clark, 

M., 201). Bilinçsizce yapılan ilaçlamaların insan 

ve hayvanlar üzerine dolaylı çevresel etkileri 

olduğu kadar direk etkilerinin (zehirlenmeler, 

ölümler) varlığı da kayıtlara geçmiştir (Cox, 

2012; Herzog, 2011). Akdeniz koşullarında 

üretimi yapılan bazı tarımsal ürünlere (buğday, 

mısır, pirinç) uygulanan herbisit, pestisit ve 

fungusitlerin miktarı göz önüne alındığı zaman 

entegre zararlı yönetimi sağlayan golf 

sahalarının daha az kimyasala maruz kaldığı 

belirtilmiştir (Croce, 2006). Araştırılan golf 

sahalarından 5 tanesi bu kapsamda sorulan 

soruları cevapsız bırakmıştır. Diğer 6 sahanın 

yöneticisi ise herbisit, fungusit ve insektisit 

kullandıklarını belirtmiş ancak uygulama miktar 

ve sıklığından bahsetmemiştir. Belirtilen bu 

sahalar kış döneminde herhangi bir kimyasal 

uygulaması yapmadıklarını bildirmişlerdir. 

Entegre mücadele yöntemini uyguladığını 

belirten sahalardan biri m
2
‟deki zararlı sayısında 

örnekleme yaparak, bulunan sayının eşik değer 

üzerinde olması durumunda insektisit 

uygulamasına karar verildiğini belirtmiştir. 

Genel olarak incelenen golf sahalarında, ilkbahar 

aylarında; fungusit ve insektisit uygulamasının, 

yaz aylarında; insektisit, herbisit ve fungusit 

uygulamasının, sonbahar aylarında ise fungusit 

uygulamasının yapıldığı belirlenmiştir.  
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Sonuç ve Öneriler 

 Son yıllarda golf sporu üzerine negatif 
algının artması nedeniyle yeni yapılan 

planlamalarda “Golf ve Çevreye Duyarlı 

Yaklaşımlar”, “Doğa Onarımı ve Golf” gibi yeni 

konular gündeme gelmiştir.  

 Golf sahaları, kentsel yaban hayatının 
korunmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Golf 

sahaları planlanırken sahaların habitat koruma 

planlarına dahil edilerek, birçok nadir ve 

endemik bitki türünün ve faunanın 

korunabilmesi mümkün olmaktadır. 

Araştırmalarda korunması gereken nadir türleri 

içeren sahaların bu bitkiler için tampon bölge 

görevi gördükleri kanıtlanmıştır (Terman, 2000). 

Terman (2000) bu amaçla golf sahaları arasında 

koridorlar tasarlanarak, ekolojik ağlar 

oluşturularak, koruma planlarına entegre 

edilmesini tavsiye etmektedir. Ülkemizde hali 

hazırdaki çevresel yönetmelikler golf sahalarının 

yer seçimi, yapımı ve bakımı gibi konularda 

yaptırımlara sahip değildir. Oysaki bu sporun 

yaygın olarak oynandığı ülkelerde yasal 

düzenlemeler, golf alanları için yeni planlanan 

projelerin endüstri alanları, çöp depolama 

alanları gibi bölgelerde yapılmasına yönelik 

yaptırımlar getirmektedir (Hocaoğlu, 1997). Bu 

tip peyzaj onarımı gerektiren sorunlu alanlarda 

tesis edilecek golf sahaları ile zarar görmüş 

habitatların onarılması sağlanarak çevreye ve 

topluma kazandırılabilmektedir. Golf sahaları 

için arazi seçimi çevresel etkileri düşünülerek 

belirlenmesi gereken bir konudur. Alan 

seçiminde ekonomi–ekoloji dengesi sağlanması 

üzerinde durulması gereken oldukça önemli bir 

husustur. Araştırma kapsamında ele alınan golf 

sahaları Antalya ili, Serik ilçesi, Belek 

beldesinde yoğunlaşmıştır. Bu alan Belek Özel 

Çevre Koruma Bölgesi‟ni de içermektedir. 

Bölgenin sahip olduğu geniş kumul ve orman 

alanları biyoçeşitlilik zenginliği açısından alanı 

oldukça zengin kılmaktadır. Endemik balık türü 

Aphanius anatoliae, endemik Serik armudu 

(Pyrus serikensis), Caretta caretta ve Chelonia 

mydas deniz kaplumbağası türleri bölgenin 

zenginlikleri arasında yer almaktadır. Mevcut 

sahalarda, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir golf 

bakım ve yönetim stratejilerinin benimsenmesi 

gerekmektedir.  

 Golf sahalarında çevresel etkilerinin 

minimize edilmesi kapsamında golf endüstrisi 

çevresel yönetim standartlarını iyileştirmek için 

gerçek çabalar ortaya koymalıdır. Yeni golf 

gelişimleri için ekolojik kriterleri sağlayacak 

mevzuatlar düzenlenmelidir. Yeni tesis edilecek 

golf sahalarının sorunlu, rehabilite edilmesi 

gereken alanlar üzerine tesis edilmesi golf sporu 

üzerindeki olumsuz imajın bertaraf edilmesine 

yardımcı olacaktır. Golf sahası tasarımı ve 

yönetiminin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin 

belirlenmesi konusunda araştırmalar yapılmalıdır 

(Hodgkison, 2007). Amerika‟da golf sahası yer 

seçiminden, bakım ve yönetim aşamalarına 

kadar tüm olası çevresel etkilerin araştırılması 

konusunda sivil toplum örgütleri, golf 

federasyonu (USGA) profesyonel Golfçüler 

Birliği (PGA) gibi kuruluşlar, üniversite ile 

işbirliği yaparak, mevcut sorunların, minimize 

edilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi 

amacıyla büyük bütçeler ile Ar–Ge çalışmalarını 

desteklemektedir. Ülkemizde de bu konuda 

araştırmaların yürütülmesi ve desteklenmesi için 

Türkiye Golf Federasyonu başta olmak üzere 

birçok kurum ve üniversiteler iş birliği içinde 

olmalıdır.  

 Avrupa ve Amerika‟da golf sahası 

yönetimi konusunda üniversitelerin lisans ve 

lisansüstü eğitim veren ilgili bölümler 

bulunmaktadır. Türkiye‟de bu eğitimi tam olarak 

karşılayan bir bölüm bulunmamakla birlikte, 

golf ve diğer spor sahalarında çalışabilecek 

uzman kişilerin yetişmesine olanak sağlayacak 

programların oluşturularak bu eksikliğin 

giderilmesi sağlanmalıdır.  

 Araştırılan golf sahalarından biri hariç 
diğer sahalarda Akdeniz iklimine uygun, kurağa 

dayanıklı çim tür ve çeşitlerinin kullanıldığı 

anlaşılmıştır. Mevcut su kaynaklarımız 

üzerindeki baskıyı azaltmak için etkin sulama 

sistemlerini kullanmanın yanında, ikincil su 

kaynaklarından da yararlanma imkânı 

sağlanmalıdır.  

 Sahalarda hastalık ve zararlılarla 

mücadelede entegre zararlı yönetimi yaklaşımı 

benimsenerek uygulamalara yön verilmelidir.  

 Sahaların tamamında düzenli aralıklarla 
yapılması gereken su, yaprak ve toprak 

testlerinin yapılmadığı belirlenmiştir. Bu 

testlerin düzenli yapılarak gübreleme 

programlarına entegre edilmeli ayrıca yavaş 

eriyen gübre türleri tercih edilmelidir.  

 Yapılacak yeni sahalarda golf sporunu 
halkla bütünleştirecek politikalar 

geliştirilmelidir.  
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Özet 

Günümüzde fiziksel çevrenin hızla değişmesi sonucu özgün, doğal ve kültürel özelliklerini yitiren, 

kaybettiğimizde yerini hiç bir şeyin alamayacağı, geleceğe ışık tutan, tarihi çevreler, birçok meslek dalının yanı 

sıra peyzaj mimarlığı çalışmalarında da ö nemli bir yer tutmakta ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarihi 

çevrelerin tanınması korunması ve sürdürülebilmesi özellikle Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile de son derece önem 

kazanmıştır. Özellikle kentsel alanlardaki tarihi mekanlar sahip oldukları peyzaj yapıları ile bu anlamda dikkate 

değerdir. Tarihi mekan tasarımları içerisinde alanda yapılmış olan bitkilendirmeler ve kullanılan bitki türleri 

sahip oldukları çeşitliliklerinin yanı sıra ortaya koydukları farklı kompozisyon tipleri ve tarihi ve yöresel kimlik 

özellikli bitki zenginliği ile de önemli olmaktadırlar.  

Bu çalışmada Trabzon kenti içerisinde bulunan farklı tarihi yapılar (Cami, Kilise, Müze, Konut, 

Cephanelik, Köşk vs.) ve onların etraflarındaki bitki kompozisyonları ve türlerin peyzaj mimarlığı ve kentsel 

biyoçeşitlilik açısından potansiyelleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmada 12 farklı alanda toplam 

123 bitki taksonu belirlenmiştir. Bu bitkilerin ortaya koydukları çeşitlikler ve peyzaj mimarlığında 

değerlendirilme olanakları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre, bitki, bitkilendirme tasarımı, Trabzon 

 

The Plants Using Planting Designs in Historical Sites; Case of Trabzon 

Abstract 

Today, the original result of rapid change of the physical environment, natural and cultural characteristics 

of the lost, can‟t we lose something to the location of the future sheds light on the historical circles, as well as the 

branch of the profession of landscape architecture in many studies and evaluation of the students must keep a 

damp place. Protect and maintain the recognition of historical environments have been extremely important, 

especially with the European Landscape Convention. Historic sites, especially in urban areas, landscape 

structures and in this sense they are worth considering. Date of planting space designs that have been made in the 

area and they have used in the plant species composition of different types and variations, as well as a proven 

track record with a wealth of history and regional identity–enabled plants become important.  

In this study, the different historic buildings in the city of Trabzon (Mosques, Churches, Museums, 

Housing, Artillery, Pavilion, etc.)., and their surrounding landscape architecture and urban plant species 

composition and potential assessed in terms of biodiversity. For this purpose, a total of 123 farklı plant taxa in 

the study identified 12 different areas. Evaluating the possibilities of these plants were put forward diversities 

and landscape architecture.  

 

Keywords: Heritage area, plant, planting design, Trabzon 

 
GiriĢ 

İnsan toplulukları, tarih boyunca 

çevrelerine müdahale ederek, değiştirme 

eğiliminde bulunmuşlardır. Zaman içerisinde 

kentsel açık mekânlarda ve kentin genel 

dokusunda gerçekleştirilen fiziksel değişim 

sonucunda bir takım ekonomik, siyasi, 

teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı 

olarak, kentsel avlular gibi kentsel açık 

mekânların kullanım amaç ve biçimlerinde 

farklılaşmaların yaşandığı görülmektedir 

(Seçkin, 2006).  

Doğal ve kültürel mirasımız olan yapı ve 

mekânların korunması, günümüzde insanlığın 

mücadele etmesi gereken bir hal almıştır. Doğal 

ve kültürel kaynakların korunması için etkin 

önlemler alınması gerektiği her kesimin ortak 

görüşüdür. Bu önlemler mevcudun korunması 

şeklinde olabildiği gibi kentsel mekânların tarihi 

doku gibi çevresel koşullara uygun olarak 

inşası ve düzenlenmesi şeklinde de 

yapılabilmektedir (Kuloğlu, 1994).  

Tarihi kent; tarihsel, mimari, arkeolojik ve 

anıtsal değerleri ile bütünlük gösteren dokuların 
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oluşturduğu kent yerleşmeleridir (Çelik, 2004).  

Tarihi kentler dar kıvrımlı sokakları, 

hayranlık uyandıran işçilikleri ile diğer 

kentlerden farklı görünümleri barındıran, çeşitli 

biçimsel, formsal ve estetik zenginliklere sahip 

dokulardır.  

Kent merkezleri, anıtların yoğun olarak 

bulundukları merkezlerdir. Tarihi kentler hem 

kendi içinde homojen olarak dağılmış olup, hem 

de birçok çeşitlilik sunarlar. Tarihi kentleri 

gözlemlediğinizde mimari yapılar arasındaki 

dengeyi hemen algılayabilirsiniz. Bu muhteşem 

dengenin içindeki yapılar üstün titizlik ve 

ustalıkla işlenmişlerdir (Keleş, 2001).  

Kentsel Peyzaj, peyzajın kentteki 

kompozisyonudur. Kentsel bütünde yapıların 

tek tek değil bir bütün olarak birbirleriyle ve 

kentsel yapılanmamış mekânlarla olan ilişkisidir 

veya yapıların, biçimsel olmayan bir kaygı ile 

kentte sokak ve mekân çevresinde 

sergilenmesidir (Karaman, 1995).  

Tarihi kentsel peyzajlar ve peyzaj 

mimarlığı meslek disiplini açısından sadece 

mimari ve yapısal özellikleri ile değil aynı 

zamanda peyzajın önemli bir bileşeni olan ve 

tarihin gelişiminden bu yanan birçok farklı 

alanda insanların hayatında önemli bir yer tutan 

bitkileri de dikkate değer bulmaktadır. Bitkilerin 

özellikle tasarım açısından ortaya koymuş 

oldukları potansiyelleri de bitkilendirme 

tasarımlarının özel ilgisini çekmektedir.  

 

Tarihi çevrelerde bitkilendirme tasarımı 

Tarihi çevrelerde bitkilendirme tasarımı 

üzerine çok fazla bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bitkilendirme tasarım uygulaması, her alanda 

olduğu ve yapıldığı gibi tarihi çevrede de olması 

gerekmektedir. Tarihi çevrede bitkilendirme 

tasarımı yapılırken, tür seçimi ve kompozisyon 

yapısını iyi değerlendirmek gerekmektedir.  

Bitkilendirme tasarımı ilkeleri: Çeşitlilik, 

tekrar, vurgu, uygunluk ve zıtlık, koram 

(hiyerarşi), oran (proporsiyon) ve denge olarak 

sıralanabilir (Şekil 1).  

Tasarım Bitkilerinin Sınıflandırılması: 

Tasarım bitkilerinin yaşam süreleri, büyüklük-

leri, formları, işlevleri ve bitkisel özelliklerine 

göre farklı araştırmacılar tarafından değişik 

şekillerde sınıflandırılmıştır. Korkut (2002) 

tarafından, bitkilerin yaşam süreleri boyunca 

alacakları taç büyüklüğü dikkate alınarak 

yapılan sınıflamaya göre; tasarım bitkileri 

aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Şekil 2).  

Tasarım bitkilerinin özelliklerini; görsel 

bitki karakteristikleri ve işlevsel bitki 

karakteristikleri olarak iki baslık altında 

toplayabiliriz (Şekil 3).  

Bu çalışmada da Trabzon kenti içerisinde 

bulunan farklı tarihi yapılar (Cami, Kilise, Müze, 

Konut, Cephanelik, Köşk vs.) ve onların 

etraflarındaki bitki kompozisyonları ve türlerin 

peyzaj mimarlığı ve kentsel biyoçeşitlilik 

açısından potansiyelleri değerlendirilmiştir. Bu 

amaçla yapılan çalışmada 12 farklı alanda 

toplam 123 farklı bitki taksonu belirlenmiştir. Bu 

bitkilerin ortaya koydukları çeşitlikler ve peyzaj 

mimarlığında değerlendirilme olanakları 

belirlenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Trabzon kent merkezinde bulunan 12 

farklı tarihi mekanda bulunan bitki 

kompozisyonları ve bu kompozisyonlara ait tür 

çeşitlilikleri belirlenmiştir.  

Orta Hisar Mahallesi (Sur İçi): Ortahisar 

bölgesinin tarihi, Trabzon kentinin tarihiyle 

başlar. Çeşitli kaynaklarda kentim sömürgeciler 

tarafından M.Ö. 756‟da kurulduğu söylenir. 

Ancak Türk ve Batı tarihçilerinin yaptığı 

derleme ve değerlendirmelere göre Trabzon, 

Türani olarak bilinen Orta Asya Kökenli Türk 

kavimlerinin M.Ö. 2000li yıllarda bu yöreye 

göçmeleriyle kurulduğu belirtilmektedir 

(Trabzon, 1967).  

Atatürk Köşkü: Trabzon kent merkezine 8 

km uzaklıkta Soğuksu Mahallesi‟nde bir bahçe 

içerisinde yazlık konut olarak 1890 yılında 

tamamlanmıştır (Özen ve ark., 2010).  

Ayasofya Müzesi: Ayasofya kilisesi, 

bölgenin en eski ve önemli Bizans dönemi 

yapısıdır. I. Manuel Komnenos döneminde inşa 

edilmiştir. 1573 yılında ise camiye 

dönüştürülmüştür. I. Dünya savaşı döneminde 

depo ve askeri hastane olarak kullanılmıştır 

(Özen ve ark., 2010).  

Gülbahar Hatun Camii ve Türbesi: Kendi 

adıyla anılan mahallede Atapark‟ın güneyinde 

yer alan bu cami Yavuz Sultan Selim 

zamanında annesi Gülbahar Hatun adına H.920/ 

M.1514 yılında inşa edilmiştir. Caminin giriş 

kapısı üzerindeki H.1301 / M.1883–84 tarihli 

onarım kitabesi dışında yapım tarihini gösteren 

orijinal kitabesi kayıptır (Özen ve ark., 2010).  

Bölge İdare Mahkemesi: Yapı, Osmanlı 

Döneminde 18. yüzyıllarda yapılmıştır. Net bir 

tarihi yoktur. Zemin +2 kat ve birde çatı 
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katından oluşan bina düzgün kesme taş 

duvarları ve cephelerdeki özenle yapılmış taş 

işçiliği ile dikkat çeker. Yapıya, üçü uzun 

sokaktan biri de içinde bulunduğu avludan 

olmak üzere dört tane girişi bulunmaktadır. 

Avluya açılan ana girişe, korint stilini andıran 

süslemeleriyle dört adet sütunun taşıdığı 

balkonun altından geçilerek ulaşılır. Birinci kat 

pencerelerinin üzeri üçgen alınlıklarla 

sonlanmaktadır. Bir dönem adliye binası olarak 

da kullanılmıştır. Şuan ise 2003 yılından itibaren 

Bölge İdare Mahkemesi olarak kullanılmaktadır 

(Özen ve ark., 2010).  

Hamza Paşa Cami: Gülbahar Hatun 

Mahallesi‟nde Küçük İmaret Mezarlığı‟nın 

batısında yer alan cami, mezarlık içinde açık 

türbesi bulunan Hamza Bey tarafından 

yaptırılmıştır. Caminin kitabesi 

bulunmadığından ne zaman inşa edildiği 

bilinmemektedir. Yalnız Hamza Bey, mezar 

kitabesine göre H.1148 / M.1735 yılında 

öldüğüne göre bu tarihten önce inşa edildiği 

düşünülmektedir.  

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü: 

Atapark‟ın kuzeyinde Zağnos Burcu‟nun 

doğusunda konumlanan bina çeşitli okullara ev 

sahipliği yaptıktan sonra askeriyeye verilmiştir. 

Önce İnzibat Dairesi daha sonra Askerlik 

Dairesi olarak uzun zamanlar kullanılmıştır. 

Askerlik Dairesi‟nin taşınmasından sonra iyi bir 

onarımın ardından 1999 yılında Tiyatro 

Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiştir.  

Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi: İlk işlevi 

Rum Kolejidir. Yerinde eskiden mevcut olan bir 

Rum ilkokulu binası yıkılarak 1899–1902 

yılları arasında inşa edilen okul, eski sahil 

yoluna 30 m. mesafede, eğimli bir araziye 

kurulmuştur. Sahil yolu yapılmadan önce 

kumsal okulun bahçe duvarlarından 

başlamaktaydı. Sahil kayalıklarına oturan bina 

kuzey yönünden dört kat, güney yönünden ise iki 

kat yükseltidedir.  

Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı): 

Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlik Sokak üzerinde 

bulunan bina 20. yy. başlarında Aleksi Kostaki 

isimli Rum tüccar tarafından büyük konut olarak 

yaptırılmıştır (Özen ve ark., 2010).  

Trabzonspor Müzesi: Eski Ermeni Okulu 

olan bina sırasıyla, İskender Paşa İlkokulu 

(1927–28), İmam Hatip Okulu (1953–69), Sağlık 

Eğitim Merkezi ve en son 1992 yılında iyi bir 

bakım onarım sonrası, 1995‟te Trabzon Spor 

Müzesi olmuştur. Bu yapı, Trabzon Merkezde 

Kunduracılar Caddesi Halkevi Sokağında 

bulunmaktadır.  

Ziraat Bankası: Yapı 1948–1951 tarihleri 

arasında tamamlanmıştır. Kentin yoğun trafik 

akışı olan Maraş Caddesi üzerinde 

bulunmaktadır.  

Mimarlar Odası Binası: Kemerkaya 

Mahallesi‟nde, denize hakim bir alanda inşa 

edilmiştir. Yapı bodrum +2 kat ve çatı katı 

olarak inşaa edilmiştir. 1904 yılında kimsesiz 

kız çocuklar yurdu olarak hizmete giren bina, 

daha sonraları okul, orman idaresi, memur 

lojmanı gibi işlevler üstlenmiştir. 1995 yılında 

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi‟ne tahsis 

edilmiştir.  

 

Bulgular 

Trabzon ili içerisinde seçilen 12 tane tarihi 

mekanın, bitki taksonlarını incelediğimizde, 

ağaç, ağaççık, çalı, yerörtücü ve çimlerden 

oluşan 341 toplam bitki taksonlarının sadece 123 

tanesi farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bitki taksonlarından da sadece 35 tanesi 

ülkemizde doğal yetişmektedir.  

 

Taksonların istatistik verileri 
Yapılan istatistik verilere göre toplam 

alanda bulunan bitki taksonların, yüzde değerleri 

elde edilmiştir. Trabzon kentinin tarihi 

mekanları için kullanılan bitki taksonları 

öncelikli olarak sıralanmıştır. Sonuçlara 

bakıldığında ilk sırada %82 Nerium oleander 

(Zakkum), %73 Hydrangea macrophylla 

(Ortanca), %64 Trachycarpus fortunei (Kara 

Palmiye), %55 Hedera helix (Orman 

Sarmaşığı), Pittosporum tobira c. v. Nana 

(Bodur Pitosporum), %45 Cedrus libani (Toros 

Sediri), Eriobotrya japonica (Yeni Dünya), 

Karışım Çim, Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi), 

Ligustrum japonica (Japon Kurtbağrı), Pinus 

sylvestris (Sarıçam), Rosa sp. (Gül), Wisteria 

sinensis (Mor Salkım), Yucca filamentosa 

(Avize) gibi taksonlar yer almaktadır.  

Araştırmamın bu bölümünde tarihi 

mekanlarda kullanılan bitki taksonlarının adedi 

verilmiştir. En fazla tür sayısının bulunduğu 

tarihi mekana Ayasofya müzesi diyebiliriz. 

Ağaçlarda 23, ağaççıklarda 17, çalılarda 15, 

yerörtücülerde 3, çimlerde 1 olmak üzere 

toplamda 59 farklı bitki taksonuna sahiptir. 

İkinci sırayı Atatürk Köşkü almaktadır. 

Ağaçlarda 16, ağaççıklarda 6, çalılarda 14, 

yerörtücülerde 12, çimlerde 2 olmak üzere 
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toplamda 50 farklı bitki taksonuna sahiptir. 

Üçüncü sırada Gülbahar Hatun Camii ve 

Türbesi bulunmaktadır. Ağaçlardan 20, 

ağaççıklardan 8, çalılardan 11, yerörtücülerden 

0, çimlerden 1 olmak üzere toplamda 40 farklı 

bitki taksonu mevcuttur. Dördüncü sırada 

toplam takson sayısı 26 olan Trabzon Devlet 

Tiyatrosu Müdürlüğü vardır. Ağaçlardan 13, 

ağaççıklardan 6, çalılardan 5, yerörtücülerden 

1, çimlerden 1 takson kullanılarak bitki 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Beşinci sırada ise 

Kanuni Anadolu Lisesi ve Trabzon Müzesidir. 

Kanuni Anadolu Lisesinde ağaçlardan 10, 

ağaççıklardan 2, çalılardan 5, yerörtücülerden 2, 

çimlerden 2 olmak üzere toplamda 21 farklı 

bitki taksonu mevcuttur. Bir diğer alanımız ise 

yine toplamda 21 takson bulunduran Trabzon 

Müzesidir. Ağaçlardan 5, ağaççıklardan 2, 

çalılardan 11, yerörtücülerden 2, çimlerden 1 

takson kullanılmıştır. Yedinci sırada Mimarlar 

Odası bulunmaktadır. Ağaçlardan 8, 

ağaççıklardan 1, çalılardan 3, yerörtücülerden 1, 

çimlerden 1 olmak üzere toplamda 14 farklı 

bitki taksonu mevcuttur. Sekizinci sırada Bölge 

İdare Mahkemesi yer almaktadır. Ağaçlardan 4, 

ağaççıklardan 3, çalılardan 3, yerörtücülerden 2, 

çimlerden 0 olmak üzere toplamda 12 farklı 

bitki taksonu bulunmaktadır. Trabzonspor 

Müzesi dokuzuncu sırada yer alamktadır. 

Ağaçlardan 2, ağaççıklardan 2, çalılardan 3, 

yerörtücülerden 3, çimlerden 0 olmak üzere 

toplamda 10 farklı bitki taksonu mevcuttur. 

Onuncu sırada Ziraat Bankası vardır. Ağaçlardan 

6, ağaççıklardan 1, çalılardan 1, 

yerörtücülerden 0, çimlerden 1 olmak üzere 

toplamda 9 farklı bitki taksonu mevcuttur. Son 

olarak onbirinci sırada ise Hamza Paşa Camii 

ve Türbesi bulunmaktadır. En az taksona sahip 

olan bu alanda, ağaçlardan 2, ağaççıklardan 0, 

çalılardan 2, yerörtücülerden 1, çimlerden 0 

olmak üzere toplamda 5 farklı bitki taksonuna 

rastlamaktayız. Yapılan bu çalışmalar Çizelge 

1‟de sunulmuştur.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Tarihi çevrelerin peyzaj mimarlığı 

açısından değerlendirilmesi yeni yaklaşımları da 

beraberinde getirmektedir. Çalışma sonucunda, 

tarihi mekanların peyzaj tasarımında, 

uygulamaya konu olabilecek bir çok kriter ve 

yaklaşımın ele alınabileceği görülmüştür.  

Trabzon‟da bulunan tarihi mekanlara 

bakıldığında, yörenin iklim ve coğrafi koşulları 

da göz önüne alındığında, kullanılan bitki 

taksonları, öncelik sırasına göre şu şekilde 

verilebilir (bulunma yüzdesi 0–20 arası olanlar): 

Nerium oleander (Zakkum), Hydrangea 

macrophylla (Ortanca), Trachycarpus fortunei 

(Kara Palmiye), Hedera helix (Orman 

Sarmaşığı), Pittosporum tobira c. v. Nana 

(Bodur Pitosporum), Cedrus libani (Toros 

Sediri), Eriobotrya japonica (Yeni Dünya), 

Karışım Çim, Laurus nobilis (Akdeniz 

Defnesi), Ligustrum japonica (Japon Kurtbağrı), 

Pinus sylvestris (Sarıçam), Rosa sp. (Gül), 

Wisteria sinensis (Mor Salkım), Yucca 

filamentosa (Avize), Aesculus hippocastanum 

(At Kestanesi), Cercis siliquastrum (Erguvan), 

Cryptomeria japonica (Japon Kriptomeryası), 

Hibiscus syriacus (Ağaç Hatmi), Picea 

orientalis (Doğu Ladini)‟dir. 20 ile 50 arasında 

Platanus orientalis (Doğu Çınarı), Tilia sp. 

(Ihlamur), Acacia dealbata (Gümüşi Akasya–

Mimoza), Buxus sempervirens c. v. rotundifolia 

(Top Şimşir), Chamaecyparis pisifera c. v. 

Boulevard (Yalancı Servi), Cryptomeria 

japonica var. Elegans (Japon Kadife Çamı), 

Diospyros kaki (Trabzon Hurması), Fraxinus 

excelsior (Adi Dışbudak), Juglans regia 

(Ceviz), Magnolia grandiflora (Büyük Çiçekli 

Manolya), Phoenix canariensis (Feniks), Pinus 

nigra (Karaçam), Acer negundo (Dişbudak 

Yapraklı Akçaağaç), Acer pseudoplatanus (Dağ 

Akçaağacı), Agave americana (Sarı Sabır), 

Betula pendula (Sarkık Huş), Cedrus atlantica 

(Atlas Sediri), Chamaerops humilis (Bodur 

Yelpaze Palmiye), Chrysanthemum sp. 

(Kasımpatı), Cupressus sempervirens var. 

Pyramidalis (Akdeniz Piramidal Servisi), Doğal 

Karışım Çim, Euonymus fotunei c. v. Repens 

Aureus (Minik Yapraklı Altuni Taflan), 

Euonymus japonica c. v. Variegata (Sarı Alacalı 

Taflan), Ficus elastica (Kauçuk), Hedera helix c. 

v. Marginata (Alacalı Orman Sarmaşığı), 

Laurocerasus officinalis (Karayemiş), Malus 

domestica (Elma), Morus alba c. v. Pendula 

(Sarkık Dut), Ophiopogon (Osmanlı Çimi)‟dir. 

En az kullanılan taksonlar ise şu şekildedir; 

Paeonia arborea (Odunsu Şakayık), 

Parthenocissus tricuspidata (Virjinya 

sarmaşığı), Philadelphus coronarius (Filbahri), 

Picea abies (Batı Ladini), Picea pungens c. v. 

Glauca (Mavi Ladin), Platycladus orientalis c. 

v. Aurea Nana (Top Altuni Doğu Mazısı), 

Platycladus orientalis c. v. Globosa (Top Doğu 

Mazısı), Prunus avium (Kiraz), Prunus 
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cerasifera c. v. Atropurpurea (Kırmızı Yapraklı 

Erik), Punica granatum (Nar), Salix babylonica 

(Salkım Söğüt), Sequoia sempervirens (Sahil 

Sekoyası), Syringa vulgaris (Leylak), Thuja 

plicata (Boylu Mazı), Thuja occidentalis c. v. 

Pyramidalis (Piramit Mazı), Ulmus sp. 

(Karaağaç), Vitis vinifera (Üzüm), Albizzia 

julibrissin (Gülibrişim), Abies nordmanniana 

(Doğu Karadeniz Göknarı), Abutilon hybridum 

(Hint Gülü), Begonia sp. (Begonya), Brassica 

sp. (Süs Lahanası), Buddleia davidii (Kelebek 

Çalısı), Castanea sativa (Anadolu Kestanesi), 

Catalpa bignonioides (Katalpa veya Sigara 

Ağacı), Cedrus deodora (Himalaya Sediri), 

Citrus sinensis (Mandalina), Corylus avellana 

(Fındık), Cupressus arizonica (Arizona Servisi), 

Cupressus sempervirens (Adi Servisi), 

Cupressus macrocarpa "Goldcrest" (Limon 

Servi), Cydonia oblonga (Ayva), Dahlia sp. 

(Yıdız Çiçeği), Deutzia scabra (Havlu Püskülü), 

Euonymus japonica (Yeşil Taflan), Euonymus 

japonica c. v. Aureus (Altuni Taflan), Euonymus 

fortunei c. v. Repens (Minik Yapraklı Taflan), 

Ficus carica (İncir), Ipomea sp., Jasminum 

nudiflorum (Gerçek Yasemin), Kochia scoparia 

(Süpürge Otu), Koelreuteria paniculata (Güvey 

Kandili), Lagerstroemia indica (Oya Ağacı), 

Liriodendron tulipifera (Lale Ağacı), Lonicera 

periclymenum (Orman Hanımelisi), Magnolia 

soulangeana (Yaprağını Döken Manolya), 

Morus alba (Ak Dut), Musa x paradisiaca 

(Muz), Nasturtium (Latin Çiçeği), Olea 

europaea (Zeytin), Oxalis acetosella (Ekşi 

Üçgül), Parthenocissus quinquefolia (Beşyaprak 

Virjinya sarmaşığı), Paulownia tomentosa 

(Pavlonya), Pinus pinaster (Sahil Çamı), Pinus 

radiata (Monteri çamı veya Radiata çamı), 

Pirus communis (Armut), Prunus armeniaca 

(Kayısı), Prunus domestica (Erik), Prunus 

persica (Şeftali), Pseudotsuga menziesii var. 

Viridis (Yeşil Duglas), Pseudotsuga menziesii 

(Adi Duglas), Quercus hartwissiana (Istıranca 

Meşesi), Rhododendron ponticum (Mor Çiçekli 

Orman Gülü), Robinia pseudoacacia (Yalancı 

Akasya), Rudbeckia sp., Spirea vanhouttei (Keçi 

Sakalı), Tagetes erecta (Kadife Çiçeği), Thuja 

occidentalis c. v. Aurea Compacta (Top Batı 

Mazı), Thuja occidentalis c. v. Danica (Batı 

Mazısı), Tilia rubra (Kafkas Ihlamuru), 

Viburnum tinus (Kartopu), Viola tricolor 

(Menekşe), Washingtonia filifera (Telli 

Palmiye), Weigelia florida (Vangelya), Yosun 

gibi bitki taksonları kullanılmıştır.  

12 tane tarihi mekanın bitkileri tespit 

edildiğinde 123 farklı bitki taksonundan sadece 

35 tanesinin Türkiye için doğal taksonlar 

olduğunu görmekteyiz. Bu da bize tarihi 

mekanlardaki bitkilerin doğal türlerden çok, 

egzotik türlerin tercih edildiği sonucunu 

vermektedir. Oysaki tarihi mekanlarda kültürel 

ve doğal bitki türlerinin ağırlıklı olması 

gerekmektedir. Seçilen bu 12 tane tarihi 

mekanda yanlış tür seçimleri ile oluşan bir 

bitkilendirme tasarımı görülmektedir.  
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Çeşitlilik: Gözlemcinin dikkatini elde tutmak, gözün dikkatini çekmek 

için kullanılan çizgi, form, doku ve renkteki değişiklik ve zıtlıktır 

(Nelson, 2004).  

 
Çeşitlilik örneği (Aktaş, 2011) 

Tekrar: Tasarımın sürekli bir çizgisini yakalamak ve yönlendirme 

sağlamak için, herhangi bir mekânda tekrar oluşturmayan öğeleri 

vurgulamak için, sınır elemanı olarak (görsel ve fiziksel sınırlama) 

kullanılmak istendiğinde kullanılır. Tasarımda belli bir düzen, belli bir 

organizasyon sağlar. Tasarımın kolay algılanmasını sağlar (Acar, 

2001).   
Tekrar örneği (Aktaş, 2011) 

Vurgu: Tasarımda dikkatleri bir noktaya çekebilmek için renk, çizgi, 

form, doku kontrastlarını da kullanarak oluşturulan bir tasarım 

bileşenidir (Walker, 1991).  

Vurgu yaratmanın en etkili yolu renklerle yapılan değişikliklerdir. 

Renklerde yapılacak vurgular duygularda en güçlü etkiyi oluşturur. 

Özellikle ani renk değişimleri algıyı güçlendirir (Austin, 1982).   
Bitkilerde vurgu örneği (Aktaş, 2011) 

Uygunluk ve zıtlık: Uygunluk görsel objelerin biçimi, ölçüsü, rengi, 

tonu, dokusu gibi özelliklerinin herhangi biri veya çoğunluğu ile 

meydana getirile bilir. Yön ve aralıklar da oluşturulabilir. Uygunluk 

elemanlar arasındaki bağlantı miktarıdır   (Robinson,   1992;   

Güngör, 1983).   Zıtlık; biçim, çizgi yönleri, doku ve renk gibi 

farklı bitki özelliklerinde bulunur. Ancak zıtlık kesinlikle bir 

anlaşmazlığı ifade etmez. Farklı özellikler arasındaki ilişki karşılıklı 

destekleyici olursa zıtlık çekici olabilir. (Austin, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renklerde Uyum ve Zıtlık (URL-3, 2012) 

Koram: Tasarım belli bir düzene göre okunabilmesidir. Tasarım bir 

ucundan diğer ucuna kadar geçişinde parçaların boyutlarındaki 

formlarındaki renklerindeki ve dokularındaki değişikliklerle 

oluşturulabilir (Austin, 1982).  

 
Eksensel koram örneği (URL–5, 2012) 
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Oran (Proporsiyon): Oran bir bütünün parçaları arasındaki ölçü 

ilişkisidir. Oran iyi ölçülülük anlamına gelir. Bir düzenlemenin iyi bir 

proporsiyona sahip olabilmesi için bütünü oluşturan parçalar 

arasındaki kitle, yüzey, form ve hacim bakımından estetik bir uyum ve 

denge sağlanmış olmalıdır (Gülez, 1987).  
 

Oran (Proporsiyon) (Aktaş, 2011) 

Denge: tasarımdaki elemanların eşit şekilde yayılmasıdır. Tasarımda 

denge görsel etkinin eşitliği veya denkliğidir (Ingram, 2005). Güney‟ e 

(1992) göre iki tür denge vardır; simetrik denge, asimetrik denge 

 
Denge örneği (URL 5, 2011) 

Şekil 1. Bitkilendirme tasarım ilkeleri tanımı ve örnekleri 

 

Çalılar: Çalı, 30 cm. den 2.5 m. hatta 5 m. ye kadar boya ulaşabilen 

uzun ömürlü odunsu bitkilerdir. Küçük çalılar; 30 cm – 1 m arasında 

boylanan, orta çalılar; 

2 m‟ye kadar boylanan ve ayakta duran bir insanın göz düzeyinin 

üstündeki çalılardır. Büyük çalılar: 2–5 m. arasında boylanırlar hatta 

7 m‟ye kadar boy yapabilirler (Boot 1990; Yıldırım, 2000).  
 

Çalı örneği (Aktaş, 2011) 

Küçük ağaçlar (ağaççık): Büyük çalılardan en belirgin farkı tek bir 

gövdeye sahip olmalarıdır. 5 m – 15 m boylanırlar. Bu ağaçlar alanı 

dikey düzlemde sınırlayabilir. Peyzaj, küçük ağaçların gövde ya da 

daha alçak dallarından oluştuğunda yarı şeffaf bir ön görünüm ortaya 

çıkabilir. Bunun sonucunda içine doğru bakan insana derinlik hissi 

verebilir (Booth, 1990).  

 
Küçük ağaçlara örnek (URL 19, 2010) 

Büyük ağaçlar: En büyük ölçeğe sahip materyal grubudur. 15 m. veya 

daha fazla boylanabilir, uzun ömürlüdür Yazgan ve ark., (2005).  

 
Büyük ağaçlara örnek (URL 18, 2012) 

Şekil 2. Bitkilendirme tasarımında ölçüler ve örnekleri 
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Şekil 3. Görsel ve işlevsel bitki özellikleri (Yılmaz, 2012) 

 

Çizelge 1. Tarihi mekânlarda kullanılan toplam takson sayıları 

Alan 

No 
İsim 

Toplam 

Takson 

Sayısı 

Ağaçlar Ağaçcıklar Çalılar 
Yer 

örtücüler 
Çimler 

1 Atatürk Köşkü 50 16 6 14 12 2 

2 Ayasofya Müzesi 59 23 17 15 3 1 

3 Gülbahar Hatun Cami ve Türbesi 40 20 8 11 0 1 

4 Bölge İdare Mahkemesi 12 4 3 3 2 0 

5 Hamza Paşa Cami ve Türbesi 5 2 0 2 1 0 

6 Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 26 13 6 5 1 1 

7 Kanuni Anadolu Lisesi 21 10 2 5 2 2 

8 Trabzon Müzesi 21 5 2 11 2 1 

9 Trabzonspor Müzesi 10 2 2 3 3 0 

10 Ziraat Bankası 9 6 1 1 0 1 

11 Mimarlar Odası 14 8 1 3 1 1 

12 Ortahisar Bölgesi 74 30 10 16 15 3 

Toplam 341 139 58 89 42 13 

Görsel bitki özellikleri İşlevsel bitki özellikleri 

1–Vurgu 

2–Form 

3–Doku 

4–T krar 

5–Değişkenlik 

6–Denge 

7–Ölçü 

8–Ç g  

Gölgeleme, gürültüyü 

azaltma, tozu yutma, 

sınır oluşturma, perde 

görevi görme, rüzgar 

kırabilme, odak 

oluşturma, ağaç altı 

oturma vb. 
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Kaya Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı: Trabzon‟da Süs Bitkileri 

Kullanılarak OluĢturulan Bir Kaya Bahçesi Önerisi 
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Özet 

Günümüzde endüstrileşme ve yaşamın her alanında kendini hissettiren küresel ısınmanın olumsuz 

etkileri, peyzaj mimarlığı çalışmalarında da dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu gibi 

olumsuz faktörler peyzaj planlamalarında, tasarımcıların yeni tasarım anlayışlarına ve alternatif çözümlere 

yönelmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda kaya bahçeleri, doğadaki bazı peyzaj karakterlerini kente 

taşıyarak, yoğun kent ortamlarında insanları doğa ile yeniden buluşturma noktasında önemli bir görev 

üstlenmektedir.  

Bu çalışmada, kaya bahçelerinin önemi ve peyzaj mimarlığındaki kullanım alanları belirtilmiş ve doğal 

kayalık alanların kaya bahçesi şeklinde düzenlenerek peyzaj mimarisinde değerlendirilmesi gerektiği ortaya 

konmuştur. Bu kapsamda Trabzon ilinden seçilen ve yaya geçiş güzergâhı üzerinde yer alan doğal bir kayalık 

alanın kaya bahçesi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bitkilendirme tasarımı ilkelerine göre bu tip 

alanlarda yapılabilecek kaya bahçesi düzenlemelerine bir öneri olarak Sierra Photo Land Designer ve Adobe 

Photoshop CS3 paket programlarından yararlanılarak similasyon oluşturulmuştur. Sonuç olarak, gerçekleştirilen 

simülasyonla gerek kentsel ortamlarda, gerekse de kırsal ortamlarda bulunan doğal ve yapay kaya bahçeleri 

karşılaştırılmış ve bu alanlarda kullanılabilecek bitkilerin özellikleri ortaya koyulmuş olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Kaya bahçesi, bitkilendirme tasarımı, doğal kayalık alanlar, süs bitkisi, Trabzon 

 

The Use of Rock Gardens in Landscape Architecture: A Rock Garden Proposal Using Ornamental Plants 

in Trabzon 

Abstract 

Recently, the negative effects of industrialization and global warming, which are being felt in every part 

of the life, have been an important component of landscape architecture studies. These negative factors 

necessitate landscape designers to bear new designing concepts and alternative resolutions. In these sense, rock 

gardens have an important role on bringing the nature and the people, which are increasingly distanced from 

each other in dense urban environments, together by reflecting some natural landscape characters to cities.  

In this study, the importance and the usage of rock gardens in landscape architecture have been pointed 

out and it was displayed that natural rockeries should have been revealed as rock gardens in landscape 

architecture. In this context, a natural rocky area, which is located on a pedestrian route, has been selected in 

Trabzon city and it has been decided to evaluate as a rock garden. According to the planting design principles, a 

suggestion of rock garden design in this kind of areas had been simulated by using Photo Land Designer and 

Adobe Photoshop CS3 programs. As a result, with the performed simulation, natural and artificial rock gardens 

both in urban and rural areas will be compared and the properties of plants to be used in these areas will be 

revealed.  

 

Keywords: Rock garden, planting design, natural rocky areas, ornamental plant, Trabzon 

 

GiriĢ 

Doğanın bir parçası olan insan ve onun 

meydana getirmiş olduğu sosyal topluluk, 

varoluşundan günümüze kadar daima çevresi ile 

ilgi kurmuş, yaşadığı mekanı ve yakın çevresini 

güzelleştirmek ve düzenlemek istemiş, bu arzusu 

gelişerek günümüze kadar devam etmiştir 

(Pamay, 1971).  

Günümüzde „çevre‟ sözcüğü ile insanların 

tüm sosyal, biyolojik, fiziksel ve kimyasal 

uğraşlarını sürdürdüğü ortam tanımlanmaktadır. 

İnsanın, içinde yaşadığı çevrenin ayrılmaz bir 

öğesi; çevresi ile ilişkisi ise kaçınılmaz bir 

olgudur (Öztan, 2004). İnsanların doğayla ve 

çevreleriyle olan bu ilişkilerini nitelikli bir 

şekilde sürdürebilmeleri, peyzaj mimarlığı 

meslek disiplini çalışmaları kapsamında 

amaçlanan hedeflerden birisidir.  

Son yıllarda teknolojinin gelişimi ve 

küresel ısınmanın olumsuz etkileri peyzaj 

tasarımlarında da kendini hissettirerek, yeni 

tasarım konseptlerine yönelmeyi beraberinde 
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getirmiştir. Bu kapsamda peyzaj mimarlığında 

oldukça önem kazanan yeni peyzaj 

planlamalarından biri de kaya bahçeleridir. 

İnsanların doğadan gittikçe uzaklaşarak adeta 

betonlaşmış kent dokusunda kaybolmalarına ve 

ekolojik dengenin bozulmasına bir önlem olarak, 

doğadaki bazı peyzaj karakterlerini kente 

taşımak ve bunu doğadaki oluşumları aslına 

sadık kalarak gerçekleştirmekte kaya bahçeleri 

oldukça önemli bir yere sahiptir (Ömeroğlu, 

2010).  

Kaya Bahçesi, kısaca kaya ve bitkilerin 

oluşturduğu kompozisyonlardır. Japonlar, kaya 

bahçesi uygulamalarında genellikle sadece taş, 

kaya ve kumu sanatsal bir biçimde bir araya 

getirirlerken, İngiliz stilindeki kaya bahçeleri, 

„Kaya Bahçesi‟ terimi ile en bütünleşik olanıdır. 

1800‟lerde İngiltere‟de alpin bitkilerin 

gelişebilmeleri için uygun alanlar oluşturulması 

fikri ile yaygınlaşan alpin bahçeler zamanla 

estetiksel kaygıların da artmasıyla gelişmiş ve 

kaya bahçeleri zamanla daha doğal görünümler 

ortaya koymaya başlamıştır (Stites ve Mower, 

1990).  

 

Doğanın bir parçası olarak kaya bahçeleri 

Doğada kayalık alanlara, birçok farklı 

jeolojik oluşumlarda rastlamak mümkündür. 

Yamaçlar, sarp kayalıklar, uçurumlar, falezler ve 

kanyonlar doğanın kayalarla olan muhteşem 

birlikteliğini en güzel biçimde ortaya koyduğu 

alanlardır.  

Kaya bahçeleriyle ilgili fikir sahibi 

olabilmek için başlangıç noktası doğanın 

kendisidir. Kırda yürürken çevremizi 

gözlemlersek, göl kıyılarında, deniz kenarında, 

yol kenarlarında, nehir kenarlarında ve ormanlık 

yerlerde doğal kaya uzantılarını görebiliriz. 

Uçurumlar ve boğazlar doğanın kayalarla olan 

doğal biçimlenme stilini ortaya koyar. Bu doğal 

kayalık görünümünün çimenle, yabani otlarla ve 

ağaçlarla örtülerek, ölçeğinin küçültüldüğünü 

farz edersek minyatür bir kaya bahçesi elde 

ederiz (Murfitt, 2005).  

Bitkiler, doğal kayalık alanlarda oldukça 

önemli bir işleve sahiptirler. Kayalık alanlardaki 

keskin ve sert görünümler, bitkiler yardımıyla 

yumuşatılıp, oldukça estetik peyzaj karakterleri 

ortaya konulmaktadır. Böylece bu tip kayalık 

alanlar, daha doğal ve insanlara daha yakın bir 

hale gelirler.  

 

Kaya bahçelerinin peyzaj mimarlığındaki yeri 

ve önemi 
Peyzaj mimarlığı disiplini olarak kentsel 

mekanlarda, kentin yorucu ve dengesiz havasını 

bir ölçüde olsun azaltacak ve doğadan birtakım 

mesaj ve esintiler sunacak düzenleme yollarına 

başvurulabilir. Bu şekilde doğada rastlanan bir 

ortam, gerek malzeme olarak ve gerekse bitkisel 

kompozisyon olarak aynen alınabilir ya da 

tasarımın estetik içeriğine göre birtakım 

değişikler yapılmak suretiyle düzenlenebilir. 

Böylece kentlerde yaşayan insanların doğayla 

buluşmaları zahmetsiz olarak sağlanmış 

olmaktadır. Bu bağlamda kaya bahçeleri, canlı 

(bitkiler) ile cansız (taş–kaya) materyallerin bir 

araya gelerek insan psikolojisi üzerinde etkili 

olan vasıtalardır (Acar, 1997).  

Kaya bahçelerinde kullanılan kayaların 

sayısı az ya da çok olup, doğal olarak veya insan 

eliyle bir araya getirilmiş olabilir. Fakat 

oluşturulan kaya bahçesi, doğal olmasa bile 

insanlar üzerinde çoğunlukla doğallık izlenimi 

bırakır. Bunun sebebi, kaya bahçelerinin 

doğadan yola çıkılarak oluşturulmasıdır (Adams, 

1912).  

İdeal bir kaya bahçesinin öncelikle bir planı 

olması oldukça önemli bir unsurdur. Kaya bahçesi 

planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli unsurlardan biri, kaya bahçesini 

oluşturmadan önce bir amaç belirlenmesi ve bu 

kapsamda en uygun temanın seçilmesidir. Dağda 

bir vadi, kayalık bir tepe, kayalık bir yamaç veya 

bir zirve gibi belirgin bir tema yansıtmalı, tasarım 

anlamsız taşlar yığıntısı olmamalıdır. Kaya 

bahçesi yarattığı etki itibariyle doğanın bir 

kopyasıdır ve bunu yaparken başarılı olabilmek 

için amacımız doğanın kendi seçtiğimiz belirgin 

bir özelliğini aslına sadık kalarak taklit 

edebilmektir (Farrer, 1908).  

 

Kaya bahçelerinin peyzaj mimarlığındaki 

fonksiyonları ve kullanımı 

Kaya bahçeleri, çeşitli fonksiyonları, çok 

büyük bir alan gerektirmeden bir arada 

sunabilmeleriyle peyzaj tasarım projelerinde 

önemli bir yere sahiptir. Oldukça küçük bir 

arazide bile alpin bitkilerin göz alıcı, tipik 

örneklerini içeren bir kaya bahçesi 

oluşturulabilir.  

Peyzaj tasarımlarında kaya bahçelerinden, 

farklı nitelikteki mekanlarda, farklı fonksiyonları 

karşılama amacıyla yararlanılabilir. Kaya 

bahçeleri, peyzaj mimarisinde fonksiyonel 
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açıdan 3 farklı şekilde değerlendirilebilir. Bunlar 

sırasıyla ekolojik, işlevsel ve görsel 

fonksiyonlardır. Kaya bahçelerinin fonksiyonları 

Şekil 1‟de görülmektedir.  

 

Kaya bahçelerinin ekolojik fonksiyonları 
Kaya bahçelerinin başlıca fonksiyonu 

bitkilerin doğal ortamlarındaki yaşam şartlarına 

mümkün olduğunca benzer bir yaşam alanı 

oluşturmaktır. Alpin bitkiler, en tipik kaya 

bahçesi bitkileridir. Bu bitkiler genellikle yüksek 

dağların sarp kayalıklarında doğal olarak 

yetişirler. Bundan dolayı ideal bir kaya bahçesi 

mümkün olduğunca bu bölgelerdeki doğal 

toprak ve ekolojik ortam koşulları 

barındırmalıdır (Brown, 1970).  

Kaya bahçeleri, doğal habitatlardaki açık 

drenaj sistemlerine benzer. Kayalar, taşlar ve 

çakıl, fazla miktardaki suyun kolayca akıp 

giderek özellikle alpin bitkilerin kayaların 

altında oluşan nemden yararlanmasını sağlar 

(Beazley, 2001). Bu özelliği ile kaya bahçeleri 

tasarım yapılacak alanda doğal bir drenaj sistemi 

teşkil eder. Kaya bahçeleri planlanırken dikkat 

edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de 

planlama yapılacak alanın doğal dokusunu, 

karakteristiğini mümkün olduğunca koruyarak, 

yapılacak tasarımda değerlendirmektir. Küresel 

ısınmanın etkisiyle değişen ekolojik koşullar, 

iklim koşulları ve kuraklığın tehdidi altındaki 

dünyada ve ülkemizde bu tehdide karşı alınması 

gereken önlemlerden birisi de yapılan peyzaj 

planlamalarını tüm bu olumsuz koşulları dikkate 

alarak tasarlamaktadır. Bu noktada kaya 

bahçeleri; asgari düzeyde bakıma ihtiyaç 

duymaları, su isteklerinin fazla olmaması, 

doğadaki mevcut elemanları kullanarak kolayca 

uygulanabilir olmaları nedeniyle ideal bir 

planlama yöntemidir. Kaya bahçeleri, 

hayvanlara ve diğer canlılara adeta doğadaki 

mevcut düzende olduğu gibi bir yaşam ortamı 

sunar, bu şekilde birçok canlı türüne de flora 

temin eder. Kuşlar ve arılara, hatta su canlılarına 

da uygun bir yerleşme ve yuva yapma ortamı 

sağlayarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine 

destek olur.  

 

Kaya bahçelerinin iĢlevsel fonksiyonları  
Sınır elemanı fonksiyonu: Bir mekanın 

çevresiyle, ya da farklı mekanlarla olan ilişkisini 

sınırlamak için kaya bahçelerinden sınır elemanı 

olarak yararlanılabilir (Şekil 2). Böylelikle 

yapay bir malzeme kullanmadan topografyadan 

da faydalanarak mekana doğal bir kuşatma, sınır 

oluşturulur.  

Ayırıcı eleman fonksiyonu: Farklı 

işlevleri olan mekanlar arasında yalıtım 

sağlamak ve mekanlar arasındaki fiziksel, görsel, 

hatta kısmen işitsel temasın koparılmasını 

sağlamak amacıyla kaya bahçelerinin ayırıcı 

olma fonksiyonundan yararlanılabilir. Kaya 

bahçeleri sert zemin ve yumuşak zemini 

birbirinden ayırma amaçlı da kullanılabilir 

(Murfitt, 2005). Şekil 3‟de Japonya‟nın Nara 

şehrinde, yol kenarında yer alan bir konutun yol 

ve çevresi ile arasında izolasyon oluşturma 

amaçlı, kademeli bir duvar halinde düzenlenmiş 

bir kaya bahçesi örneği görülmektedir.  

GiriĢ tanımlayıcı fonksiyon: Mekan 

girişlerinde mekana karakteristik kazandırmak, 

girişlere dikkat çekmek veya girişin daha net 

biçimde algılanmasını sağlamak üzere kaya 

bahçelerinin giriş tanımlayıcı fonksiyonundan 

yararlanılabilir (Şekil 4).  

Vurgu fonksiyonu: Peyzaj tasarımlarında 

dikkat çekmesi istenilen alanlarda, bir tepe, 

mimari bir yapı veya farklı bir oluşumun 

çevresinden ayrılarak egemen unsur olarak 

vurgulanmasını desteklemede, kaya bahçelerinin 

vurgu fonksiyonu kullanılabilir (Şekil 5). 

Böylece alanımızda vurgulamak istediğimiz 

yerin projelerdeki okunabilirliğini arttırabiliriz.  

Prestij noktası oluĢturma fonksiyonu: 

Bahçe içerisinde özel bir alan belirlemek, bir 

mekanın statüsünü arttırmak veya o mekanı diğer 

mekanlar arasında ayrıcalıklı bir konuma 

getirmek için kaya bahçelerinin desteğiyle 

istenilen etki yaratılabilir (Şekil 6).  

Yönlendirme fonksiyonu: İnsanları bir 

noktadan istenilen başka bir noktaya ulaştırırken 

onlara yön gösterici olmak ve sirkülasyonun 

sürekliliğini sağlama amaçlı kaya bahçeleri 

yönlendirici eleman olarak kullanılabilir (Şekil 

7).  

Toprağı tutma ve erozyon kontrolü 

fonksiyonu: Sarp kayalık alanlarda erozyon 

olumsuz hava koşullarının etkisiyle oluşabileceği 

gibi, bu alanlardaki materyalin yer değiştirerek, 

yamacın dibinde birikmesi yola açan esas 

faktörler rüzgar, su ve yerçekiminin etkisidir 

(Larson ve ark., 2000). Dik yamaçlarda, şev 

alanlarda yapılacak bir kaya bahçesi toprağı 

tutarak erozyon kontrolünü olumlu yönde etkiler. 

Bu gibi alanlarda kaya bahçeleri teraslar halinde 

düzenlenebilir ya da kuru taş duvar tekniği ile 

istinat duvarları oluşturulabilir (Şekil 8). 
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Tasarımda kullanılacak kayalar eğim yönüne dik 

şekilde yerleştirilerek aşırı yağışlarda toprağın 

yer değiştirmesine engel olunur. Ayrıca kaya 

bahçelerinde sıkça kullanılan yer örtücü bitkiler 

ile de toprağın bitki kökleri tarafından tutulması 

sağlanarak, toprak bulunduğu yerde muhafaza 

edilir.  

Anlamsal içerik fonksiyonu: Kaya 

bahçeleri içerdikleri anlam bakımından farklı 

misyonlar yüklenebilir. Örneğin Japon 

bahçelerinde kayalar kullanılarak dağları, 

şelaleleri, dalgalı bir deniz manzarasını tasvir 

edecek kompozisyonlar oluşturulur. Kayalar 

uzun ömrün geleneksel sembolleri olan 

kaplumbağa ve turna kuşu gibi hayvanları da 

temsil edebilir. Küçük adacıklar üzerine 

yerleştirilen büyük bir kaya çoğunlukla 

Budizm‟in Sumeru Dağı‟nı veya Taoizm‟in 

efsanevi ölümsüzlük zirvesi olan Horai Dağı‟nı 

sembolize eder. Bir başka tema da Fuji Dağı gibi 

doğal „Landmark‟ noktaları veya Çin ve 

Japonya‟nın ünlü peyzaj manzaralarının 

tasviridir (Young, 2005). Şekil 9–a‟ da şelalenin 

altında, sazan balığını simgeleyen ve şelalenin 

üzerine çıktığında kötü ruhlu ejderhaya 

dönüşeceğine inanılan „Rikyoseki‟ adı verilen 

kaya görülmektedir (Tüfekçioğlu, 2008). Şekil 

9–b‟ de ise, Portland, Hoyt Arboretumu 

içerisindeki anlamsal içeriğe dayalı bir Japon 

bahçesi örneği görülmektedir.  

 

Kaya bahçelerinin görsel ve estetik 

fonksiyonları 
Peyzaj mimarlığında kaya bahçeleri, 

tasarımlardaki estetik ve görsel potansiyeli 

arttırmada oldukça etkilidir. Yapılan 

tasarımlarda kaya bahçeleri kullanılarak 

oluşturulacak mekanların görsel değeri 

arttırılabilir.  

Kaya bahçeleri, sonbahar renklenmesi 

olan bitkilerle oluşturulan kompozisyonlarda 

oldukça iyi sonuçlar verir. Kullanılan bitkilerin 

rengiyle, kayaların rengi arasındaki kontrastlar 

görsel açıdan oldukça etkilidir. Su, bitki, kaya 

üçlüsünün oluşturduğu kompozisyonlarda da 

dokusal kontrastlar veya uyum peyzaj 

tasarımlarında etkili sonuçlar ortaya koyar.  

 

Kaya bahçelerinde bitki türlerinin seçimi 

Kaya bahçelerinde normal olarak orman 

sınırı ile daimi kar sınırı arasında yetişen alp 

çiçekleri kullanılır. Bunların tabii yetişme 

şartlarını bir ev bahçesinde veya parkta temin 

etmek oldukça güçtür. Bu sebeple bu bitkiler 

arasından kaya bahçelerinde yetişebilecek türleri 

seçmek gerekir. Ancak, kaya bahçelerinde yalnız 

yerli alp bitkiler kullanılmaz.  

1000–2000 m. yükseklikteki dağlık 

arazilerde yetişen yerli ve yabancı bitki türleri de 

kullanılır. Yalnız ıslah edilmiş kültür formlarının 

kaya ve taş bahçelerinde kullanılması arzu 

edilmez (Tanrıverdi, 1987).  

Kaya bahçelerinde kullanılacak bitki 

türleri seçilirken dikkat edilmesi gereken birçok 

unsur vardır. Öncelikle kaya bahçesi 

oluşturulacak yörenin iklim koşullarına uyum 

sağlayan bitki türleri seçilmelidir. Kullanılacak 

bitki türleri belirlenirken fazla boy ve çap 

yapmayan bodur türler tercih edilmeli ayrıca 

narin yapıdaki diğer türlerle rekabete girebilecek 

hızlı büyüyen, istilacı türlerden kaçınılmalıdır.  

Bitki türü seçiminde kaya ve taşların 

rengi, bitkilerin yaprak ve çiçek rengi, hatta 

suyun rengiyle oluşturulacak kombinasyondaki 

uyuma ve kompozisyondaki etkinin yapay 

görünmemesine dikkat etmek gerekir (Thomas, 

2004). Renk ve doku açısından kullanılacak bitki 

türleri, oluşturulmak istenilen etkiye veya 

üstleneceği fonksiyona göre birbirleriyle armoni 

ya da kontrastlık oluşturabilecek özellikteki 

türlerden seçilmelidir. Ayrıca kaya bahçesindeki 

renklenmenin 4 mevsim etkin olacak şekildeki 

farklı renklenme dönemlerine sahip bitki 

türleriyle oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 

Böylece kaya bahçesinde dengeli bir renklenme 

periyodu oluşturulur.  

 

Materyal ve Yöntem 
Türkiye‟nin, üç kıtanın kesişim ve geçiş 

bölgesinde bulunması bitki gen kaynakları ve 

endemik bitkiler yönünden sahip olduğu 

potansiyeli koruma, tanıtma ve kullanma 

zorluğunu doğurmaktadır (Karahan, 1998). 

Özgün doğal–kültürel nitelikleri korumaya ve 

sürdürülebilir bir biçimde kullanmaya yönelik 

değişik mekansal strateji ve modelleri ortaya 

koyma, peyzaj planlamanın öncelikli hedefleri 

arasındadır (Ayhan, 2007).  

Doğal peyzajda jeolojik yapı, peyzaj 

planlama çalışmalarında arazi kullanım 

kararlarına sınırlamalar getirmekte, mümkün 

olabilecek doğa kullanış biçimlerinin 

uygulanmasında büyük rol oynamakta ve 

böylelikle peyzaj gelişmesine zemin teşkil 

etmektedir (Acar, 1993).  
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Dünya ölçeğinden bakıldığında, birçok 

ülkede doğal yapıyı korumaya ve ülkelerin kendi 

peyzaj stillerini ortaya koymaya yönelik 

girişimler oldukça dikkat çekicidir. Ülkemiz bu 

konuda sahip olduğu potansiyeli ne yazık ki tam 

olarak ortaya koyamamaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi, ülkemiz bitki 

coğrafyası açısından önemli bir yere sahiptir. 

Deniz seviyesinden itibaren yüksek dağlık 

kesimlere kadar topoğrafya–iklim etkileşiminin 

bir sonucu olarak floristik mozaiğin dikkat 

çektiği bölgede pseudomaki, orman, alpin 

(yüksek dağ) ve yer yer step vejetasyon yapıları 

kuzey–güney istikameti doğrultusunda 

belirginleşmektedir. Bu yapı içerisinde yöre 

bitki türü çeşitliliğinin artmasında önemli bir 

yeri olan kayalık yetişme ortamlarında 

gelişimini sürdürebilen türleri de görmek 

mümkündür (Acar ve ark., 2001).  

Doğal kayalık alanların kent peyzajına 

dahil edilmesi kapsamında, Trabzon ilinden 

seçilen ve yaya geçiş güzergâhı üzerinde yer 

alan doğal bir kayalık alanın, kaya bahçesi 

olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bitkilendirme tasarımı ilkelerinden biri olan 

renk ilkesinden yararlanarak, üç farklı tipte 

renklenme özelliği gösteren kaya bahçesi 

simülasyonları oluşturulmuştur. Bu 

simülasyonları oluşturmada Sierra Photo Land 

Designer ve Adobe Photoshop CS3 ve Artlantis 

Studio paket programlarından yararlanılmıştır 

(Acar ve ark., 2008).  

Belirlenen çalışma alanı (Şekil 10) 

Trabzon ili, Değirmendere mevkiinde 

bulunmaktadır. Trabzon–Rize karayolu üzerinde 

yer alan çalışma alanı, konum açısından 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, girişine ve 

Forum AVM‟ye bitişik olması sebebiyle dikkat 

çekmektedir.  

Bu alanda yer alan doğal şev halindeki 

kayalıklar, atıl durumda olmakla birlikte, görsel 

açıdan da estetik olmayan bir görüntü teşkil 

etmektedir. Kent içindeki bu tip doğal kayalık 

alanların, kaya bahçesi olarak düzenlenmesi, 

kentlere birçok avantajı da beraberinde 

getirecektir.  

Bu tip doğal alanların kaya bahçesi olarak 

düzenlenmesi, kentteki yeşil dokunun 

arttırılması, düz alanların olmadığı kentlerde 

şevlerin peyzaj tasarımlarına yeşil alan olarak 

kazandırılması ve maliyet açısından yeni bir 

kaya bahçesi düzenlenmesine kıyasla çok daha 

ekonomik olması gibi birçok sebeple oldukça 

kullanışlı olmaktadır.  

 

Bulgular 
Çalışma alanı üzerinde gerçekleştirilen 

simülasyonlarla, mevcut doğal kayalık yapı 

üzerinde bitkilendirme tasarımı uygulanmıştır. 

Bitkilendirme tasarımı teması olarak 3 farklı 

renk karakterinde öneriler ortaya konmuştur. 

Farklı renklenme özelliklerine göre oluşturulan 

kaya bahçesi tipleri, tek renkli, az renkli ve çok 

renkli olarak sıralanmaktadır. Yapılan çalışma 

sonucunda doğal kayalık alan değerlendirilerek, 

kent peyzajına estetik ve görsel açılardan katkı 

sağlayacak kaya bahçeleri oluşturulmuştur (Şekil 

11).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Kaya bahçeleri günümüzde peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında; birçok farklı 

fonksiyonu bir arada sunabilmesi, bakım ve 

maliyet masraflarının fazla olmaması, su 

gereksinimi bakımından kanaatkâr bitki 

türlerinin kullanılması gibi farklı nedenlerle 

oldukça popüler bir konumdadır.  

Kaya bahçesi düzenlemeleri için kentlerde 

büyük ölçekli boş bir alan tesis etmek günümüz 

şartlarında pek mümkün değildir. Bu bağlamda 

kentlerde yer alan doğal kayalık alanlar bizim 

için oldukça iyi bir alternatif olarak öne 

çıkmaktadır. Bu tip doğal kayalık alanlar, kaya 

bahçesi kapsamında yeniden düzenlenerek görsel 

ve işlevsel olduğu kadar ekolojik açıdan da 

kentlere birçok katkı sağlayacaktır. Özellikle 

kayalık alanlarda yetişen ve çiçek güzelliği ile 

öne çıkan yöreye ait çok yıllık bazı doğal 

bitkilerin (Rhododendron, veronica, Origanum, 

Sedum, Sempervivum, Arabis, Saxifraga, 

Campanula, Hypericum, Scutellaria vb. 

cinslerine ait türler gibi) yetiştirilmesi ve 

üretilmesi daha sürdürülebilir ve etkili 

tasarımların gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.  

Doğal kayalık alanların değerlendirilmesi 

kapsamında bir öneri getirmek amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışmada, bitkilendirme 

tasarımı ilkelerinden biri olan renk ilkesi 

kullanılmıştır. Buradan referans alarak, ileride 

yapılacak olan çalışmalar için farklı 

bitkilendirme tasarımı ilkeleri kullanılarak farklı 

karakterlerdeki kayalık alanlar için çeşitli 

seçenekler üretmek mümkün olacaktır.  
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Engellilere Yönelik Peyzaj Tasarımında Bitki Kullanımı 
 

Canan Koca 
Y. T. Ü., F. B. E Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Peyzaj Planlama Programı, İstanbul 

canan_koca@hotmail.com 
 

Özet 

Bilindiği gibi, doğuştan veya sonradan oluşan sebeplerden ötürü bireylerde meydana gelen kısıtlılık hali 

engellilik olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12‟sini engelliler oluşturmakta olup, bu 

nüfusun aktiviteleri çoğu zaman toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak 

sınırlandırılmaktadır.  

Fiziksel, görme, işitme, zihinsel ve süreğen engelliler olmak üzere beş grupta sınıflandırılan engellilerin 

de herkes gibi erişilebilir ve ulaşılabilir şartlarda yaşama hakkı bulunmaktadır. Anayasamızın 10. maddesinde 

belirtilen “herkesin eşit haklara sahip olması” hakkı bunu desteklemektedir.  

Kent planlama çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturan peyzaj tasarımlarında engellilerin fiziksel ve 

zihinsel özelliklerinin dikkate alınması önemli bir unsurdur. Kişilerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlıkları 

üzerinde olumlu etkileri bulunan açık ve yeşil alanlar, engellilerin toplumla bütünleştirilmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Bu alanların herkes tarafından kullanımı erişilebilirliğe bağlı olduğu kadar doğru bitki seçimine 

de bağlı olup, bitkilendirme çalışmalarında görsellik ve kullanım amacı büyük önem taşımaktadır. Kentsel 

alanlarda bitkiler; havayı temizleme, iklim kontrolü, erozyonu önleme, gürültüyü engelleme, ışığı perdeleme gibi 

çeşitli amaçlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla peyzaj tasarımlarının yapı taşlarını oluşturan bitkilerin seçiminde 

engelliler göz ardı edilmemeli, engelli grupları ve özellikleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılmalıdır. Beş 

duyuya hitap eden tasarımlar engelliler açısından kolaylık sağlaması sebebiyle kullanılacak bitki türleri özenle 

seçilmelidir.  

Çalışmada; açık ve yeşil alanlarda farklı engel gruplarının durumlarına uygun tasarımlarda kullanılması 

gereken bitkiler ve özellikleri üzerinde durulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Engelliler, peyzaj tasarımı, açık ve yeşil alanlar, bitkilendirme 

 

Uses of Plants at Landscape Design for Disabled People 

Abstract  

As you know, an individual qualifies as disabled if he/she has a state of limitation which may be present 

from birth, or occur during a person‟s lifetime. In Turkey, approximately %12 of population is disabled people 

and their activities are often limited depending on social, economical and cultural structure of community.  

A disability is an impairment that may be physical, mental, visual, hearing and chronic. Disabled people 

deserve to live equally and this notion is supported by TR Constitution which says “everyone should have equal 

rights”.  

It is important that landscape design which is a significant part of urban planning should concern the 

physical characteristic of disabled people. Open and green areas may have positive effects on human‟s physical, 

mental and psychological health and also plays an active role in integration of disabled people with community. 

Those places serves people right if it is accessible and right plant choices have been made. Planting should be 

handy as to having visual quality. Plants at urban areas are generally used for air filtering, climate control, 

erosion prevention, isolation and light shielding etc. So, landscape design shouldn‟t ignore different disability 

groups. So plant species should be chosen carefully in order to provide visual and auditory interfaces for 

disabled users.  

In this study; the main concern will be creating a green environment provided that planting issues related 

to different disability groups .  

 

Keywords; Disabled people, landscape design, open and green areas, planting 

 

GiriĢ 

Çeşitli kısıtlamalara sahip olan 

engellilerin herkes gibi rahat ve özgür bir şekilde 

yaşama hakkı bulunmasına rağmen, çoğu zaman 

sosyal ve fiziksel çevrede yaşanan sorunlar veya 

eksiklerden ötürü bu hakları 

sınırlandırılmaktadır. Yapılaşmış çevrede 

hareketliliklerini kısıtlayan çok sayıda engelin ve 

uygun olmayan düzenlemelerin bulunması 

nedeniyle engellilerin toplumsal hayata 

katılımında sorunlar yaşanmaktadır. Dünyada bir 

milyardan fazla (nüfusun yaklaşık %15‟i), 
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Türkiye‟de ise yaklaşık 8.5 milyon kişi çeşitli 

engellilik durumuna sahip olup, Ulusal Özürlüler 

veri Tabanına göre, ülkemizdeki kayıtlı 

engellilerin %29.2‟sini zihinsel, %25.6‟sını 

süreğen, %8.8‟ini fiziksel, %8.4‟ünü görme, 

%5.9‟unu işitme, %3.9‟unu ruhsal ve duygusal, 

%0.2‟sini dil ve konuşma engelliler ve %18‟ini 

ise birden fazla engele sahip olan kişiler 

oluşturmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2012).  

Nüfusun %25‟i dolaylı veya doğrudan 

olarak engelliliğin mevcudiyetinden 

etkilenmektedir. Nüfusun yaşlanması ve kronik 

hastalıklardaki artışlara bağlı olarak engelli 

sayısı giderek artmaktadır. İstatistikler, günlük 

hayatın içerisinde aktif olarak yer alamayan 

engellilerin sayısının, toplum bilincinde yer 

etmiş genel kanının aksine çok daha fazla olduğu 

gerçeğini göstermektedir.  

Ulaşılabilirlik ve erişebilirlik başta olmak 

üzere çok çeşitli problemleri bulunan engellilerin 

yaşadığı sorunlara çözüm olabilmek amacıyla 

ülkemizin kabul ettiği çok sayıda ulusal ve 

uluslar arası yasalar ile iyileştirmeye gidilmekte 

ancak bunlar uygulamada yetersiz kalmaktadır. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile 2005 yılında 

çıkarılan Özürlüler Yasası en önemli yasal 

çalışmalar arasında sayılmakta olup, Özürlüler 

Yasası ile 2012 yılına kadar tüm kamu kurum ve 

kuruluşları, yaya geçitleri, resmi yapılar, yeşil ve 

spor alanları gibi alt yapıların engellilerin 

erişilebilirliğine uygun olması hedeflenmiş 

ancak bu süre 2015 yılına ertelenmiştir.  

BM Engelliler için Dünya Eylem Planında 

engellilere yönelik sorunların çözümleri; 

önleme, rehabilitasyon ve fırsat eşitliği gibi üç 

ana başlığa dayandırılmaktadır. Dolayısıyla 

kentsel düzenlemelerin engellilere uygunluğu ile 

engellilerin önündeki birçok engel ortadan 

kaldırılmakta ve aynı zamanda BM‟nin 

belirlediği bu üç kritere önemli ölçüde katkı 

sağlanmaktadır.  

Engellilere yönelik tasarım çalışmaları ile 

erişilebilir ve ulaşılabilir mekanlar oluşturularak 

herkes için kolay ve rahat dolaşım olanakları 

sunulmaktadır. Yaşadığımız çevrenin engellilere 

ve engeli olmayan tüm insanlar için uygunluğu 

aşağıda belirtilen evrensel tasarım prensiplerinin 

gerçekleştirilmesi ile mümkün olmaktadır 

(www.mfk. unideb. hu):  

• Eşit kullanım  
• Kullanımda esneklik  
• Basit ve sezgisel kullanım 

• Algılanabilir bilgi 

• Hatalar için tolerans 
• Düşük fiziksel enerji  
• Yaklaşım ve kullanım için büyüklük ve 

alan 

Engellilerin kentsel çevredeki ihtiyaçları 

engel türüne göre değişmekle birlikte; konut ve 

çalışma alanları, eğitim, sağlık, idari kurumlar ve 

diğer donatılar, ulaşım fonksiyonları ile 

rekreasyon alanlarının erişebilirliği öncelikli 

öneme sahiptir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar 

doğrultusunda, konunun öneminin vurgulanması 

ve farkındalık oluşturulması amacıyla çalışma 

kapsamında; literatür taraması yapılarak, ulusal 

ve uluslar arası rapor ve verilerden yararlanılmış, 

engellilere yönelik çalışmalar yapan STK‟lar ile 

ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmüştür.  

Çalışma, “Engellilere Yönelik Peyzaj 

Tasarımı” ve “Açık ve Yeşil Alanlarda 

Bitkilendirme” gibi iki önemli başlık altında ele 

alınarak sonuçlandırılmıştır 

 

Engellilere yönelik peyzaj tasarımı 

Engellilerin toplumla bütünleşmesi; 

sokağa çıkıp farklı ortamlara ve sosyal 

aktivitelere katılmaları ile mümkündür. Bunları 

yapabilmeleri için gerekli olan kentsel 

düzenlemeler içinde peyzaj tasarım çalışmaları 

büyük yer kaplamaktadır.  

Peyzaj tasarımlarının bir parçasını 

oluşturan açık ve yeşil alanlar, insan ile doğa 

arasında bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel 

yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir 

konuma sahiptir (Gül ve Küçük, 2001) . Ulaşım 

sistemi üzerindeki en küçük yeşil eleman olan 

ağaçlardan, kent çevresindeki ormanlara kadar, 

yeşil örtü ile ilgili her doğa elemanı, yeşil alan 

tanımı içinde yer almaktadır (Çetiner, 1979).  

Yeşil alanlar, kentsel sistem içerisinde 

ekolojik, ekonomik, fiziksel ve sosyo–kültürel 

işlevleriyle değer kazanan arazi kullanımlarıdır 

(İBB, 2010). Yeşil alanların işlevleri konumları, 

boyutları, barındırdıkları doğal ve yapay peyzaj 

elemanları ile tasarım özelliklerine göre 

değişmektedir (Yıldızcı, 1982).  

Açık ve yeşil alanlardan özellikle parklar 

kentsel yeşil ağın en önemli elemanları (Onsekiz 

ve Emür, 2007) olup, kentte canlı bir çevre 

oluşturulması, yoğun kent merkezinde insan–

çevre ilişkisinin kurulması, kentsel dolaşım ve 

aktivite alanlarının tasarlanmasında etkin bir 

öğedir. Aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin 

sosyal açıdan mekana indirgenmesindeki önemli 
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bileşenlerden biri olarak nitelendirilmektedirler 

(Onsekiz, 2003). Kentsel mekanda doğal 

habitatlar ve sağlıklı çevreler oluşturmaları 

açısından da kent makraformu ve yaşamı için 

önemli alanlar arasında yer almaktadırlar 

(Özdemir, 2009).  

Yeşil alanların fonksiyonel ve mekansal 

organizasyonu; ulaşım ve erişilebilirlik 

olanakları ile alanın doğal yapısına uygunluk, 

kalite, yaşanabilirlik, karakter, kontrol ve 

çeşitlilik gibi faktörleri taşımasına bağlıdır 

(Dedeoğlu, 2006). Yeşil alanlara erişim, yürüme 

mesafesi olarak tanımlanmakta olup 4–5 

dakikalık yürüme mesafesine karşılık gelen 250–

400 m‟yi belirtmektedir (ottawa. ca/en). 

Dolayısıyla konut alanından max 400 m 

uzaklıkta farklı sosyal aktivitelerin bir arada 

bulunduğu herhangi bir engel barındırmayan 

yeşil alanlara yer verilmelidir (Şekil 1).  

Ayrıca, tüm kullanıcıların güvenlik, huzur, 

dinlenme ve rahatlık gibi ihtiyaçlarının 

karşılandığı, engelsiz çevrenin oluşturulduğu ve 

kullanıcı davranışlarının göz ardı edilmediği 

peyzaj planlama, tasarım ve uygulama 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda engelsiz peyzaj tasarımı özetle 

aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır 

(www.chinalingdu.com):  

• Potansiyel kullanıcıların kolay 

erişebileceği şekilde olmalı,  

• Kişilerin kullanımı için bilgi vermeli,  
• İç ve dış alanlar ile tüm tesisler güzel ve 

çekici olmalı,  

• Güvenli olmalı,  
• Farklı gruplar için grup aktivitelerine 

olanak sağlamalı,  

• Tasarım, görsel sanat ve sosyal çevre 

ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.  

Engellilerin bir kısmının yanında 

yardımcıya ihtiyaç duymaları sebebiyle 

tasarımlarda tüm yaş grubuna hitap eden 

düzenlemelere yer verilmelidir. Etkili tasarım 

için beş engel grubunun düşünülmesi şarttır. 

Tasarımda renk/kontrast, aydınlatma, işitsel, 

dokusal ve ergonomik ipuçları kullanılmalıdır 

(Koca, 2010).  

Eşitlik, sağlamlık ve uyum gibi faktörler 

göz önüne alınarak işaret ve levhalar, posta 

kutuları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, 

çeşmeler, oturma birimleri gibi kent mobilyaları, 

umumi tuvaletler ve bitkilendirme çalışmalarının 

engellilere uygunluğuna dikkat edilmelidir 

(www.devturkiye.org.tr).  

Açık ve yeĢil alanlarda bitkilendirme 
Peyzaj tasarımında kullanılan bitkiler 

genel olarak; ağaçlar, çalılar, yayılıcı ve 

tırmanıcılar, mevsimlik çiçekler, çok yıllık 

çiçekler ve çim olarak sınıflandırılmaktadır 

(İpek, 2012). Alanın jeolojik, topoğrafik, 

hidrolojik, toprak ve iklim özelliklerine göre 

kullanılan bitkiler çeşitlilik göstermektedir.  

Bitkiler açık ve yeşil alan tasarımlarının 

temel yapı taşları olup, gölge yapma, güçlü 

rüzgarları engeleme, kirli havayı temizleme, 

sıcaklığı yumuşatma, manzaraları çerçeveleme, 

erozyon ve heyelanları önleme gibi faydaları 

bulunmaktadır (Waterman, 2009).  

Bir peyzaj elemanı olarak bitkiler statik 

olmayıp dinamik özellikler gösteren ve sürekli 

gelişen canlı varlıklardır (Acar ve Sarı, 2010). 

Dolayısıyla, açık ve yeşil alanlar ile onların 

baskın elemanı olan ağaçlar görsel ve işlevsel 

etkileri ile insan ve çevre sistemi arasında süre 

gelen karşılıklı etkileşimin dengede kalmasına 

yardımcı olmaktadır (Booth, 1990).  

Bitkiler aşağıda belirtilen özellikleri 

sebebiyle peyzaj tasarımında kullanılmaktadır 

(Acar ve Sarı, 2010):  

• Estetik ve görsel özellikleri (çiçek, 

meyve, yaprak, gövde–sürgün, kaligrafi, habitus, 

doku, koku),  

• Mekansal fonksiyonel özellikleri (çit 

oluşturma, meyveden yararlanma, sınırlama, 

yüzey kaplama, yönlendirme, perdeleme, vurgu, 

gölgeleme, doğallık),  

• Ekolojik özellikleri (gölgeye, kuraklığa, 

hava kirliliğine ve tuza toleranslı olma)  

• Sosyo kültürel özelliği (yöresellik)  
Engellilere yönelik tasarımlarda 

bitkilendirme çalışmalarında dikkat edilmesi 

gereken üç temel unsur bulunmaktadır (Şekil 2). 

Bitkilerin mevsimsel özellikleri, büyüklükleri ve 

beş duyu organına hitap edebilme özellikleri 

düşünülerek tasarımda bitkilere yer verilmelidir. 

Bitki morfolojisi düşünülerek keskin, sivri dal ve 

yapraklara sahip ağaç, çalı ve yer örtücülerden 

kaçınılmalıdır. Ayrıca bitkiler ekim aşamasında 

gelecekte oluşturacakları yapı ve biçim tahmin 

edilerek uygun konum ve açıda ekilmelidir.  

Engelliler de diğer kişiler gibi bitkilere 

dokunmak, koklamak istemekte, ancak hareket 

kısıtlılığı olan özellikle tekerlekli sandalye 

kullanıcıları bitkilere ulaşmada zorluk 

yaşamaktadır. Tekerlekli sandalye kullanıcısının 

bitkiye rahat ulaşması için bitki yerden yaklaşık 
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en az 60 cm yüksekte olmalıdır (Müftüoğlu, 

2006) (Şekil 3).  

Kişinin eğilemediği ayakta bulunduğu 

durumlarda bitkinin yerden 100–110 cm 

yüksekte olması yeterlidir (Haris ve Dines, 

1988) (Şekil 4). Görme engelli kişiler için çiçek 

tarhlarının bel hizasında olması uygundur 

(Hussein, 2005). Engelli çocukların ağaçlara 

tırmanması heyecan verici olacağından ağaçlara 

ve çalılıklara dokunmasına izin verecek şekilde 

tasarım yapılmalıdır (Müftüoğlu, 2006) (Şekil 

5).  

Engellilere yönelik tasarımda, uygun bitki 

seçimi ile bitkisel tasarım yapılmalıdır. Dalları 

kolayca kırılabilen, döküntüsü tehlikeli dikenleri 

bulunan, zehirli veya kaymaya neden olabilecek 

meyveleri olan bitkilerin bu tür mekanlarda 

kullanılması uygun değildir (Yücel, 2008). 

Özellikle zihinsel ve görme engelliler ile 

çocuklar açısından tehlike oluşturacağından bu 

bitkilere tasarımda yer verilmesi sorun 

oluşturmaktadır.  

Bitkilendirmede değişik renk, biçim ve 

kokuda çeşitlilik oluşturacak çalı, ağaççık ve 

çiçeklerin seçimi önemlidir 

(www.devturkiye.org.tr). Dokunması hoş, 

duyulabilir ve aromatik bitkilerin kullanılması 

engellilerin çevrelerini algılamalarında kolaylık 

sağlayacaktır (Yücel, 2008). Yeşil alanlarda 

çalıların özellikle büyük çalı kitlelerinin 

kullanımı uygun değildir (Seçkin ve ark., 2011).  

Kokulu bitkiler yönlendirmede de etkili 

olacağından daha çok yol kenarlarında kokunun 

alınabileceği mesafelerde kullanılmalıdır (Haris 

ve Dines, 1988). Bazı güzel kokulu ağaçlardan 

ıhlamur türleri ve turunçgiller gibi bitkilerin 

kullanılması uygundur.  

Yaya yollarında uygun yükseklikte ve 

yakınlıkta olan ıtırlı bitkilerin yer alması, zarafet 

ve unutulmazlık sağlamaktadır (Evans ve 

Donnelly, 1993). Güzel kokan çiçeklere ek 

olarak aromatik yeşillik ve ağaç kabuğuna sahip 

bitkilerden kapur ve okaliptus yön değiştirme ve 

oturma yerlerini belirlemede 

kullanılabilmektedir (Fragrant Trees, 2000; 

Hussein, 2005). Görme engelliler açısından 

güzel sesler sağlaması sebebiyle kuşları ve 

kelebekleri çeken bitkilerin kullanılması uygun 

olmasına rağmen, fazla sayıda arıyı ve böceği 

cezbeden bitkilerden uzak durulması 

gerekmektedir.  

Uygun yer ve koşullarda Platanus 

orientalis (doğu çınarı) ve Robinia pseudoacacia 

(beyaz çiçekli yalancı akasya) gibi gölge veren 

ağaçlar kullanılmalıdır.  

Alerjen polen içeren ağaçlar 

kullanılmamalı veya bu bitkilerin kullanıldığı 

yerlere polen saçma dönemlerini belirten uyarıcı 

levhalar konularak oluşabilecek alerjik 

reaksiyonların etkisi azaltılmalıdır (Pehlivan, 

1995). Parlak ve güzel çiçek tarhları uyarı etkisi 

oluşturarak kişileri yönlendirmede etkili 

olabilmektedir (Evans ve Donnelly, 1993). Bu 

nedenle renkleri, formları, kokuları, meyveleri 

ve ışık oyunları bakımından ilginç ve egzotik 

olan bitkiler tercih edilmelidir (Anonymous, 

2006). Çeşitli yöntemlerle kent mobilyaları ile 

bitkilerin uyumlu hale getirilmesi mümkündür 

(Evans ve Donnelly, 1993). Örneğin; engelli ve 

yaşlıların dinlenmesine yardımcı olan ve çeşitli 

yerlerde kullanılan tutunma barları bitkilerle 

donatıldığında daha güzel bir ortam sunmaktadır 

(Şekil 6).  

Farklı ölçü ve malzemelerde üretilmiş 

engellilerin kullanımına uygun oturma 

banklarında dikensiz ve hoş kokulu bitkiler 

tercih edilmelidir (Şekil 7).  

Çimenli yüzeylerle oluşturulan eğimler 

engelli veya engeli olmayan kişiler için 

yaslanma, dayanma olanağı sağlamaktadır 

(Evans ve Donnelly, 1993) (Şekil 8). Fakat 

çimenler ıslandığında yumuşak olması sebebiyle 

herkes için hareketlilik zorluğu oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla çimenli alanlar uygun zemin 

kaplamasına sahip yaya yolları ile 

desteklenmelidir.  

Erişilebilir peyzaj tasarımının temel 

hedefi, herkese rahat bir ortam ve doğa 

sunmaktır. Tasarımda, bitkiler hemen hemen her 

yerde kullanılmaktadır; kemer ve kafesten 

sarkan, duvar sokak aydınlatmasını saran, 

bankların yanında, duvar oyuklarındaki 

sürprizler şeklinde bitkilere yer vermek 

mümkündür (Evans ve Donnelly, 1993). Görsel 

detay ve dokularıyla kişilerin hoşuna giden 

bitkiler uygun yüksekliğe kaldırılarak tasarımda 

kullanılmalıdır.  

Görme engelliler açık alanlarda rahat 

hareket edebilmek ve muhtemel tehlikeleri 

algılayabilmek için baston kullanmaktadırlar. Bu 

nedenle görme engellilerin dolaşımını 

engellemeyecek yüksekliklere bitkiler 

yerleştirilmeli, erişim ve dolaşım olanakları 

kısıtlanmadan, kolay ve rahat hareket 

edebilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır (Şekil 

9). Yaya yollarındaki bitkiler, geçişi 
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engellemeyecek biçimde yaya yollarından yeterli 

uzaklığa dikilmeli veya düzenli bakım ve 

budama yapılmalıdır (www.devturkiye.org.tr) 

Bitkilerin özelliklerinin Braille alfabesi veya 

seslendirme ile anlatılması da gerekmektedir.  

Yeşil alanların ulaşım aksına yakın 

kısmında toz, gürültü, rüzgar gibi etkilere karşı 

uygun bitkiler kullanılmalıdır (Karaelmas, 

1998). Yol kenarlarındaki kötü kokuları ve 

gürültüyü engelleyen bitki türleri arasında 

yasemin yer almaktadır (Ibrahim, 2000). 

Bitkilendirmede görme engelliler ve diğer engel 

grupları açısından dikkat edilmesi gereken bir 

diğer husus da ağaç köklerinin yaya yollarında 

tümseklere sebep olabileceğidir (Hussein, 2005) 

(Şekil 10).  

Engellilere yönelik tasarım çalışmalarında 

özetle Çizelge 1‟de verilen bitkilerin 

kullanımından kaçınılmalıdır.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Yaşanabilir kentlerin ön koşulunun 

erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik olması sebebiyle, 

engelli ve engelsiz ayrımı yapılmadan herkesin 

yararlanabileceği tasarımların yapılması 

gerekmektedir. Çocuk, yaşlı, hamile ve 

engellilerin düşünüldüğü tasarımlar herkes için 

avantaj sağlayacaktır.  

Çoğu gelişmiş ülkede, insanların zihinsel 

ve fiziksel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

insan yaşamı için uygun kent mekanı ekolojisi 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar hız kazanmış 

durumdadır. Ülkemizde engellilerin dikkate 

alındığı yeşil alan uygulamalarına 2000‟li 

yıllarda İstanbul/Balat‟da bulunan Cemil Meriç 

Görme Engelliler Parkı ve İstanbul/ Beşiktaş‟ta 

yer alan Dilek Sabancı Engelliler Parkı ile 

başlanmıştır. Örnek teşkil etmesi açısından 

önemli olan bu çalışmalar bitkilendirme 

açısından ele alındığında karşılaşılan sorunlar 

arasında sarkan dallar, bakım ve budama 

eksikliğinin geldiği görülmektedir.  

Ülkemizdeki çalışmalar 2010 yılı 

sonrasında artmaya başlamış ve ülkenin hemen 

hemen her bölgesinde “Engelsiz Park” veya 

“Engelliler Parkı” olarak adlandırılan 

uygulamalar yapılmıştır. Yapılan bir araştırmada 

Türkiye‟nin en iyi on parkı içinde Adana Engelli 

Çocuk Parkı‟nın bulunduğu belirtilmektedir 

(hurarsiv. hurriyet.com. tr).  

Sonuç olarak, güvenlik, erişilebilirlik, 

kullanılabilirlik, alım gücü ve estetiği kapsayan 

beş engelsiz tasarım prensibi kentsel 

çalışmaların tümünde düşünülmeli, özellikle 

peyzaj tasarımında dikkatle ele alınmalıdır. Açık 

ve yeşil alanlar kişinin fiziksel durumuna ve 

kullandığı hareketlilik materyaline bakılmaksızın 

herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmalı, 

erişim koşuluna ek olarak diğer fonksiyonlar da 

düşünülmelidir. Materyal ve çeşit seçiminde, 

engel oluşturan peyzaj malzemeleri ve bitkiler 

tercih edilmemelidir.  

Genel olarak fiziksel, görme, işitme, 

zihinsel ve süreğen engelli olarak sınıflandırılan 

engellilerin tasarım alanındaki ihtiyaçları farklı 

olacağından, alınan kararların bir engel grubu 

için fayda sağlarken diğer gruplar için zarar 

oluşturmayacağı tasarımlar yapılmalıdır. Basit, 

yalın, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olan, sesli 

ve görsel yönlendiricilerle desteklenen 

tasarımlar oluşturulması tüm engel grupları için 

yararlı olacaktır. Sürekli değişen kentsel öğeler 

yerine kalıcı ve devamlılığı olan öğelere yer 

verilmelidir. Bu nedenle herdem yeşil bitkilerin 

tercih edilmesi uygundur.  

Çoğu zaman bitki materyallerinin seçimi, 

kombinasyonu, bakımı ve yönetiminde zorluklar 

yaşanmaktadır. Dikkatli planlama, düzenli 

bakım, etkin yönetim ve hassas yaklaşım ile tüm 

yeşil alanların erişilebilir ve güvenli yerlere 

dönüştürülmesi mümkündür. Bunun için 

engellilere yardım etmede en büyük rol peyzaj 

tasarımcı, plancı ve yöneticilere düşmektedir.  
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Çizelge 1. Bitkisel düzenlemelerde tehlikeli ve zararlı bitki türleri (Bekiroğlu, 2002) 

Tehlikeler Tür 

Zehirli Bitkiler  

İlex aquifolium (çoban püskülü), Taxus baccata (porsuk), Ligustrum japonica (kurtbağrı), 

Rhododendron sp. (orman gülü), Euonymus Japonicus (taflan), Nerium oleander 

(zakkum)  

Taneli Meyveler  
Malus floribunda (süs elması), Prunus sp. (erik, kiraz), Castanea sativa (kestane), 

Quercus sp. (meşe), Juglas regia (ceviz), Platanus sp. (çınar), Morus sp. (dut)  

Kozalaklar  Pinus sp . (çamlar), Picea sp. (ladin), Abies sp. (göknar)  

Tohumlar  
Pistacia atlantica (sakızağacı), Ficus carica (incir), Platanus sp. (çınar), Ceratonia siliqua 

(keçi boynuzu), Acer sp. (akçaağaç)  

Dal Kırıkları  

Betula sp. (huş), Acer sp. (akçaağaç), Buxus sp. (şimşir), Aesculus sp. (at kestanesi), 

Populus sp. (kavak), Salix sp. (söğüt), Liriodendron tulipifera (lale ağacı), Ulmus sp. 

(karaağaç)  

Sarkık Dallar  Salix babylonica (salkım söğüt), Betula pendula (sarkık huş), Morus pendula (sarkık dut)  

Yüzeysel Kökler  Salix sp. (söğüt), Acer sp. (akçaağaç), Fagus sp. (kayın), Populus sp. (kavak)  

Kötü koku yayanlar Ginkgo sp. (dişi ginko), Ailanthus altissima (kokaraağaç)  

Dikenler–Sivri 

Dallar 

Berberis sp. (kadın tuzluğu), Crateaguus monogyna (akdiken), Pyracantha sp. (ateş 

dikeni), Cotoneaster horizontalis (dağ muşmulası), Rosa sp. ( gül çeşitleri)  

Böcekler–

Hastalıklar 

Meyve ağaçları (elma, erik, kiraz vb Euonymus Japonicus (taflan), Quercus sp. (meşe), 

Salix sp. (söğüt), Populus sp. (kavak)  
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Özet 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ISTE)‟nin “Türkiye Geofitlerinin Kültüre 

Alınması ve Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması” projesindeki görevi proje kapsamında 

doğadan toplanan ve geofit bahçesine ekilen örneklerin doğru bir şekilde bilimsel tayinini yapmak ve herbaryum 

materyali halinde ISTE‟de saklamaktır. Ayrıca kromozom sayıları hakkında bilgi olmayan taksonların 

kromozomlarını saymaktır. Proje kapsamında yaklaşık 1150 örnek herbaryum materyali haline getirilmiş ve daha 

önce kromozomları sayılmamış 17 türün kromozomları ilk kez sayılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: ISTE, geofit, herbaryum, Yalova, İstanbul 

 

The Role of ISTE Herbarium in the Project of Cultivation Studies of Turkey‟s Geophytes 

Abstract 

The principial task of Herbarium of İstanbul University Faculty of Pharmacy (ISTE) in the projectof 

Culture Studies of Turkish Geophyte and Saving of new Species and Cultivars to Related Sectors is the scientific 

determination of the collected 1150 geophyte specimens and kept in ISTE herbarium. Additionally uncounted 

chromosome numbers have been counted.  

 

Keywords: ISTE, geophyte, herbarium, Yalova, İstanbul 

 

GiriĢ 

Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması ve 

Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere 

Kazandırılması” (TÜBİTAK tarafından 

desteklenen 110G007 nolu) projesi Yalova 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından 

yürütülmektedir. Proje yürütücüsü Uzm. Erdal 

Kaya tarafından doğadan toplanan örnekler 

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü 

bahçesindeki saksılara dikilmektedir ve yaklaşık 

5000 örnekli bir geofit bahçesi oluşturulmuştur. 

ISTE (İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumu)projenin önemli bir paydaşıdır ve 

proje kapsamında doğadan toplanıp Yalova 

Atatürk Bahçe Kültürleri Bahçesinde saksılara 

dikilen örneklerin bilimsel teşhislerini yapmak 

ve kromozom sayıları hakkında bilgi olmayan 

türlerin kromozom sayılarını saptamak ISTE‟nin 

projedeki görevidir. Projenin kapsamını ise 

geofit olarak adlandırılan; toprak altında soğan, 

kormus, tuber veya rizom gibi özelleşmiş gövde 

tipleri veya depo organları taşıyan ve süs bitkisi 

değeri taşıyan bitkiler oluşturmaktadır.  

 

Herbaryum ve herbaryumların baĢlıca 

iĢlevleri 

Herbaryum, bitkiler ile yapılan tüm 

bilimsel çalışmalara kaynak oluşturan 

kurutulmuş bitki koleksiyonudur. Bu 

koleksiyonlar, bilimsel olarak toplanan, 

pireslenerek kurutulan, karton üzerine 

yapıştırılan, detaylı bilgiler (toplandığı yer, 

ortam, yükseklik, koordinatlar, tarih, 

toplayıcılar, v. b. gibi) içeren etiketler taşıyan ve 

toz geçirmeyen, tercihen çelik dolaplarda, 

sistematik bir düzen içinde saklanan bitki 

örneklerinden oluşur. Bu merkezler bütün bitki 

gruplarını ve bütün coğrafi bölgeleri kapsayan, 

çok amaçlı ve büyük olabilecekleri gibi sadece 

belirli bir amaç için de oluşturulabilirler. 

Herbaryumlar; üniversitelere, özel enstitülere, 

araştırma merkezlerine ya da özel kişilere ait 

olabilirler.  

Herbaryumlar bitkilerle ilgili çeşitli 

konularda bilimsel araştırmalar yapan 

araştırıcılara, bitki ticareti yapanlara, doğadaki 

bitkileri tanımak isteyenlere, bitkileri tanıtma, 

yayılış alanları ile ilgili bilgiler vermek amacıyla 

hizmet vermektedir.  

Bitki tayini için güvenilir karşılaştırma 

örneklerini barındırmak, zaman kaybı 

olmaksızın bitkilere ulaşımı sağlamak, eğitim, 

bilimsel çalışmaların dayandığı referans bitki 

örneklerini saklamak 

 

Doğadan herbaryuma 

Bir bitkinin herbaryum kurallarına uygun 

olarak saklanabilmesi ve tüm çalışmalarda 
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kullanılabilir hale gelmesi için 11 işlemden 

geçmesi gerekmektedir.  

1. Araziden bitki toplama 

2. Presleyerek kurutma 

3. Kartona alma  

4. Kartona yapıştırma 
5. Şoklama veya ilaçlama 
6. Herbaryum defterine kaydedip numara verme 

7. Bilimsel olarak tayin etme 

8. Etiketini yazma 

9. Kartını yazma ve bilgi sistemine kaydetme 

10. Herbaryum dolaplarındaki yerine kaldırma 

11. Kartını kartoteks dolabına yerleştirme ve 
bilgisayara kaydetme 

 

Ġstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumu “ISTE” ve Önemi 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

herbaryumu bir üniversite herbaryumudur. Tıp 

fakültesine bağlı Eczacı Okulu‟nda 

Farmakognozi kürsüsü içinde Türkiye‟nin Tıbbi 

Bitkilerinden örnekler toplanarak oluşturulan bu 

herbaryum, 1964 yılında Farmasötik Botanik 

kürsüsünün kurulmasından sonra 7760 bitki 

örneği ile bu kürsüye devredilmiştir. 1956 

yılından itibaren kısaca ISTE adı ile tanınır. 

Herbaryum, ISTE uluslararası kodunu alışının 

50. yılını kutladığı 2006 yılında yaklaşık 90 000 

kadar bitki örneğini bünyesinde 

barındırmaktadır. Uluslararası kodunu alışının 

üzerinden 50 yıl geçen ISTE‟nin bünyesinde 

bulunduğu Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 

akademik personeli, geçmişte birçok önemli 

projenin altına imza attığı gibi günümüzde de 

çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Bu projelerden biride «Türkiye Geofitleri‟nin 

Kültüre Alınması ve İlgili Sektörlere 

Kazandırılması» projesidir. Eczacılık Fakültesi 

bünyesinde gelişen bir herbaryum olduğundan 

tıbbi bitkilerin yoğun olduğu Papaveraceae, 

Labiatae, Liliaceae, Solanaceae, 

Scrophulariaceae, Apocynaceae, Malvaceae, 

Rhamnaceae gibi familyalar bakımından zengin 

bir koleksiyona sahiptir. Allium, Arum, 

Asphodeline, Colchicum, Crocus, Cyclamen, 

Euphorbia, Ferulago, Helichrysum, Hypericum, 

Iris, Papaver, Rosa, Salvia, Sedum, Tulipa gibi 

cinsler sistematik veya kimyasal çalışmalar için 

toplandığından ISTE‟de çok sayıda türle temsil 

edilmektedirler. ISTE, İstanbul ve Trakya 

floralarının yaklaşık %80‟ini barındırdığından 

bu bölgeler açısından çok önemli bir merkezdir. 

Türkiye Florası‟nın yazımı aşamasında 

Edinburgh Herbaryumundan uzman kişilerce 

tayin edilmiş çoğu değişim veya ödünç, az bir 

kısmı ise hediye şeklinde gelmiş çok değerli 

bitki örnekleri bulunmaktadır. ISTE 87 adet tip 

örneğine ve 122 adet tip örneği fotoğrafına 

sahiptir. ISTE Türkiye Florasındaki monotipik 

endemik cinslerin tümünü bünyesinde 

barındırmaktadır. ISTE bünyesinde kurulan 

Türkiye‟nin ilk «Ballı Bitkiler Herbaryumu» bal 

üretimiyle ilgili kurum veya kişilere bilimsel 

destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bir 

yıllık arazi çalışmaları sonucunda kayıtlı örnek 

sayısı 713 olan Ballı Bitkiler Herbaryumu 

bilimsel olarak tayinli 250 bal bitkisini 

içermektedir. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık 

Fakültesi Herbaryumu (ISTE)‟nin projedeki asıl 

görevi geofit bahçesinden toplanan örneklerin 

doğru bir şekilde bilimsel tayinini yapmak ve 

herbaryum materyali haline getirmektir.  

 

Materyal ve Yöntem 

ISTE de görevli elemanlar genelde uzman 

olduğu cinsler üzerinde çalışmaktadır, Eğer o 

cins üzerinde ISTE‟de görevli uzman yoksa yine 

ISTE elemanları arasında görevlendirme 

yapılarak bitkilerin teşhisleri yapılmakta ve 

kromozom sayıları saptanmaktadır. Bu 

çalışmalar Prof.Dr. Neriman Özhatay‟ın 

koordinatörlüğünde projede görevli 2 

bursiyerimiz Uzm. Serpil Demirci ve Uzm. 

Bahar Gürdal tarafından yürütülmektedir. Proje 

kapsamında belirlenen monokotil ve dikotil 

geofitler ve takson sayıları Çizelge 1‟de 

listelenmiştir. Yalova‟daki Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içerisinde 

yer alan geofit bahçesinden toplanarak ISTE 

herbaryumuna getirilen örnekler yukarıda 

belirtilen işlemlerden geçtikten sonra herbaryum 

örneği haline gelmektedir. Saksılardan çıkarılan 

örnekler pireslenerek örneklerin düzgün bir 

şekilde kuruması sağlanmaktadır. Presleme 

işlemi her gün ıslak kağıtlar değiştirilerek 

örnekler tamamen kuruyana kadar devam eder. 

Kurutulduktan sonra kartonlara alınan örnekler 

böcek ve böcek larvalarından arındırılmak 

amacıyla en az 5 gün–25
o
C bekletilir. Derin 

dondurucudan çıkarılan örnekler herbaryum 

kartonlarına kuralına uygun bir şekilde 

yapıştırılır. Bilimsel olarak teşhisleri uzman 

kişilerce floralar ve ilgili yayınlar (Davis ve ark., 

1984; 1988; Güner ve ark., 2000; Özhatay ve 

ark., 2006; 2009; 2011) kullanılarak yapıldıktan 

sonra herbaryum defterine kaydedilerek ISTE 



 

215 

numarası verilir. Bilimsel teşhisi yapılan ve 

numarası verilen her örneğin etiketleri ve kartları 

yazılarak herbaryum kartonuna yapıştırılır ve 

herbaryumdaki yerine kaldırılır. Kromozom 

sayma tekniklerinden bazıları dokunun 24 saat 

0°C‟de buzda bekletilmesi, %0.5‟lik kolşisin 

kullanımı ya da alfabromonaftalen (ABN) 

kullanımıdır. Bu çalışmada yeterli uzunluğa 

ulaşan kök uçları (1–1.5 cm) kesilerek +4°C‟de 

24 saat ABN ile ön muamele edilmiştir. Daha 

sonra Carnoy sıvısı (3 kısım abolü alkol, 1 kısım 

glasiyal asetik asit) ile fikse edilmiştir. 1 N HCL 

içinde 60°C‟de 10–12 dakika hidroliz edilmiş ve 

Schift boyası içinde, 1,5–2 saat karanlık ortamda 

bırakılmıştır. Boyanan kök uçları %2‟lik aseto–

orsein içinde ezilerek preparatlar hazırlanmıştır. 

Bu preparatların daimi hale getirmek için CO2 

ile dondurma metodu kullanılmıştır. Preparat 

CO2 ile dondurulduktan sonra alkol içinde 

bekletilip lamelin lam üzerinden ayrılması 

sağlanmıştır. Daha sonra sandural ile kapatılarak 

preparatlarınd daimi hale gelmesi sağlanmıştır.  

 

Bulgular 

Proje başlangıcından Nisan 2013 yılına 

kadar yaklaşık 1150 örnek ISTE Herbaryumuna 

getirilerek bilimsel tayinleri yapılmıştır. 

Tamamen proje bitkilerinden oluşan bu 1150 

örnek ISTE bünyesinde oluşturulacak olan “Süs 

Bitkileri Herbaryumu‟nun temelini 

oluşturmaktadır. Bu herbaryumun süs bitkisi 

üretimi ve ticareti yapanlar için rehber arşiv 

olması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar teşhisi 

yapılan taksonların cinsleri ve takson adedi 

parantez içinde veriliştir: Allium (79 takson); 

Anemone (11 takson); Aquilegia (1 takson); 

Arisarum (1 takson); Arum (1 takson); Bellevalia 

(2 takson); Biarum (3 takson); Chionodoxa (3 

takson); Corydalis (9 takson); Crocus (41 

takson); Cyclamen (8 takson); Delphinium (5 

takson); Eranthis (1 takson); Gagea (2 takson); 

Galanthus (9 takson); Geranium (18 takson); 

Gladiolus (3 takson); Hyacinthella (9 takson); 

Muscari (13 takson); Narcissus (2 takson); 

Ornithogalum (21 takson); Oxalis (2 takson); 

Pelargonium (1 takson); Primula (5 takson); 

Ranunculus (9 takson); Romulea (3 takson); 

Scilla (5 takson); Sternbergia (5 takson).  

Kromozom sayımı ile ilgili çalıĢmalar: 

Çalışma listesinde yer alan geofitlerden yaklaşık 

160 taksonun kromozomlarının daha önce 

sayılmadığı yapılan litaretür araştırmalarınca 

tespit edilmiştir. Bu örneklerin kromozom 

sayıları ile ilgili çalışmalar Farmasötik Botanik 

Anabilim Dalı Araştırma laboratuvarında 

yapılmaktadır. Kromozom sayıları hakkında 

daha önce herhangi bir çalışma olmayan bitki 

türlerinden 160 türden 25 türün kromozom sayısı 

ve kromozom morfolojileri saptanmıştır. 

Bunlardan 17 türün kromozomları daha önce 

sayılmamıştır ve bu dönemde proje kapsamında 

ilk kez sayılarak yayına gönderilmiştir (Çizelge 

2–3).  

Bilgi sistemine giriĢ ile ilgili örnekler: 

Proje kapsamında Yalova Geofit Bahçesinden 

toplanan örneklerden Sternbergia, Cyclamen, 

Galanthus, Narcissus, Aconitum ve Aquilegia 

cinslerine ait türler ISTE bilgi sistemine 

girilmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Proje kapsamında toplanan yaklaşık 5000 

örnekten 1150 örneğin ISTE Herbaryumuna 

getirilerek bilimsel tayinleri yapılmıştır. Bu 1150 

örnek ile ISTE bünyesinde “Süs Bitkileri 

Herbaryumu”nu oluşturulması hedeflenmiştir. 

Daha önce kromozomları sayılmayan 17 türün 

kromozomları sayılarak yayına gönderilmiştir.  

 

TeĢekkür 
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Çizelge 1. Proje kapsamındaki monokotiledon ve dikotiledon sınıfındaki geofitler 

Proje Kapsamındaki Monokotiledon Sınıfındaki Geofitler 
Proje Kapsamındaki Dikotiledon Sınıfındaki 

Geofitler 

Cins Takson sayısı Cins Takson sayısı 

Allium 161 Aconitum 4 

Anthericum 2 Adonis 2 

Asphodeline 16 Anemone 8 

Asphodelus 3 Corydalis 7 

Eremurus 2 Cyclamen 10 

Arisarum 1 Delphinium 6 

Arum 13 Eranthis 1 

Biarum 8 Geranium 24 

Dracunculus 1 Leontice 1 

Eminium 5 Oxalis 3 

Chionodoxa 3 Pelargonium 2 

Bellevalia 23 Primula 8 

Muscari 30 Ranunculus 9 

Hyacinthella 11   

Scilla 16   

Crocus 42   

Galanthus 15   

Puschkinia 2   

Ornithogalum 62   

Urginea 1   

Hermodactylus 1   

Ixiolirion 1   

Romulea 5   

Gagea 25   

Narcissus 2   

Paris 2   

veratrum 1   

Sternbergia 7   
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Çizelge 2. Proje kapsamında kromozomu sayılan türler ve karyotip fotoğrafları (*daha önce kromozomu sayılan 

taksonlar; ISTE; Herbaryum numarası; E. K. Toplayıcı numarası (Erdal Kaya) 

 

   
 Biarum carduchorum (Schott) 

Engler; 2n=16, E. K. 1159 
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Çizelge 3. Proje kapsamında kromozomu sayılan türler ve karyotip fotoğrafları (* daha önce kromozomu sayılan 

taksonlar; ISTE; Herbaryum numarası; E. K. Toplayıcı numarası (Erdal Kaya) 
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Halfeti Gülü Siyah mıdır? 
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Özet 

Yöre halkı tarafından Halfeti Gülü olarak isimlendirilen Rosa chinensis cv. Louis XIV, 3000 yıllık tarihi 

bir geçmişi olan Şanlıurfa–Halfeti ilçesinin sembollü olarak yerini almıştır. Halfeti gülü, mevsime bağlı olarak 

kırmızı rengin farklı tonlarında görülmektedir. Bu araştırmada, Halfeti gülündeki mevsimsel renk değişiminin 

sebebini fizyolojik olarak ortaya koymak amacıyla, saksılı bitkiler 9‟arlı gruplar halinde, Harran Üniversitesi, 

Osmanbey Kampüsü (1.) Yeni Halfeti (2.) ve Eski Halfeti (3.) olmak üzere 3 farklı lokasyonda aynı toprak 

ortamı içinde büyüme ve gelişmeleri sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak ilgili lokasyonların sıcaklık ve nem 

değerleri data logger cihazı ile kayıt edilmiştir. Üç farklı zamanda, farklı lokasyonlardaki güllerin petallerinden 

alınan örneklerde hue (h
o
), toplam fenolik (TF, mg GAE/g taze ağırlık), toplam antosiyanin (TA), Toplam 

flavonoid miktarları ve toplam antioksidan kapasitesi ölçülmüştür. Birinci ölçümler sonunda en düşük renk (21.1 

h
o
), TF (362.5 mg GAE/g taze ağırlık), TA (11.0 mg/g taze ağırlık) ve toplam antioksidan kapasitesi (2.7 mg/g) 

birinci lokasyonda ölçülmüşken, aynı ölçümler için en yüksek değerler üçüncü lokasyonda ölçülmüştür. 

Araştırmada farklı lokasyonlarda kaydedilen gece–gündüz sıcaklık değerlerindeki düşüşle birlikte ilgili 

parametrelerde bir önemli seviyede artış bulunmuştur. Ayrıca lokasyonlar arasında fark önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın yürütüldüğü koşullara bağlı olarak, araştırma sonuçları, Halfeti gülündeki renk değişiminin hava 

sıcaklık değerlerindeki düşüşe bağlı olarak artığı belirlenmiş olup, bu renk değişiminin güllerdeki kırmızı, mor 

ve mavi renklerden sorumlu olan antosiyanin grubu renk pikmentlerinin birikiminden kaynaklanmış olabileceği 

sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla Halfeti gülünün geç sonbahar döneminde siyah renk kazanması, bitkinin çevre 

koşullarına uyumu açısından fizyolojik bir tepki olarak değerlendirilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Halfeti gülü, Rosa chinensis, sıcaklık, toplam antosiyanin, toplam fenolik, toplam flavonoid 

 

Is Halfeti Rose Color Black? 

Abstract 

Rosa chinensis cv. Louis XIV called „Halfeti rose‟ or „Black rose‟ by the local community has taken its 

place in a 3000 year history of Halfeti as a symbol. Halfeti rose has been seen in different red colors based on the 

season. This study was conducted to show why Halfeti rose color differs in season to season physiologically. to 

do that, potted plants were grown in 3 different locations where Osmanbey campus (1
st
), New Halfeti (2

sd
), and 

Old Halfeti (3
th

) as a group contained at least 9 potted plants. At the same time, temperatures and relative 

humidity levels of the locations were recorded with data loggers. In rose samples taken from 3 different locations 

and harvest dates hue (h
o
), total phenolics (TP, mg GAE/g fresh weight), total anthocyanins (TA), total 

flavonoids, and antioxidant capacity were measured. At the end of the first analysis, the lowest hue value (21.1 

h
o
), TF (362.5 mg GAE/g fresh weight), TA (11.0 mg/g fresh weight) and total antioxidant capacity (2.7 mg/g) 

were measured in 1
st
 location. The highest values for the same parameter were recorded in 3

rd
 location. It was 

found significant increase in the parameters used in the study while decreasing temperatures of the locations. 

Moreover, the different between locations were significant. Depending on the environmental conditions of 

research locations, color intensity of the rose increased significantly. Finally, it was reached the result that 

accumulation of some anthocyanin pigments responsible for red, blue, and purple could cause to color change in 

cv. Louis XIV. Therefore, Louis XIV could be seen at dark red color in late autumn to get used to environmental 

conditions physiologically.  

 

Keywords: Halfeti rose, Rosa chinensis cv. Louis XIV, temperature, total anthocyanin, total phenolics, total 

flavonoids 

 

GiriĢ 

Çiçeklerin kraliçesi olarak kabul edilen 

güller, süs bitkileri içinde en önemli gruplardan 

birisidir. 150 den fazla gül türü ve kayıtlı 20 000 

gül çeşidi genetik olarak Çin kökenli güllerle 

bağlantılıdır (Wu ve ark., 2004). Şanlıurfa–

Halfeti ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen ve 

yerel halk tarafından „Halfeti gülü‟ olarak 

adlandırılan gülün, yapılan çalışmalar sonunda 

Rosa chinensis L. cv. „Louis XIV‟ olduğu 

belirlenmiştir (Baytop, 2001). Küçük çalı 

formunda bitki yapısına sahip olan Rosa 
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chinensis cv. Louis XIV, kokulu, kırmızıdan, 

siyaha yakın koyu kırmızıya kadar değişen renk 

tonlarında çiçeklere sahiptir. Yöre halkı 

tarafından uzun bir süredir yaygın olarak 

yetiştirilmesinden dolayı „Halfeti Gülü‟ veya 

„Halfeti Siyah Gülü‟ olarak isimlendirilen Rosa 

chinensis cv. Louis XIV, 3000 yıllık tarihi bir 

geçmişi olan Şanlıurfa–Halfeti ilçesinin 

sembollü olarak yerini almıştır. Erken ilkbahar 

ve geç sonbaharda siyaha yakın koyu kırmızı 

renge sahip olduğu için siyah gül olarak da 

anılmaktadır. Araştırmaya konu olan Halfeti‟de 

yetiştirilen güllerin koyu renkliliği genotipik bir 

özellik midir yoksa çevresel faktörlere bağlı 

olarak bitkinin geliştirmiş olduğu bir savunma 

mekanizmasının sonucu mudur? Güllerdeki renk 

oluşumu üzerine çevresel faktörler ve kültürel 

uygulamaların da etkisi olmakla birlikte esas 

kalıcı faktörlerin bitkinin karakteristik özellikleri 

ve genomik yapısı olduğu bildirilmektedir 

(Gudin, 2000). Bitkilerin meyve, çiçek ve 

vejetatif organlarında özellikle kırmızı, mor ve 

mavi renklerin oluşumundan antosiyanin grubu 

renk pikmentlerinin sorumlu olduğu ve 

antosiyanin biyosentez mekanizmalarının birçok 

aşaması detaylı birşekilde ortaya konmuştur 

(Francis, 1970; Tunen, 1991; Forkman, 1991). 

Büyük bir çoğunluğu fenilpropanoid sentez yolu 

ürünlerinden olan antosiyanin pikmentleri 

epidermal hücre vakuollerinde birikmektedir. 

Gerek tozlayıcılar açısından çekicilik gerekse 

süs bitkileri olarak büyük öneme sahip olan bu 

renk pikmentlerinin yoğunluğu ise çevre 

koşullarına bağlı olarak değişmektedir (Harbome 

ve Grayer, 1988; Curry, 1997; Haselgrove ve 

ark., 2000). Çevre sıcaklığının bitki dokularında 

antosiyanin sentez ve birikimini etkilediği, 

düşük çevre sıcaklığının bitkilerde antosiyanin 

konsantrasyonunu artırırken, yüksek sıcaklığın 

tersi etkiye neden olduğu bildirilmektedir 

(Christie ve ark., 1994; Shvarts ve ark., 1997; 

Dela ve ark., 2003).  

Bu çalışma, Rosa chinensis L. cv. „Louis 

XIV‟deki renk değişimi ile çevre sıcaklığı 

arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak 

amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın 

yürütüldüğü lokasyonların çevresel sıcaklık 

değişimi izlenirken belirli zaman aralıklarında 

gül taç yapraklarının Hue değeri, toplam fenolik, 

toplam antosiyanin ve flavoniod 

konsantrasyonlarındaki değişimler incelenmiştir.  

 

 

Materyal ve Yöntem  

Bitki materyali ve araĢtırma koĢulları: 

Bu çalışma Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü 

(1.) Yeni Halfeti (2.) ve Eski Halfeti (3.) olmak 

üzere 3 farklı lokasyonda yürütülmüştür. 

Çalışmada kullanılan saksılı bitkiler (Rosa 

chinensis cv. Louis XIV), Halfeti‟de yerel halk 

elinde yetiştirilen bitkiler arasından seçilmiştir. 

Daha sonra bitkiler saksılı olarak aynı toprak 

ortamında (Çizelge 1) 1., 2. ve 3. lokasyonlarda 

büyüme ve gelişmeleri sağlanmış, eş zamanlı 

olarak ilgili lokasyonların iklim değerleri (Gece–

gündüz sıcaklık değerleri (
o
C) ve nisbi nem oranı 

(%)) Eylül–Kasım 20013 tarihleri arasında 

elektronik cihazlarla (HOBO
®
) kaydedilmiştir 

(Şekil 1). Araştırmada kullanılan toprağın 

fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1 de 

verilmiştir. Yaklaşık 1‟er ay aralıklarla 3 kez 

araştırma lokasyonlarındaki bitkilerin 

çiçeklerinden örnekler laboratuvara getirilerek 

analizler yapılmıştır.  

Eksrakt hazırlama: Bitkileri temsil 

edecek şekilde çiçeklerin taç yapraklarından 

alınan 1‟er gram örnekler %0.1 HCl içeren 100 

ml etanol içerisinde 24 saat karanlıkta 

maserasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra 

çözelti Whatman No. 1 filtre kağıdı ile vakum 

altında filtre edildikten sonra elde edilen 

süzeklerin Hue açı değerleri (h
o
) toplam 

antosiyanin, toplam fenolik bileşikler, toplam 

flavonoid konsantrasyonları ve toplam 

antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir.  

Toplam fenolik bileĢiklerin belirlenmesi 

(TP): Örneklerin TP içerikleri Slinkard ve 

Singleton (1977) metodunun modifikasyonu ile 

belirlenmiştir. Test tüplerindeki (0.02 ml) 

örneklere sırasıyla 2.480 ml dH2O ve 0.20 ml 

Folin–Ciocalteu‟s ayracı eklenmiştir. Yaklaşık 

10 dk sonra karışımlara Na2CO3 (0.30 ml) ilave 

edilerek homojen şekilde karışmaları 

sağlanmıştır. Daha sonra karışımlar oda 

sıcaklığında 30 dk bekletildikten sonra 

örneklerin absorbans değerleri 745 nm‟de 

okunmuş ve örneklerin toplam fenolik bileşikleri 

konsantrasyonları (mg/kg), gallik asit standart 

grafiği kullanılarak belirlenmiştir.  

Toplam flavonoidlerin belirlenmesi 
(TF): Örneklerin toplam flavonid içerikleri 

Zhishen ve ark., (1999)‟ları tarafınan belirtildiği 

gibi aliminyum klorid kolorimetrik yöntemle 

belirlenmiştir. 10 ml‟lik ölçü silindirine 1 ml 

örnek veya standart kateşin solüsyonu (20, 40, 

60, 80, 100 mg/l) konulduktan sonra 4 ml 
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ddH2O, %5 lik 0.3 ml NaNO2 ilave edilmiştir. 5 

dakika sonra, karışıma %10 luk AlCl3 dan 0.3 ml 

eklenmiştir. Daha sonra 6. Dakikada karışıma 

1M NaOH den 2 ml ilave edilerek toplam hacim 

10 ml‟ye ddH2O ile tamamlanmıştır. Solüsyon 

karıştırıldıktan sonra örneklerin absorbansları 

spektrofotometrenin 510 nm dalga boyunda 

ekstrakt içermeyen köre karşı okunmuştur. 

Örneklerin toplam flavonid içerikleri mg kateşin 

ekivalent (KE)/g taze ağırlık olarak ifade 

edilmiştir.  

Toplam antioksidan kapasitesinin 

belirlenmesi (AA): Örneklerin serbest 

radikalleri indirgeme kapasiteleri, Blois (1958) 

tarafından önerilen 1,1–diphenyl–2–

picrylhydrazyl (DPPH) metodu ile belirlenmiştir. 

Etanol ile seyreltilerek elde edilen değişik 

konsantrasyonlardaki örneklere 2.9 ml DPPH 

(0.1 mM) eklendikten sonra karışımın absorbans 

değeri 517 nm de 5 dk sonunda okunmuştur. Her 

bir uygulamaya ait örneğin serbest radikalleri 

indirgeme kapasitesi aşağıda belirtilen formül 

aracılığıyla % olarak belirlenmiştir. DPPH 

İnhibasyonu (%) = [(Ac–As)/Ac x 100]. Ac; 

kontrol absorbansı, As; örneklerin absorbansı. 

Örneklerin IC50 değerleri ise, DPPH 

İnhibasyonu (%) / örnek konsantrasyonu 

(mg/ml) eğrisinden elde edilen denklemden 

yararlanılarak bulunmuştur. Araştırmada bütün 

analizler birbirinden bağımsız üç tekerrürlü 

olarak ölçülmüştür.  

Toplam antosiyaninlerin belirlenmesi 

(TA): Örneklerin TA içerikleri Giusti ve 

Wrolstad (2001) tarafından belirtilen pH–

differansiyel yöntemi ile belirlenmiştir. Bu 

yönteme göre, 0.025 M KCl tamponu (pH 1.0) 

ve 0.4 M CH3COONa tamponu (pH 4.5) içinde 

30 dk oda sıcaklığında inkübasyona tabi tutulan 

ekstraktların spektrofotometrik absorbsiyonları 

520 ve 700 nm de ölçülecek ve absorbans 

değerleri aşağıdaki formülle bulunmuştur.  

A=(Aλ520–Aλ700) pH 1.0–(Aλ520–A 

λ700)pH 4.5 Wrolstad (1976)‟a göre toplam 

antosiyanin miktarı ise aşağıda belirtildiği gibi 

hesaplanmıştır. TA (mg/kg) = A x MA x SF x 

1000/ε x 1A: absorbans, siyanidin–3–O–

glukosit‟in moleküler ağırlığı (MA): 449.2 

gmol/l; Seyreltme faktörü (SF); ε, molar 

absorbsiyon katsayısı (26.900).  

Ġstatiksel analiz: Araştırmadaki her bir 

lokasyon için 9 adet homojen özelliklere sahip 

saksılı gül bitkileri seçilerek, büyüme 

gelişmeleri sağlanmıştır. Aynı tarihlerde farklı 

lokasyonlardan alınan örenekler analiz 

edilimiştir. Elde edilen veriler varyans analizine 

tabi tutularak ortalamalar arasındaki farklılığı 

belirlemek için LSD testi (p≤0.05). (SAS 

Institute, 2003) kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Halfeti halkı tarafından „Halfeti gülü‟, 

„Halfeti siyah gülü‟ veya „karagül‟ olarak 

isimlendirilen bitkinin yapılan araştırmalar 

sonucu, 1800 lü yıllarda Jean Baptiste andre 

Guillot tarafından ıslah edilerek Louis XIV 

olarak isimlendirilen gülün (Rosa chinensis L. 

cv., Louis XIV) olduğu belirlenmiştir (Baytop, 

2001). Yetiştirildiği iklim koşullarında yaz 

mevsiminde kırmızı iken geç sonbaharda çiçek 

renginin siyaha yakın koyu kırmızıya 

dönüşmesinin arkasındaki nedenlerin neler 

olabileceği bu araştırmaya konu olmuştur (Şekil 

2). Bitkinin yetiştirildiği lokasyonun sıcaklık, 

nem, ışıklanma süresi, ışık şiddeti değerlerindeki 

değişimlerle bitkinin çiçek rengindeki değişimler 

arasında bir ilişki var mıdır? Bu değişim bitkinin 

değişen çevre koşullarına uyumu çerçevesinde 

değerlendirilebilir mi? Bu renk değişimi bitki 

hücresindeki toplam fenolikler, antosiyanin ve 

flavonoid konsantrasyonlarındaki değişimlerle 

fizyolojik olarak açıklanabilir mi? Bu çalışma 

yukarıdaki sorulara cevap bulabilmek amacıyla 3 

farklı lokasyonda, aynı toprak ortamında 

(Çizelge 1), Eylül ve Kasım aylarında 

yürütülmüştür. Bahsedilen dönemlerde ilgili 

lokasyonların sıcaklık (
o
C) ve nisbi nem (%) 

değerlerindeki (Şekil 1) değişimlerle bitki 

hücresindeki toplam fenolikler, antosiyanin ve 

flavonoid konsantrasyonlarındaki (Çizelge 2–3) 

değişim karşılaştırılmıştır. Lokasyonlar arasında 

en yüksek ortalama sıcaklık (gündüze/gece 
o
C) 

Osmanbey noktasında (25.5/20) ölçülürken en 

düşük değer Eski Halfeti noktasında (24.0/18
o
C) 

ölçülmüştür. Lokasyonlar arasında en düşük 

ortalama nisbi nem oranı (gündüze/gece %) 

Osmanbey noktasında (40/35) ölçülürken en 

yüksek değer Eski Halfeti noktasında (47/37 %) 

ölçülmüştür. Taç yaprak örneklerinde yapılan 

analizlerde toplam fenolik bileşiklerin 

konsantrasyonları 362.5 ile 752 mg GAE/g taze 

ağırlık arasında değişmiştir (Çizelge 2). 

Lokasyonlar ve hasat dönemlerinin örneklerin 

fenolik içerikleri üzerine etkileri önemli 

bulunurken en yüksek değerler ortalama hava 

sıcaklığının en düşük, nisbi nemin en yüksek 

olduğu 3. dönem, 3. lokasyondan alınan 
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örneklerden ölçülmüştür. Benzer şekilde en 

yüksek toplam flavonoid (135 mg KE/g taze 

ağırlık) 3. dönem, 3. lokasyondan alınan 

örneklerden ölçülmüştür (Çizelge 2). IC50 

(mg/ml) değeri yönünden, 1. dönemde farklı 

lokasyonlardan alınan örneklerin IC50 değerleri 

arasındaki fark önemli bulunmazken, sıcaklık 

düştükçe, toplam flavonoid ve toplam fenolik 

bileşiklerin konsantrasyonlarında bir artışa 

neden olurken IC50 için gerekli olan madde 

miktarında da bir azalma ölçülmüştür. Bu 

sonuçlardan da anlaşılacağı gibi bitki 

hücrelerinde doğal olarak oluşan serbest 

radikallerin indirgenmesinde toplam flavonoid 

ve toplam fenolik bileşiklerin etksinin olduğu 

anlaşılmaktadır (Çizelge 2). Örneklerin toplam 

antosiyanin (mg/g taze ağırlık) kapsamları 

bakımından en düşük değer (11.0 mg/g taze 

ağırlık) sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü 1. hasat 

döneminde, 1. lokasyonda ölçülmüştür. 

Araştırma sonuçları yüksek sıcaklıkların renk 

pigmentlerinin sentezinin azalmasına veya 

pigmentlerin parçalanmasına sebeb olmuş 

olabileceği çıkarılabilir (Çizelge 3). Örneklerin 

toplam antosiyanin konsantrasyonları bağlı 

olarak hue açılarında değişimler belirlenirken, 

aynı hasat zamanlarında 2. ve 3. lokasyonlardan 

alınan örneklerin hue açıları arasındaki 

farklılığın önemli olmadığı belirlenmiştir. Ancak 

hasat dönemleri arasındaki fark önemli 

bulunmuştur. Konu ile direkt olarak ilgili makale 

bulunmamakla birlikte, düşük sıcaklıkların 

birçok meyve ve sebze yeşil dokularında kırmızı 

rengin oluşmasına neden olmuştur (Curry, 1997; 

Christie ve ark., 1994). Yüksek sıcaklıklar 

meyve ve sebzelerde açık kırmızı renk 

oluşumuna neden olmuştur (Reay, 1999; 

Haselgrove ve ark., 2000).  

 

Sonuç 

Araştırma sonuçları, araştırmanın 

yürütüldüğü koşullara bağlı olarak, Rosa 

chinensis L. cv. „Louis XIV‟deki renk 

değişiminin hava sıcaklık değerlerindeki düşüşe 

bağlı olarak artığı belirlenmiş olup, bu renk 

değişiminin güllerdeki kırmızı, mor ve mavi 

renklerden sorumlu olan antosiyanin grubu renk 

pikmentlerinin birikiminden kaynaklanmış 

olabileceği sonucuna varılmıştır. Rosa chinensis 

L. cv. „Louis XIV‟ gülünün geç sonbahar 

döneminde siyaha yakın renk kazanması, 

bitkinin çevre koşullarına uyumu açısından 

fizyolojik bir tepki olarak değerlendirilebilir.  

Kaynaklar 
Baytop, T, 2001. Türkiye‟de Eski Bahçe Gülleri, 

Kültür Bakanlığı Yayınları., Ankara, S. 149.  

Blois, M. S., 1958. Antioxidant Determinations By 

the Use of A Stable Free Radical. Nature. 

181:1199–1200.  

Christie, P. J., M. R. Alfenito, V. Walbot, 1994. 

Impact of Low–Temperature Stress On General 

Phenylpropaniod and Anthocyanin Pathways: 

Enhancement of Transcript Abundance and 

Anthocyanin Pigmentation in Maize Seedlings. 

Planta 194: 541–549.  

Curry, E. A., 1997. Temperatures For Optimal 

Anthocyanin Accumulaiton in Apple Tissue. 

Journal of Horticulture Science 72: 723–729.  

Dela, G., E. Or, R. Ovadia, A. Nissim–Levi, D. 

Weiss, M. Oren–Shamir, 2003. Changes in 

Anthocyanin Concentration and Composition in 

„Jaguar‟rose Flowers Due to Transient High–

Temperature Conditions. Plant Science 164: 333–

340.  

Forkman, G., 1999. Flavonoid As Flower Pigments: 

the Function of the Natural Spectrum and Its 

Extension By Genetics Engineering. Plant 

Breeding 106: 1–26.  

Francis, F. J., 1970. Anthocyanins in Pears. 

Hortscience 5: 42.  

Giusti, M. M. and R. E. Wrolstad, 2001. 

Characterization and Measurement of 

Anthocyanins By UV–Visible Spectroscopy. In: 

Current Protocols in Food Analytical Chemistry; 

Wrolstad, R. E., Ed. ; John Wiley & Sons, New 

York.  

Gudin, S., 2000. Rose: Genetics and Breeding. Plant 

Breeding Reviews 17: 159–189.  

Harborne, J. B., R. J. Grayer, 1980. The 

Anthocyanins, İn: J. B. Harborne (Ed.), the 

Flavonoids, Advances in Research Since 1980, 

Chapman and Hall, London, pp. 1–20.  

Haselgrove, L., D. Botting, R. Van Heeswıjck, P. B. 

Hoj, P. R. Dry, C. Ford, P. G. Iland, 2000. 

Canopy Micro–Climate and Berry Composition: 

the Effect of Bunch Exposure On the Fenolic 

Composition of Vitis Vinifera Cv. Shiraz Grape 

Berries. Australian Journal of Grape and Wine 

Research 6: 41–149.  

Reay, P. F., 1999. The Role of Low Temperatures in 

the Development On the Red Blush On Apple 

Fruits. Scientia Horticulturae 79: 113–119.  

SAS, 2003. SAS/STAT User‟s Guide. Version 9.1. 

SAS Institute, Cary, Nort Carolina 

Shvarts, M., A. Borochov, D. Weiss, 1997. Low 

Temperature Enhances Petunia Flower 

Pigmentation and Induces Chalcone Synthase 

Gene Expression. Physiologia Plantarum 99: 67–

72.  

Slinkard, K. ve V. L. Singleton, 1977. Total Phenol 

Analysis: Automation and Comparison With 



 

223 

Manual Methods. American Journal of Enology 

and Viticulture. 28: 49–55.  

Tunen Van, A. J., J. N. M. Mol, 1991. Control of 

Flavonoids Synthesis and Manipulation of 

Flower Color, In: D. Grierson (Ed.), Plant 

Biotechnology, Vol. 2, Blackie, Glasgow, 1991, 

pp. 94–125.  

Wrolstad, R. E., 1976. Color and Pigment Analyses 

In Fruit Products. In: Agricultural Station 

Bulletin 624, Oregon State University.  

Wu, S. Q., N. Watanabe, S. Mita, H. Dohra, Y. Ueda, 

M. Shibuya, Y. Ebizuka, 2004. The Key Role of 

Phloroglucinol O–Methyltransferase in the 

Biosynthesis of Rosa Chinensis Volatile 1, 3, 5–

Trimethoxybenzene. Plant Physiology 135: 95–

102.  

Zhishen, J., T. Mengcheng, W. Jianming, 1999. The 

Determination of Flavonoid Contents in 

Mulberry and Their Scavenging Effects On 

Superoxide Radicals. Food Chemistry 64: 555–

559.  

Çizelge 1. R. Chinensis cv. Louis XIV saksılı bitkilerin yetiştirildiği ortamlarda kullanılan toprağın fiziksel ve 

kimyasal özellikleri.  

EC 

(dS/m) 

Kireç 

(%) 
pH Fosfor Potasyum 

Organik 

Madde (g/kg) 

Azot 

(%) 

Kum 

(%) 

Kil 

(%) 

Silt 

(%) 
Bünye 

0.83 23.50 7.76 3.04 82.0 1.45 0.09 32 50 18 Kil 

 
Çizelge 2. Farklı zamanlar ve lokasyonlardaki (Osmanbey (1), yeni halfeti (2), eski hafeti (3)) R. chinensis cv. 

Louis XIV‟ün toplam fenolik, toplam flavonoid ve antioksidan kapasiteleri 

Örnekleme Dönemi Lokasyon 
Toplam Fenolik 

(mg gallik asit/g taze ağırlık) 

Toplam Flavonoid 

(mg kateşin ekivalent /g taze ağırlık) 

DPPH 

IC50 (mg/ml) 

1. Dönem 24 Eylül 

1.  362.5f 41.3e 2.7a 

2.  453.6e 60.3d 2.3a 

3.  528.2d 64.9d 2.1a 

2. Dönem 24 Ekim 

1.  411e 110.3c 1.2cb 

2.  642c 123.9b 1.1cb 

3.  653c 131.8a 0.8d 

3. Dönem 24 Kasım 

1.  700b 131a 0.9cd 

2.  713b 130a 0.6d 

3.  752a 135a 0.5d 

Sütünlardaki farklı harflerle belirtilen veriler p ≤ 0.05 düzeyinde istatiksel olarak farklılığı belirtmektedir 

 

Çizelge 3. Farklı zamanlar ve lokasyonlardaki (Osmanbey (1), yeni halfeti (2), eski hafeti (3)) R. chinensis cv. 

Louis XIV‟ün hue değerleri ve toplam antosiyanin kapsamları 

Örnekleme Dönemi Lokasyon Hue değeri (h
o
) Toplam Antosiyanin (mg/kg taze ağırlık) 

1. Dönem 24 Eylül 

1.  23.0a 11.0e 

2.  22.3ab 16.3d 

3.  21.1b 18.7cd 

2. Dönem 24 Ekim 

1.  23.2a 12.3e 

2.  17.1c 19.1c 

3.  15.8cd 20.0c 

3. Dönem 24 Kasım 

1.  6.1e 25.4b 

2.  3.5f 32.1a 

3.  2.8f 33.2a 

Sütünlardaki farklı harflerle belirtilen veriler p ≤ 0.05 düzeyinde istatiksel olarak farklılığı belirtmektedir 
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Şekil 1. Osmanbey, yeni Halfeti, eski Halfeti lokasyonları iklim verileri 

 

A B C 

Şekil 2. Eski Halfeti‟de yetiştirilen R. chinensis cv. Louis XIV‟ün farklı zamanlardaki renk değişimleri (Resimler 

24 Eylül (a), 22 Ekim (b), 26 Kasım (c) tarihlerinde çekilmiştir) 
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Özet 

Tüm dünyada süs bitkileri yetiştiriciliğinde çeşit geliştirme dışında şimdiye kadar üretime alınmamış yeni 

cins ve türlerin saptanıp tanıtılması önem kazanmış ve ülkemiz gibi subtropik koşullara sahip iklimler için 

özellikle dış mekân bitkileri geliştirilmesinde, aynı özellikteki floradan yararlanma zorunlu hale gelmiştir 

Bu çalışma ile; ülkemiz florasında doğal olarak yetişen ve potansiyel süs bitkisi özelliliği yüksek olan 

Genista lydia var. lydia Boiss. taksonunun farklı amaçlı kullanımlar için, doğal koşullarda ve deneme alanında 

süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi, farklı büyütme ortamlarında iki yıllık fidan gelişim performanslarının 

saptanması amaçlanmıştır.  

G. lydia var. lydia doğal ortamlarında21 cm boy ve 117 cm taç genişliğine ulaşabilmektedir. 1–9 adedi 

çiçekli, 2–10 cm çiçek başağı olan, 2–23 cm uzunluğunda, 1–10 adet yıllık sürgün oluşturmaktadır. Çiçekli 

başaktaki çiçek sayısı 2–5 adettir. Deneme alanında bitkide çiçek başağı sayısı 2–40 adede, çiçek başağı 

uzunluğu 2–20 cm‟ye, başaktaki çiçek sayısı da 2–20 adede çıkmıştır.  

Deneme alanında bitkiler 2 yılın sonunda; bitki başına ortalama 6,97 mm gövde çapına, 68,87 cm kök 

uzunluğuna, 93,73 cm kök çapı genişliğine, 10,60 g yaş kök ağırlığına, 30,33 cm ana dal uzunluğuna, 207,73 

adet toplam dal sayısına, 1501,97 cm bitki başına toplam dal uzunluğuna, 6,71 cm ortalama tek dal uzunluğuna, 

20,00 g yaş taç ağırlığına ulaşmışlardır.  

G. lydia var. lydia‟nın fidan yetiştiriciliğinde; killi tınlı, tuzlu, hafif asit, kireçsiz, organik maddesi iyi, 

alınabilir fosforu yeterli, değişebilir potasyumu düşük olan harç karışımlarında en iyi ve hızlı gelişim 

sağlanmıştır.  
 

Anahtar Sözcükler: Süs bitkileri, Genista lydia var. lydia, süs bitkisi özellikleri, fidan büyütme 
 

Determination of Ornamental Plant and Seedling Growth Properties of Manisa Broom (Genista lydia var. 
lydia Boiss.) 

Abstract 

In recent years, additions to the development of new varieties have gained importance. identities and 

introduction of new species and genera have not been produced so far as ornamental plants growing in the world. 

For the subtropical climatic conditions, such as our country, especially for the development of outdoor plants, it 

has become imperative to exploit the same characteristic flora.  

The aim of this study is to determine the properties of the ornamental plant under natural conditions, the 

experimental field for different usage purposes and to establish the performance of seedling development in 

different soil mixtures, during two–years of Genista lydia var. lydia Boiss. which are naturally grown in the 

floral kingdom of Turkey and have high potential of ornamental plant properties 

G. lydia var. lydia can reach a height of 21 cm and a width of 117 cm in its natural wild habitat. It 

generates 1–10 annual shoots which are 2–23 cm in length, 1–9 of them flowering and has 2–10 cm spikes. 

Spikes have 2–5 flowers. In the field trial flower numbers per spike has gone upto 2–5. The number of flowers 

per spike has gone upto 2–40, length of spike has gone upto 2–20 cm and the number of flowers per spike has 

gone upto 2–20  

At the end of a two year period, the plants achieved growth performance average per plant: 6.97 mm 

mean stem diameter, 68.87 cm root length, 93.73 cm root habitus width, 10.60 g root suppy weight, 30.33 cm 

main branch length, 207.73 the total number of branches, 1501.97 cm length of total branches for per plant, 6.71 

cm average length of a single branch, 20.0 g habitus suppy weight of per plant in the trial field.  

This has been achieved to the best and rapid development of G. lydia var. lydia seedlings cultivation in 

growing media with clay–loam, salty, slightly acidic, lime–free, with good organic matter, enough sufficient 

phosphorus, low exchangeable potassium.  
 

Keywords: Ornamental Plants, Genista lydia var. lydia, orrnamental plant properties, seedling growth 

                                                      
1 Bu çalışma “Spartium junceum L., Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. ve Genista lydia var. lydia Boiss. Taksonlarının Çoğaltım Yöntemleri 
ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli doktora çalışmasının bir kısmıdır. 
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GiriĢ 

Bitkilendirme çalışmalarında kullanılan 

bitki materyallerinin özellikleri kullanıldıkları 

çalışmalara göre farklılık arz etmektedir. Son 

yıllarda kentsel çalışmaların dışında kırsal 

kesimlerdeki bitkilendirme çalışmaları, 

karayolları boyunca kazı–dolgu alanları, şevli 

alanlar, erozyona hassas alanların stabilizasyonu, 

bitki yaşamasının zor olduğu kumulların, kurak 

bölgelerin, yoğun zehirli gazların olduğu 

bölgeler ve tuzlu alkali toprakların 

stabilizasyonu çalışmalarında özellikli bitki 

materyallerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır 

(Orçun, 1975; Zencirkıran ve ark., 2002).  

Biyolojik çeşitliliği zayıf olan ülkeler, 

ihtiyaç duydukları bitkiselçeşitlilik için diğer 

ülkelerden resmi ya da gayri resmi yollarla elde 

ettikleri genetik materyali kullanırken, ülkemiz 

gibi bitki genetik kaynakları bakımından zengin 

ülkeler için çözüm yolu, doğal kaynaklardan 

yeterince yararlanmak, bu kaynakların etkin ve 

sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır (Girmen 

ve Karagüzel, 2005).  

Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle bu 

çalışmalarda ihtiyaç duyulan özellikli bitki 

materyali açısından çok geniş flora zenginliğine 

sahiptir. Doğal bitki türlerimizle ilgili 

adaptasyon, yetiştiricilik ve üretim çalışmaları 

yeterli değildir. Oysa Avrupa ve Amerika‟da 

ülkemize ait birçok bitki türü süs bitkisi olarak 

kullanılmakta hatta bu bitkiler ülkemize 

pazarlanmaktadır (Köse, 1998; Barış, 2002; 

Yazgan ve ark., 2005; Zencirkıran, 2005).  

Bir bölgenin doğal alanlarındaki boş 

alanların bitkilendirmesi ve alan stabilizasyonu 

çalışmalarında o bölgenin doğal bitki örtüsünde 

bulunan bitkiler kullanılmalıdır (Öztan, 1962). 

Rekreasyonel ihtiyaçların karşılanması amacıyla 

yapılan düzenlemelerde, bölgenin doğal bitki 

örtüsünden faydalanmak, yapılan çalışmayı 

estetik ve fonksiyonel bakımdan etkili kılacağı 

gibi bölgenin yakın çevresiyle bütünleşmesinide 

sağlayacaktır (Topay ve Kaya, 1998).  

Tüm dünyada süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde çeşit geliştirme dışında şimdiye 

kadar üretime alınmamış yeni cins ve türlerin 

saptanıp tanıtılması önem kazanmaktadır. 

(Kostak, 1998). Peyzaj mimarlığı ve süs bitkileri 

disiplinlerinin en önemli görevlerinden biride 

bitkilendirme çalışmalarında kullanım alanına 

uygun bitki materyalini belirlemektir.  

Günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği olan 

ve etkilerini çok hızlı bir şekilde hissetmeye 

başladığımız küresel ısınmanın birçok 

coğrafyadaki önemli etkilerinden olan sıcaklık 

artışları, Akdeniz bitki örtüsünün kurağa 

dayanıklı bitkilerine olan rağbeti artırmaktadır. 

İşte bu nedenlerden dolayı, Akdeniz bitkilerinin 

kullanımı, bunların üretimi ve kültüre alınması 

çalışmaları öncelik verilmesi gereken 

konulardandır (Anonymous, 2003a).  

Üzerinde önemle durulması gereken bir 

konu da; peyzaj koruma, geliştirme, onarım ve 

düzenleme çalışmaları için gereken doğal bitki 

materyalinin problemsiz ve ekonomik bir şekilde 

üretilip çoğaltılarak uygulayıcıların kullanımına 

sunulmasıdır. Doğal bitki türlerinden bu güne 

kadar üretimi yapılmayanlarla ilgili olarak en 

hızlı ve sağlıklı üretim yöntemleri üzerinde 

araştırmalar ve uygulama çalışmaları 

yapılmalıdır (Özgün, 2002).  

Genel olarak Akdeniz kuşağında yayılım 

gösteren Genista cinsi türleri kaya bahçelerinde 

kullanılabildikleri gibi özellikle çok rüzgâr alan 

sahil kesimler için de kullanışlıdır. Tam güneş 

alan yerlere ve iyi drene olan topraklara 

dikilmelidirler. Fazla nem ve zengin topraklar 

dağınık büyümeye ve az çiçeklenmeye sebep 

olurlar. Köklerinde bulunan ve azot üreten 

bakteriler onları fakir topraklara da rahatlıkla 

adapte ederler. Hatta bu özellikleri dolayısıyla 

verimsiz toprakların ıslah edilmesi amacıyla 

kullanılmaktadırlar (Ceylan, 1999).  

Leguminosae familyasının türleri bitkisel 

onarım çalışmalarında çok fazla kullanılırlar. 

Havadaki azotu fikse ederek köklerinde 

depoladıklarından, toprağın biyolojik yapısını ve 

besin durumunu iyileştirerek toprağın değerini 

artırırlar ve erozyon kontrolünde etkilidirler. Bu 

özellikleri nedeniyle, sorunlu alanların 

onarımında, madencilik sahalarında öncü bitki, 

onarım bitkisi ve erozyon önleyici bitki olarak 

kullanılırlar (Yılmaz, 1999).  

Floramızdaki bulunan doğal türlerimizin 

kültüre alınması ve sürdürülebilir kullanımı 

doğal kaynakların ekonomik değerlere 

dönüştürülmesi açısından da önem arz 

etmektedir.  

Erwin‟e (2007) göre süs bitkisi olarak 

ticarete konu olacak bitkilerde ilk çalışmalar, 

bitkinin vejetatif gelişimiyle ilgili verilerin 

toplanması ve üretim çalışmalarıdır. Çiçekli 

bitkilerde potansiyel süs bitkisi değerini 

etkileyen unsurlar; ticarete konu olacak miktarda 

üretim ve ticari değer üretimidir. Genç bitkinin 
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gelişim özellikleri, ilk çalışılması gereken 

konulardandır.  

Bu çalışma ile; floramızdaki doğal türlerin 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve doğal 

kaynaklarmızın ekonomik değerlere 

dönüştürülmesi prensipleri doğrultusunda, 

ülkemiz florasında doğal olarak bulunan Manisa 

Katırtırnağı (Genista lydia Boiss. var. lydia)‟nın 

süs bitkisi özelliklerinin ve kullanım alanlarının 

tanımlanması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Bu çalışmanın materyalini ülkemiz Ege, 

Akdeniz ve Marmara Batı Karadeniz ve iç 

Anadolu Bölgelerinde doğal olarak bulunan, 

Leguminosae (Fabaceae) familyasına ait Genista 

lydia var. lydia Boiss. taksonu oluşturmuştur. G. 

lydia‟nın Türkiye yayılışı; İzmir, Manisa, Bursa, 

Kırklareli, İstanbul, Bolu, Kastamonu, Kütahya, 

Yozgat, Denizli, Isparta, Hatay illerinde 400–

1200 m rakımlardır (Davis, 1984).  

G. lydia Boiss. türü; Katırtırnağı, Boyacı 

Katırtırnağı, G. lydia var. lydia Boiss. varyetesi 

ise Manisa Katırtırnağı olarak bilinmektedir 

(Kaynak ve ark., 2005; Sarıbaş, 2006). Oldukça 

kısa boylu (30–60 cm), (Davis (1984) e göre 10–

200 cm) dipten itibaren bol grimsi yeşil dallı, 1 

m genişliğe ulaşabilen, satıh kaplayıcı, kışın 

yapraksız bir çalıdır. Kısa saplı kenarları düz, 

mavimsi yeşil yapraklıdır. Nisan–Haziran ayında 

açan, sarı renkli, küçük çiçekler 5 cm lik kısa 

rasemoz (salkım) (2–8 çiçekli) üzerindedir. 

Doğal olarak meyilli, fakir, kuru, güneşli ve 

kireçli ortamlarda görülmektedir. Tam güneş 

alan, fakir, iyi deranajlı, nemli topraklara uyum 

sağlamıştır (Davis, 1984; Anonymous, 2004; 

Kaynak ve ark., 2005).  

 

Yöntem 

Bitkilerin doğal ortamlarındaki özellikleri 

Bitkilerin doğal ortamlarında ve kültür 

koşullarındaki gelişim durumlarının tespit 

edilmesi amacıyla denemeler boyunca hem 

bitkilerin doğal ortamlarında hemde denemelerin 

yürütüldüğü kültür ortamı koşullarında ölçüm, 

sayım ve gözlemler yapılmıştır. Doğal 

koşullarda bitkinin taç ebatları, sürgün sayıları 

ve uzunlukları, çiçek başağı sayıları ve 

uzunlukları, çiçek sayıları, yapraklanma ve 

çiçeklenme zamanları, çiçek şekli sayıları ve 

çiçekli kalma süreleri, tohum bağlama, 

olgunlaştırma ve dağılma zamanları, 1000 tane 

ağırlıkları ve 1 gramdaki tohum sayıları verileri 

alınmıştır.  

Bitki vejetatif gelişimi ile ilgili veriler 

alınırken bitkinin yaşına göre fide dönemindeki 

ya da 1–2 yaşlı bitkilerdeki ölçüler normal boya 

ulaşmış bitkilerden farklı olduğundan minimum 

ölçümler sıfır veya 1 kabul edilerek ölçümler 

minimum maksimum değerler olarak yapılmıştır.  

 

Bitkilerin 1 ve 2 yıllık geliĢme durumları ve 

kültür koĢullarındaki bitkisel özellikleri 

Bitkilerin bir yıllık ve iki yıllık gelişim 

süreleri sonucunda kök yapısının, habitus ve süs 

bitkisi olarak kullanım özelliklerinin 

belirlenerek, bir yılda ve iki yılda 

ulaşabilecekleri formlar ile estetik ve 

fonksiyonel amaçlı kullanılabilirliğinin 

belirlenmesi amacıyla kurulmuştur.  

Doğal ortamlarından alınan tohumlarla 

çoğaltılan bitkiler deneme alanlarına dikilerek 

kültür ortamında gelişim denemeleri 

kurulmuştur. Bu denemeler için; doğal 

popülâsyonlardan toplanan tohumların 

çimlenmesi ile elde edilen fidelerden, her türden 

30 bitki, 1+1+1+1 oranlarında, bahçe toprağı + 

ticari toprak + dere mili + organik gübreden 

oluşan karışımla doldurulmuş 30x30 cm (18,5 

litrelik) saksılara dikilmiştir. Kullanılan 

karışımın analiz sonuçları Çizelge 1‟de 

verilmiştir. Açık alanda alanda yürütülen 

denemelerde, saksı damlama sistemi kullanılmış 

ve yılda bir sefer 1gr/bitki saf azot, fosfor ve 

potasyum gübrelemesi yapılmıştır. Bitkilerin 

gelişmesine ve formuna müdahale edilmemiş 

doğal formlarında büyümüşlerdir.  

Denemeler her tekerrürde 10 bitki olacak 

şekilde 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları 

deneme desenine göre kurulmuştur. Birinci yılın 

sonunda, her tekerrürdeki 10 adet bitkinin 5 

tanesi sökülmüş, kök kısmındaki toprak su ile 

yıkanarak uzaklaştırıldıktan sonra kök, gövde ve 

üst aksam gelişimleri ile ilgili aşağıda belirtilen 

ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlerde; Bitkinin 

gövde çapı (mm), kök uzunluğu (cm), kök tacı 

genişliği ve uzunluğu (cm), kök yaş ağırlığı (gr), 

ana dal boyu (cm), dal sayısı (adet) ve toplam 

dal uzunlukları (cm), bitki başına ortalama dal 

uzunluğu (cm), taç yaş ağırlığı (gr)dır.  

İkinci yıl bu denemelerdeki bitkilerden 

bitkisel özellikleri ile ilgili veriler alınmıştır 

(Girmen ve Karagüzel, 2005). Bu ölçüm ve 

gözlemlerde bitkilerin çiçeklenme zamanı ve 

çiçek özellikleri ile ilgili alınan veriler: Bitkinin 
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ilk çiçek açma tarihi, bitkide son çiçeğin öldüğü 

tarih, bitkide çiçek başağı sayısı, biçek başağı 

uzunluğu, başaktaki çiçek sayısıdır.  

İkinci yılın sonunda bitkilerin tamamı 

sökülerek yukarıda belirtilen ve bitkinin kök ve 

habitus özellikleri ile ilgili birinci yıl yapılan 

ölçümler tekrarlanmıştır.  

 

Farklı yetiĢtirme ortamlarında fidan geliĢim 

durumları 

Tohumla veya çelikle üretilen fidanların 

büyütülüp satış boyuna getirilmesi için hangi 

karışımlarda, ne kadar zamanda hangi büyüklüğe 

geleceklerinin tespiti amacıyla denemeler 

yürütülmüştür.  

Bu amaçla, çimlenen tohumlardan elde 

edilen fidelerden her tekerrürde 5 bitki olacak 

şekilde, 3 tekerrürlü olarak, 25x23 cm (9 litrelik) 

saksılara dikim yapılarak denemeler 

kurulmuştur. Denemelerde kullanılan 

karışımların toprak analiz sonuçları Çizelge 2‟de 

verilmiştir. Denemelerde dere mili + bahçe 

toprağı + organik gübre (1:1:1), bahçe toprağı + 

organik gübre (1:1), bahçe toprağı + ticari toprak 

(1:1), bahçe toprağı, ticari toprak karışımları ve 

oranları kullanılmıştır.  

Bu denemeler ısıtmasız sera koşullarında 

yürütülmüş, sulamalar saksı damlama sistemi ile 

yapılmıştır. Gübre olarak 1gr/bitki/yıl saf azot, 

fosfor ve potasyum gübrelemesi yapılmıştır. 

İkinci yılın sonunda ölçümler yapılmıştır. 

Sökülen bitkilerde yapılan ölçümler; fidan gövde 

çapı (kök boğazı noktasından) (mm), fidan ana 

dal boyu (cm), kök yaş ağırlığı (gr), taç yaş 

ağırlığı (gr), bitkinin dal sayısı (adet), toplam dal 

uzunlukları (cm), bitki başına ortalama dal 

uzunluğu (adet) dur.  

Kasım 2010 tarihinde denemeler 

sonlandırılmış, bitkiler saksılardan çıkarılıp 

kökleri suyla yıkanarak topraktan temizlenmiştir. 

Kök boğazından kesilerek ayrılan kök ve taç 

kısımlarında yukarıda belirtilen veriler 

alınmıştır. Böylece Manisa katırtırnağı 

fidanlarının farklı materyal karışımlarında ikinci 

yılın sunda hangi aşamada satışa 

sunulabilecekleri ortaya konulmuştur.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Bitkilerin doğal ortamlarındaki özellikleri 

Bitkilerin doğal yaşam ortamlarındaki 

gelişim durumlarının ve formlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılan ölçümlerde Çizelge 3‟de 

verilen değerler elde edilmiştir.  

Bodur ve yayılıcı forma sahip olan G. 

lydia var. lydia‟da yapılan ölçümlerde en fazla 

21 cm boya 117 cm taç genişliğine ulaşabildiği 

tesbit edilmiştir. Karagüzel ve Atik (2008) ve 

Anonymous (2004) G. lydia‟yı; 90 cm 

genişliğinde 60 cm boyunda olabilen çalı olarak 

tanımlamışlardır. Ölçümlerin dışındaki arazi 

çalışmaları sırasında bu türün 60–80 cm 

boylanabilen bitki örneklerine de rastlanmıştır.  

G. lydia var. lydia‟da az sayıda ve kısa 

yıllık sürgünler tespit edilmiştir. Yıllık sürgün 

sayıları ve uzunluklarına paralel olarak çiçekli 

sürgün sayısı ve çiçek başağı uzunluklarıda 

benzer şekilde kısadır. 10 cm uzunluğunda 

üzerinde 2–5 adet çiçek bulunan 9 adet sürgün 

oluşturabilmektedir. Başak sayısı, uzunluğu ve 

başaktaki çiçek sayısının az olmasına rağmen 

kompakt yapısı ile etkili bir görünüm 

oluşturmaktadır. G. lydia türünü, Hoshovsky 

(2004) daha çok yer örtücü olarak kullanılan bitki 

olarak tanımlamaktadır. Martın ikinci ve üçüncü 

haftalarında başlayan tomurcuklardan sonra 

Mart ayının 3. ve 4. haftalarında yapraklar 

görülmeye başlamaktadır.  

Çiçeklenme zamanları süs bitkisi olarak 

kullanımlarında önemli bir kriterdir. Yapılan 

gözlemlerde düşük rakımlardaki çiçeklenme ile 

yüksek rakımlardaki çiçeklenme süreleri 

arasında oldukça fazla fark olduğu 

gözlemlenmiştir. Düşük rakımlarda Mayıs ayının 

ilk haftası başlayan çiçeklenme 1800–2000 

m.‟lik rakımlarda, karların erimesine bağlı 

olarak Mayıs ayının son haftasına kadar 

geciktiği görülmüştür. Ayrıca popülasyon 

içerisinde farklı bitki gruplarında Haziran ve 

Temmuz aylarındada çiçeklenmenin devam 

ettiği görülmüştür.  

G. lydia var. lydia‟nın farklı bitkisel 

özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili 

görüntüler Şekil 1ve 2‟de görülmektedir.  

G. lydia var. lydia‟da temmuz‟un üçüncü 

haftası olgunlaşan tohumlar Ağustos ayının 

ikinci haftasına kadar dağılmadan kalmaktadır. 

Populasyondaki çiçeklenme stabil olmayıp 

zaman içerisine yayılmaktadır.  

 

Bitkilerin 1 ve 2 yıllık geliĢme durumları ve 

kültür koĢullarındaki bitkisel özellikleri 

Saksılara veya araziye dikilen bitkiler, 

birinci ve ikinci yılın sonunda sökülerek kök ve 

yeşil aksamlarında ölçüm ve sayımlar 

yapılmıştır. Bu ölöümlerden elede edilen veriler 

Çizelge 4‟de verilmiştir.  
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G. lydia var. lydia‟da tür özelliği olarak 

bitkiler yavaş gelişmiş, birinci yıl saksı 

maksimum kapasitesine ulaşmadıklarından 

ikinci yıl daha hızlı bir gelişme ile birçok veride 

birinci yıldan daha yüksek oranda büyüme 

gerçekleştirmişlerdir. İkinci yıl birinci yılki 

gövde çapı genişlemesinden biraz daha fazla 

büyüyerek %106.82 olarak gerçekleşmiştir.  

Kök gelişimlerinde birinci yılki hızlı 

gelişme ikinci yıl yavaşlamıştır. Kök uzunluğu 

ve kök genişliği olarak birinci yılın sonunda 

yapılan ölçümlerle ikinci yılın sonunda yapılan 

ölçümler arasında çok büyük farklar 

oluşmamıştır. Kök genişliklerinde ise birinci yıla 

göre ikinci yıl büyümesi %37.17 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Yüzde olarak bakıldığında gerek kök 

genişliği gerekse kök uzunluğu olarak birinci yıl 

elde edilen büyüme gerçekleşmemiştir. Kök yaş 

ağırlığı açısından %218.32 artışla birinci yılın iki 

katı kök yaş ağırlığı artışı gerçekleşmiştir. Bu 

verilere göre ikinci yıl kök uzamasının yavaş 

fakat köklerdeki kalınlaşmanın daha hızlı 

gerçekleştiğini göstermektedir.  

G. lydia var. lydia bol ve uzun saçak kök 

yapan bir bitkidir. Kötü koşullarda ve sığ 

topraklarda yaşama ve adaptasyon kaabiliyeti 

yüksektir. Bu özelliği nedeniyle Barış ve ark. 

(2003) tarafından çatı bahçelerinde 

kullanılabilecek bitki olarak önerilmektedir.  

Ana dal boyu, aynı zamanda bitki boyu 

olarak da algılandığından bitki gelişiminde en 

önemli özelliklerden biridir. Ana dal boyu29 

cm‟ye ulaşmıştır. İkinci yıl ana dal boyu 

uzaması %4.59 ileoldukça düşük düzeyde 

kalmıştır.  

Dal sayısında birinci yıldan daha fazla 

artış olmuştur. G. lydia var. lydia kültür 

koşullarında doğal koşullardaki bitkilerin aksine 

çok sayıda yan dal oluşturan bitki özelliği 

göstermiştir. Birinci yıl oluşan ortalama 45.53 

adetlik dal sayısı ikinci yıl %356.25‟lik artışla 

207.73 adet/bitki sayısına ulaşmıştır.  

Birinci yıl 317,60 cm olan bitki başına 

toplam dal uzunluğu ikinci yıl %372,91 artışla 

1.501,97 cm‟ye ulaşmıştır. Toplam dal 

uzunluğundaki ve dal sayısındaki artışa rağmen 

kısa sürgün sayısının artışına bağlı olarak 

ortalama dal uzunluğu ikinci yılın sonunda 

birinci yıla göre düşmüştür. Birinci yılın 

sonunda 6.98 cm olan ortalama dal uzunluğu 

ikinci yılın sonunda 6.71 cm‟ye düşmüştür. Tüm 

gövde ve dalların yaş ağırlıklarının tartıldığı taç 

ağırlığı verilerinde iki yılın sonunda 20,0 gram 

yeşil aksam oluşturmuştur.  

Dal sayısı ve ortalama dal uzunlukları 

birlikte düşünüldüğünde iki yılın sonunda bitki 

başına ortalama 6,71 cm‟lik 207,73 adet dal 

oluşturmuştur.  

G. lydia var. lydia taksonunun kültür 

koşullarında oluşturulan deneme alanında 

yapılan ölçümlerden Çizelge 5.‟de verilen 

değerler elde edilmiştir.  

Bitkiler deneme alanında ilk kez 20 Mayıs 

tarihinde çiçek açmıştır. 15 saksıdan oluşan 

deneme alanında en son çiçek 24 Haziran 

tarihinde solmuştur. Böylece 15 bitkilik 

populasyon 34 gün süreyle çiçekli kalmıştır. 

Arazide yapılan gözlemlerde de bu türün 

Mayısın ilk haftası çiçek açtığı tespit edilmiştir. 

Tek bitkinin çiçekli kalma süresi olarak 

değerlendirdiğimizde deneme alanında tek bitki 

olarak 10 gün ile 28 gün arasında çiçekli kalan 

bitkiler olmuştur. 2–20 cm uzunluğunda 

üzerinde 2–20 adet çiçek bulunan 2–40 adet 

çiçekli sürgün oluşturmuştur. Bu türün doğal 

ortamda yapılan ölçümlerinde 2–10 cm 

uzunluğunda 2–5 adet çiçek olduğu 

gözlemlenmiştir.  

G. lydia var. lydia bitkilerinin doğal 

ortamdaki ve kültür ortamındaki özellikleri 

karşılaştırıldığında; çiçek başağı uzunluğu ve 

başaktaki çiçek sayısında artışlar olduğu tespit 

edilmiştir. Çiçek başağı uzunluğu 10 cm‟den 20 

cm‟ye çıkarken başaktaki çiçek sayısıda 5‟den 

20‟ye çıkmıştır.  

 

Farklı yetiĢtirme ortamlarında fidan geliĢim 

durumları 

G. lydia var. lydia‟nın fidan 

yetiştiriciliğinde kullanılan farklı karışımlardaki 

performanslarının belirlenmesi ve en iyi 

karışımın üreticilere tavsiye edilmesi amacıyla 

kurulan denemelerde fideler üreticilerinin 

kullandığı karışımlarından oluşan 6 farklı ortama 

dikilerek 2 yıllık büyütmenin sonunda fidan 

gelişim performansları değerlendirilmiştir. Elde 

edilen veriler Çizelge 6‟da verilmiştir.  

Farklı ortam ve ortam karışımlarının fidan 

gelişimi özelliklerinden gövde çapı üzerine 

istatistiki anlamda farklı etki yapmamışlardır. 

Anadal boyu, kök ağırlığı, taç ağırlığı, dal sayısı, 

toplam dal uzunluğu ve ortalama dal uzunluğu 

konularında istatistikti anlamda önemli ve farklı 

düzeyde etkileri olmuştur. Ticari toprakvaryans 

analizi sonuçlarına göre farklılığın olduğu tüm 
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özelliklerde ilk sırada ve tek başına farklı grupta 

yer almıştır.  

Bu sonuçlara bakıldığında G. lydia var. 

lydia taksonu geçirgenliği iyi, su tutmayan 

alüvyal topraklarda çok iyi gelişme 

göstermektedir. Genista türlerini Anonim 

(1999), kumlu toprakları seven bitkiler olarak, 

Hoshovsky (2004) tam güneşli alanlarda, kuru, 

kumlu ve pH‟sı 4.5–7.5 olan topraklarda iyi 

yetişen, bitkiler olarak tanımlamaktadır.  

Kök ağırlığı açısından alüvyal toprağın 

dışındaki tüm ortam ve ortam karışımları aynı 

grupta yer almışlardır. Karışımların daha zor ve 

daha masraflı olduğu düşünülürse temini kolay 

ve daha ekonomik olan bahçe toprağı ikinci 

sırada tercih edilebilecektir.  

Ana dal boyu uzunluğuna bakıldığında, 

bahçe toprağı + alüvyal toprak, bahçe toprağı + 

organik gübre, dere mili ve bahçe toprağı + ticari 

toprak + organik gübre + dere mili karışımlarının 

alüvyal topraktan sonra ikinci en iyi grupta yer 

aldığı görülmektedir. İkinci sırada yer alan üç 

karışımdan ikisinde de karışımın içinde ticari 

toprak materyalinin yer aldığı görülmektedir.  

Taç ağırlığı verilerine bakıldığında; bahçe 

toprağı, bahçe toprağı + alüviyal toprak, bahçe 

toprağı + organik gübre, dere mili ve bahçe 

toprağı + ticari toprak + organik gübre + dere 

mili karışımlarının aynı ve ikinci grupta yer 

aldığı görülmektedir. Bu özelik içinde alüvyal 

toprağın bulunamadığı durumlarda tekli karışım 

ve bulunması kolay olmasından dolayı bahçe 

toprağının tercih edilmesi mümkündür.  

Bitkinin iyi görünmesinde en etkili özellik 

olan dal sayısı açısından ikinci sırada; bahçe 

toprağı, bahçe toprağı + ticari toprak ve bahçe 

toprağı + organik gübre, dere mili karışımları yer 

almaktadır. Yine bu gruptan bahçe toprağı 

alüvyal topraktan sonra tercih edilebilecek bir 

materyaldir.  

Toplam dal uzunluğu ve ortalama dal 

uzunlukları verilerinde de bahçe toprağı, bahçe 

toprağı + alüvyal toprak, bahçe toprağı + organik 

gübre, dere mili ve bahçe toprağı + ticari toprak 

+ organik gübre + dere mili karışımları ikinci 

sırada yer alan karışımlar olmuşlardır. Bu 

özellikler içinde tekli ortam olması ve temininin 

ucuz ve kolay olması nedeniyle bahçe toprağının 

G. lydia var. lydia fidanı yetiştiriciliği için 

alüvyal topraktan sonra tercih edilebilecek bir 

yetiştirme ortamı olduğu görülmektedir.  

G. lydia var. lydia fidanı yetiştiriciliği için 

tüm özelikler ve tüm karışımlar birlikte 

değerlendirildiğinde, ticari toprak (killi tınlı, çok 

tuzlu, hafif asit, kireçsiz, organik maddesi iyi, 

alınabilir fosforu yeterli, değişebilir potasyumu 

düşük) materyalinin fidan yetiştiriciliği için en 

iyi yetiştirme ortamı olduğu görülmektedir. Bu 

materyalin bulunmadığı durumlarda ise tekli 

karışım olması temininin ucuz ve kolay olması 

nedeni ile geçirgenliği iyi olan hafif tekstürlü 

bahçe toprağı yetiştiricilik için ikinci sırada 

tercih edilebilecek bir materyaldir. Anonim 

(1999)‟da Genista türlerinin kumlu toprakları 

sevdiklerini, fideleri şaşırtmayı sevmediğinden 

topraklı yetiştiriciliğin daha uygun olduğunu 

bildirmektedir.  

Orçun (1975), bitkileri kullanım 

özelliklerine göre sınıflandırdığı listelerinde, 

Genista türlerini; kumlu, kuru topraklarda 

yetiştirilmeye uygun, kireçli toprakları seven, 

deniz kıyısı ve tuzlu topraklara toleransı iyi, bol 

ışığa, güneşli mahallare ihtiyaç gösteren, azami 

50 cm boya ulaşan, toprak örtüsü olarak ve kaya 

bahçelerinde kullanılmaya uygun bitkiler 

listelerinde yer vermiştir.  

G. lydia var. lydia, Anonymous (2003b) 

tarafından, doğal, taşlık ve kayalık alanlarda, 

Ürgenç (1998) tarafından, kumlu, kuru, fakir, 

kurak, kireçli topraklar ve yamaçlarda, yerörtücü 

ve kaya bahçelerinin tesisinde, Barış ve ark. 

(2003) tarafından çatı bahçelerinde 

kullanılabilecek bitki olarak önerilmektedir.  

 

Sonuç 

Yücel ve ark., (2006), yaptıkları 

çalışmalarında; G. lydia var. lydia taksonunun 

Türkiye‟de doğal olarak bulunmasına ve süs 

bitkisi olarak büyük bir potansiyel taşımasına 

rağmen, henüz park ve bahçelerde 

yetiştirilmediğini belirtmişlerdir.  

Bu türün, çalışma sırasında yapılan 

gözlemler, kurulan denemelerden elde edilen 

veriler ve literatür bildirişleri ışığında; kök ve 

habitüs yapısı, ile görsel etkileri göz önünde 

tutularak, çok iyi yüzey kapatması, görsel olarak 

çok güzel bir görüntü oluşturması, eğimli 

alanlar, kireçli ve kayalık alanlarda hayatiyetini 

devam ettirebilmesi nedeniyle, az bakım isteyen, 

karayolları bitkilendirmelerinde, erozyon 

mücadelesi çalışmalarında, kırsal ve kentsel 

peyzaj çalışmalarında, olumsuz faktörlerin 

etkisinde olan alanların bitkilendirilmesinde, 

özellikle çatı bahçeleri ve kaya bahçelerinde ve 

yer örtücü olarak kullanılabilecek ilk bitkilerden 

biri olarak önerilmektedir.  
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Çizelge 1. Süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi denemelerinde kullanılan toprak karışımının özellikleri 

Karışım  İşba 
EC25 

(1:2.5) 

pH 

(1:2.5) 

Kireç 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Alınabilir 

Fosfor 

(ppm) 

Değişebilir 

Potasyum 

(ppm) 

Dere mili + Bahçe 

toprağı + Ahır 

gübresi + Ticari 

toprak  

Deneme 

Kurulumunda 

44 0,69 7,8 4,33 3,44 33 300 

Tınlı Az H. Alkali Az İyi Ç. Yüksek Yüksek 

Deneme 

Bitiminde 

41 0.20 8.1 5.03 3.83 53 73 

Tınlı Tuzsuz Alkali Orta İyi Yüksek Ç. düşük 

 

Çizelge 2. Denemelerde kullanılan dikim harçlarının toprak analiz sonuçları 

  İşba 
EC25 

(1:2.5) 

pH 

(1:2.5) 

Kireç 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Alınabilir  

Fosfor 

(ppm) 

Değişebilir 

Potasyum 

(ppm) 

Bahçe toprağı 

Deneme 

Kurulumunda 

37 1,53 8,2 3,90 2,03 17 120 

Tınlı Ç. Tuzlu H.Alkali Az Orta Yeterli Düşük 

Deneme 

Bitiminde 

40 0.27 8.5 5.45 1.52 23 73 

Tınlı Tuzsuz Alkali Orta Az Yüksek Ç.düşük 

Ticari toprak 

Deneme 

Kurulumunda 

55 3,49 5,9 0 5,55 15 120 

Killi–Tınlı Ç.Tuzlu H.Asit Yok İyi Yeterli Düşük 

Deneme 

Bitiminde 

58 0.35 7.8 0.42 4.47 79 80 

Killi–Tınlı Tuzsuz H.Alkali Eseri Yüksek Yüksek Ç.düşük 

Bahçe toprağı+  

Çiftlik gübresi 

Deneme 

Kurulumunda 

57 1.91 8.4 3.70 8.26 82 1125 

Killi–Tınlı Ç.Tuzlu H.Alkali Az Yüksek Ç.Yüksek Ç.Yüksek 

Deneme 

Bitiminde 

56 0.47 7.8 4.61 6.35 150 103 

Killi–Tınlı H.Tuzlu H.Alkali Az Yüksek Yüksek Ç.düşük 

Bahçe toprağı+ 

Ticari toprak 

Deneme 

Kurulumunda 

50 2.33 7.9 2.05 3.59 20 120 

Tın Ç.Tuzlu H.Alkali Az İyi Yeterli Düşük 

Deneme 

Bitiminde 

49 0.28 8.3 2.10 2.69 52 80 

Killi–Tınlı Tuzsuz Alkali Az Orta Yüksek Ç.düşük 

Dere mili + 

Bahçe toprağı+ 

Çiftlik gübresi 

Deneme  

Kurulumunda 

39 1.74 8.4 5.75 3.47 42 500 

Tın Ç.Tuzlu H.Alkali Orta İyi Ç.Yüksek Ç.Yüksek 

Deneme  

Bitiminde 

44 0.36 8.0 6.18 4.13 78 80 

Tınlı Tuzsuz Alkali Orta Yüksek Yüksek Ç.düşük 

Dere mili + 

Bahçe toprağı + 

Çiflikgübresi + 

Ticari toprak 

Deneme  

Kurulumunda 

44 0.69 7.8 4.33 3.44 33 300 

Tın Az H.Alkali Az İyi Ç.Yüksek Yüksek 

Deneme  

Bitiminde 

47 0.27 8.0 3.36 4.84 85 103 

Tınlı Tuzsuz Alkali Az Yüksek Yüksek Düşük 

 

Çizelge 3. G. lydia var. lydia‟nın doğal ortamlarında yapılan ölçümlerinden elde edilen veriler 

Özellikler Minimum–maximum Ortalama 

Bitki taç yüksekliği (cm) 0–21 11.16 

Bitki taç genişliği (cm) 0–117 50.91 

1 yaşlı sürgündeki yıllık sürgün sayısı (adet) 1–10 6.6 

Yıllık sürgünlerin uzunluğu (cm) 2–23 7.2 

Bir yaşlı sürgün üzerinde çiçekli sürgün sayısı (adet) 1–9 6.4 

Çiçek başağı uzunluğu (cm) 2–10 3.8 

Başaktaki çiçek sayısı (adet) 2–5 3.7 

İlk tomurcuk patlatma Mart 3. hafta  

Yaprak çıkarma Mart 4. hafta  

İlk çiçek Mayıs 1. hafta  

Çiçek şekli  Rasemoz (spika)  

Tohum olgunlaştırma Temmuz 3. hafta  

Tohum dağılma Ağustos 2. hafta  

1000 dane ağırlığı (gr)  3.79 

1 gramında tohum sayısı (adet)  263.95 
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Çizelge 4. Türlerin kültür ortamında bitki gelişimi ile ilgili veriler 

Özellikler Yıl/Fark Ölçülen Değerler 

 

Özellikler Yıl/Fark Ölçülen Değerler 

Gövde çapı (mm) 

1 yıllık 3.37 

Dal sayısı (adet) 

1 yıllık 45.53 

2 yıllık 6.97 2 yıllık 207.73 

Fark (%) 106.82 Fark (%) 356.25 

Kök uzunluğu (cm) 

1 yıllık 52.00 

Toplam dal uzunluğu (cm) 

1 yıllık 317.60 

2 yıllık 68.87 2 yıllık 1,501.97 

Fark (%) 32.44 Fark (%) 372.91 

Kök genişliği (cm) 

1 yıllık 68.33 

Ortalama dal uzunluğu (cm)  

1 yıllık 6.98 

2 yıllık 93.73 2 yıllık 6.71 

Fark (%) 37.17 Fark (%) –3.87 

Kök yaş ağırlığı (gr) 

1 yıllık 3.33 

Taç yaş ağırlığı (gr) 

1 yıllık 4.47 

2 yıllık 10.60 2 yıllık 20.00 

Fark (%) 218.32 Fark (%) 347.43 

Ana dal boyu (cm) 

1 yıllık 29.00 

 2 yıllık 30.33 

Fark (%) 4.59 

 

Çizelge 5. Türlerden kültür ortamında elde edilen çiçeklenme ile ilgili veriler 

İncelenen Özellikler Minimum–maximum Ortalama 

Deneme alanında ilk çiçek açma tarihi  20.05.2010  

Deneme alanında son çiçeğin solduğu tarih  24.06.2010  

Deneme alanında türün çiçekli kalma süresi (gün)   34.0 

Tek bitkinin çiçekli kalma süresi (gün)  10–28 19.8 

Bitkide çiçek başağı sayısı (adet)    2–40 20.0 

Çiçek başağı uzunluğu (cm)   2–20  6.6 

Başaktaki çiçek sayısı (adet)    2–20  9.0 

 

Çizelge 6. Farklı karışımlara dikilen G. var. lydia bitkilerinin 2. yılın sonunda gelişim durumları 

Toprak Karışımları 

Gövde 

çapı 

(mm) 

Ana dal 

boyu 

(cm) 

Kök 

ağırlığı 

(g) 

Taç 

ağırlığı 

(g) 

Dal 

sayısı 

(adet) 

Toplam dal 

uzunluğu 

(cm) 

Ort. dal 

uzunluğu 

(cm) 

Bahçe toprağı (Kontrol) 5.20 31.33 cd 10.53 b 14.87 bc 134.13 bc 1191.87 bc 8.87 bc 

Ticari toprak Alüvyal toprak 5.47 58.27 a 29.13 a 55.13 a 267.20 a 3608.00 a 13.93 a 

Bahçe toprağı+Ticari toprak 5.44 39.00 bc 8.33 b 16.07 bc 109.00 bcd 1042.07 bc 10.14 bc 

Bahçe toprağı+Organik gübre 3.70 28.67 d 4.33 b 6.47 c 60.07 d 525.87 c 8.67 c 

Bahçe toprağı+Organik 

gübre+Dere mili 
5.54 40.27 b 13.20 b 21.60 b 151.53 b 1470.73 b 9.69 bc 

Bahçe toprağı+Ticari toprak+ 

Organik gübre+Dere mili 
4.89 39.67 b 4.93 b 10.27 bc 89.07 cd 898.60 bc 10.93 b 

 Ö.d..  
CV=0.12 

(p≤0.01) 

CV=0.45 

(p≤0.01) 

CV=0.40 

(p≤0.01) 

CV=0.25 

(p≤0.01) 

CV=0.29 

(p≤0.01) 

CV=0.12 

(p≤0.01) 

*aynı sütunda aynı harfle ifade edilen değerler birbirlerinden farklı değildir.  
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Şekil 1. Genista lydia var. lydia‟nın bitkisel özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarından görüntüler 
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Şekil 2. Genista lydia var. lydia‟nın estetik ve fonksiyonel özellikleri ile ilgili görüntüler 
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Özet 

Fritillaria‟ lar Dünya üzerinde 7 altcins, 2 seksiyon ve 165 takson ile temsil edilmektedir. Ancak bu 

türlerin çoğu Avrupa ve Asya‟da bir kısmı Kuzey Amerika‟da ve biri (F. Oranensis) Kuzey Afrika‟da bulunur. 

Türkiye‟de çok geniş bir yayılış alanı gösteren Fritillaria cinsine ait 45takson bulunmakta olup bunun 19 tanesi 

Türkiye endemiğidir (Tekşen ve Aytaç, 2011).  

Bu çalışmada; Doğu Anadolu Bölgesi florasında doğal yayılış gösteren tüm Fritillaria türlerinin 

toplandıktan sonra, kültür şartlarındaki adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Doğu Anadolu 

Bölgesi 2007–2010 yılları arasında taranarak, 64 popülasyondan 16 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. 

Popülasyonları temsil eden 10‟ar adet soğan toplanmış en uygun dikim karışımı ile saksılara dikilmiştir. Tüm 

popülasyonların; morfolojik (bitki, çiçek ve yaprakta–ebat, renk, adet) ve fenolojik (çiçeklenme tarihi, çiçek 

ömrü) özelliklerin belirlenmesi amacıyla, gün aşırı sayım, ölçüm ve gözlemler yapılarak kayıt altına alınmıştır. 

İki yıl tekrarlı alınan verilerin, takson bazında ortalama ve en alt–en üst değerleri tespit edilerek adaptasyon 

kabiliyetleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, ana adaptasyon kriteri olarak çiçeklenme göz önünde 

bulundurulduğunda, 16 tür ve tür altı Fritillaria taksonundan tamamı çiçeklenerek kültür şartlarına adapte 

olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, Doğu Anadolu, çiçek soğanları, fritillaria, adaptasyon 

 

Adaptation to Culture Condition of East Anatolian Fritillaria 

Abstract 

Fritillaria is represented World wide by 7 subgenera, 2 sections, and 165 taxa. The species of the genus 

Fritillaria L. occurnaturally in most temperate regions of then or thern hemisphere from North America, through 

Europe, the Mediterranean regionand Central Asia, to China and Japan in the east, and North Africa (F. 

oranensis). The Flora of Turkey recognised 45 taxa within Turkey, 19 of which were considered endemic.  

In this research; Fritillaria species which occur in the natural flora of the Eastern Anatolia Region were 

collected and determined the ability of adaptation to the culture conditions. The Eastern Anatolia Region were 

screened between 2007 and 2010 and 16 taxa from 64 population were identified. 10 bulb, representing 

populations, were collected and planted to pots with the most suitable mixture for planting. In order to determine 

morphological (plant, flower and leaves size, shape, color, count) and phenological (flowering date, flower life) 

features of all populations, counting, measurement and observations were made and recorded every other day. 

With data achived as replications for two years, their adaptation capabilities were determined by being 

established the average and sub–peak values. As a result, when the flowering were consideried as the criterion of 

main adaptation, all 16 species and subspecies belonging to Fritillaria taxa adapted to the culture conditions by 

being flowered.  

 

Keywords: Ornamental plant, East Anatolia, flowering bulb, Fritillaria, adaptation 

 

GiriĢ 

Liliaceae familyası Türkiye‟de 5 cinse ve 

100 kadar taksona sahiptir (Reveal ve Chase, 

2011). Fritillaria cinsi dünyada 139 tür, 17 alttür 

ve 9 varyete olmak üzere yaklaşık 165 taksonla 

temsil edilir ve Avrupa, Orta Doğu ve Merkezi 

Asya ve Kuzey Amerika‟nın batısında yayılış 

göstermektedir (Rix, 2001; Ronsted ve ark., 

2005; Türktaş ve ark., 2012).  

Fritillaria cinsi; Bitkiler aleminin 

Spermatophyta bölümü, Angiospermae alt 

bölümü, Monocotyledons sınıfı, Liliidae alt 

sınıfı, Liliales takımı ve Liliaceae familyasında 

yer alan bir cinstir. Bu cinse ait 165‟den fazla tür 

bilinmektedir. Bu türlerin doğal yayılış alanları 

Türkiye‟nin de içinde bulunduğu, Kuzey Yarım 

Kürenin mutedil iklim kuşağında yer alan 

bölgelerdir (Ronsted ve ark., 2005; Türktaş ve 

ark., 2012).  
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Anadolu‟da Fritillaria‟ların farklı 

türlerine; ağlayan gelin, ters lale, imparator 

çiçeği, şah tuğu, kral tacı, galır, dağ lalesi, 

güle şılır, ters kupa, mungur, tönbek gibi 

Türkçe isimler verilmiştir.  

Anadolu topraklarında 39 adet tür, 6 adet 

alttür ile beraber toplam 45 Fritillaria taksonu 

bulunmaktadır. Bu 45 taksondan 19‟u 

endemiktir. Edemizim oranı %42‟dir (Tekşen 

ve Aytaç, 2011).  

Fritillaria cinsi soğanlı ve çok yıllık 

bitkilerdir. Çiçek tek veya çiçeklenme durumu 

umbel ya da rasemdir. Periant segmentleri aşağı 

doğru dönüktür. Periant segmentleri kampanulat, 

konik veya tabak şeklinde; tepaller düz renk 

veya mozaik taşları gibi renkli ve bazen de 

boyuna çizgilidir. Nektaryumlar belirgin olup 

tabanda veya tepallerin bükülme noktasında 

bulunur.  

Fritillaria cinsine ait türler kalker 

kayalıklar, taşlık alanlar, tarla içi, tarla kenarları, 

taşlı tarlalar, çayırlık alanlar, sulu çayırlar, yol 

kenarları, PinusL., Juniperus L., Cedrus Link 

ormanları, dökülücü Quercus L. ormanları, 

orman açıklıkları, Quercus coccifera L. 

makilikleri, çalılıklar, dağlık step, Umbelliferae 

ve Astragalus L. stepleri, serpantin alanlar, 

denize yakın kayalık ve kumlu alanlar, karın 

yeni kalktığı yerler, gevşek yamaçlar gibi çok 

farklı habitatlarda bulunabildiği gibi benzer 

kültür alanlarına da çok iyi bir şekilde adapte 

olur. Deniz seviyesinden 3035 m‟lere kadar 

yayılış gösterir. Çiçeklenme zamanı Şubat ve 

Temmuz ayları arasındadır. Fritillaria türlerinin 

soğanları ince bir tunika içerir. Böylece yaz 

aylarındaki aşırı kuraklığa karşı bir savunma 

mekanizması geliştirmiştir. Yaz kuraklığı 

başlamadan önce çiçeklenme ve tohum verme 

periyodunu tamamlar. Fritillaria soğanları 

ilkbahar mevsiminde kısa bir süre içerisinde 

besin maddesi depolar ve kış mevsimlerini 

nemli, yaz mevsimlerini de kuru olarak geçirir.  

Fritillaria cinsinin soğanları, geniş veya 

dar yumurta şeklindedir ve soğan boyları çok 

farklıdır. Soğan değişikliğe uğrayan özel bir 

toprak altı organı olup, çoğunlukla dikey duran 

tepesinde bir büyüme konisi veya uzamış bir 

çiçek sürgünü bulunur. Büyüme konileri 

gelişerek pulların koltuğunda yavru soğanları 

oluşturacak olan soğancıkları meydana getirirler. 

İlkbaharda çiçeklenen soğanlarda, gelişmenin 

vejetatif devresinde, ilk önce soğanın gelişmiş 

bazı pullarının koltuğunda soğancık oluşumu 

vardır. Bu oluşum soğan içinde olduğundan 

dıştan gözlenmez ve yaz boyunca soğan içinde 

çiçek sürgünlerinin değişimi olur. Fritillaria 

türleri; generatif ve vejetatif olarak çoğaltılabilir. 

Ancak bitkinin generatif olarak tohumdan 

çoğaltımı sonucunda ticari soğan boyuna 

ulaşmaları 4–6 yıl gibi uzun bir peryoda ihtiyaç 

duymaktadır. Aynı zamanda, ebeveynler 

heterezigot yapıda olduğu için tohumdan çıkan 

fertlerde açılma gözlenir. Fritillaria türleri 

vejetatif olarak; yavru soğanlardan, soğan 

parçalarından ve doku kültürü ile üretilebilir. 

Ancak bitkinin vejetatif üretimi sonucunda ticari 

soğan boyuna ulaşmaları için ise üç yıl gerekir.  

Türkiye‟ deki ters laletürleri morfolojik 

özellikler bakımından geniş bir yelpazeye 

sahiptirler. Bitki boyları 4 cm‟ den 1 m‟ye kadar 

değişkenlik gösterdiği gibi çiçek rengi pembe, 

sarı, turuncu, kırmızı, sarı mor karışımı bir renk 

kompozisyonuna sahiptirler. Türlerin ortak 

noktaları ise çiçeklerinin aşağıya doğru bakması 

ve mahcup bir duruşa sahip olmalarıdır.  

Ters lalenin bazı türleri Avrupa ve 

Amerika‟da çok eski yıllardan beri bilinmekte ve 

yetiştirilmektedir. Avrupa ve Amerika‟da genel 

olarak bordürlerde ve kaya bahçelerinde, ağaç ve 

çalı altlarına dikilerek yer örtücüler gibi, bazı 

türleri ise saksı bitkisi olarak kullanılmaktadır.  

Bu bitkiler ilaç olarak kullanıldıklarından 

çok eski tarihlerden beri ekonomik öneme 

sahiptirler. Fritillaria türlerinin soğanları Çin 

tıbbında romatizma, öksürük ve astım 

tedavisinde kullanılmaktadır. Majör bileşik olan 

İmperialin‟in, kolinerjik ve kolinesteraz enzim 

inhibitörü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Kolinerjik aktivite bitkinin Çin tıbbında astımda 

kullanılma nedenini doğrulamaktadır. Alzheimer 

hastalığının tedavisinde kolinesteraz enzim 

inhibitörlerinden yararlanılmaktadır. Fritillaria 

türleri içerdiği alkaloitler nedeniyle, kolinesteraz 

enzim inhibitörü olarak da önemli bir 

potansiyele sahiptir (Şener ve ark., 2012) 

Geofitler dolayısıyla Fritillaria‟lar, sıcak 

ve kurak yaz sezonunu toprak altında dormant 

halde soğan olarak geçirirler. Bu özellikleri 

dolayısıyla Fritillaria‟ların sıcak ve kurak 

koşullara adaptasyon kabiliyetleri yüksektir. Yaz 

sezonunda su ve bakım ihtiyaçları yoktur. Bu 

özellikleri dolayısıyla küresel ısınma nedeniyle, 

kısıtlı su kaynaklarının ekonomik kullanımı 

prensipleri doğrultusunda, az su ve bakım 

isteyen artı olarak çok gösterişli çiçeklere sahip 

olan Fritillaria‟lar ve benzeri türlerin peyzaj 
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düzenlemeleri ve bitkilendirme çalışmalarında 

kullanımlarına öncelik verilmeye başlanmıştır.  

Doğal bitkilerden süs bitkisi olarak 

kullanım potansiyeline sahip olanların kültüre 

alınarak süs bitkisi olarak kullanımı için, üretim 

tekniklerinin araştırılması, kullanımı ile ilgili 

özelliklerin ortaya konulması doğal çevrenin 

korunması açısından olduğu kadar doğal 

kaynakların ekonomik değerlere dönüştürülmesi 

açısından da önemlidir (Kostak, 1992).  

Son yıllarda dünyada şimdiye kadar 

bilinen kalite ve görsellik unsurlarının ön planda 

olduğu süs bitkileri yanında, doğallığı çok fazla 

bozulmamış yeni türlerin kullanımı gün geçtikçe 

popülarite kazanmaktadır (Ekim, 1991).  

Bu açıdan bakıldığında, Anadolu florası 

son derece ilgi çekici ve değerli bir bitkisel 

materyal ve biyolojik çeşitlilik kaynağı 

durumundadır. Anadolu doğal bitki örtüsünde 

bulunan birçok bitki türü dünyanın farklı 

ülkelerinde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. 

Son yıllarda Anadolu florasındabulunan birçok 

doğal türün, süs bitkisi olarak kültüre alınması 

ve kullanımı konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır (Köse, 1998).  

Bu çalışmada Fritillaria cinsinin Doğu 

Anadolu florasında bulunan 16 taksonunun, 

kültür koşullarında süs bitkisi özelliklerini 

etkileyen bitkisel özelliklerinin tespit edilmesi ve 

bu özellikleri göz önüne alınarak kültür 

koşullarına adaptasyon kabiliyetleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

TÜBİTAK destekli 110G007 nolu proje 

kapsamında Anadolu florasından toplanan 16 

Fritillaria taksonuna ait 64 popülasyon örneği, 

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü‟nde bir deneme alanında toplanmış 

ve bu çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Her 

popülâsyonda popülasyonu temsil eden saksıya 

dikilmiş 10 adet bitki örneği bulunmaktadır. 

Populasyon ortalamaları bu 10 bitki üzerinde 

yapılmış olan ölçüm ve sayımların 

ortalamalarıdır. Çalışma 2007–2010 yıllarında 

yürütülmüştür.  

Oluşturulan koleksiyon bahçesinde tüm 

popülâsyonların süs bitkisi ve adaptasyon 

özelliklerini ortaya koyan morfolojik ve 

fenolojik özelliklerin belirlenmesi amacıyla gün 

aşırı sayım, ölçüm ve gözlemler yapılarak kayıt 

altına alınmıştır. Alınan türlerin morfolojik (bitki 

çiçek ve yaprak sayısı, büyüklük, şekil, renk, ) 

fenolojik (çiçeklenme tarihi, çiçek ömrü) ve süs 

bitkisi kullanımı için adaptasyon kabiliyeti kayıt 

altına alınmıştır. Yapılan sayım, ölçüm ve 

gözlemler şunlardır; 

 Bitki boyu (cm): Toprak seviyesinden 

bitkinin uç noktasına kadar olan mesafe 

ölçülmüştür 

 Çiçeklenme Zamanı: Popülasyondaki 

bitkilerin ağırlıklı olarak çiçek açtığı dönem.  

 Çiçek ömrü (gün): Popülasyonda açan ilk 
10 çiçeğin canlı kaldığı süredir.  

 Çiçek sayısı (adet): Bir çiçek sapında açan 
çiçek sayısıdır.  

 Gövde çapı (mm): Toprak seviyesinden 

bitkinin uç noktası arasındaki mesafedir.  

 Dış tepal genişliği (mm): Tepalin enine en 

geniş iki noktası arasındaki mesafedir.  

 Dış tepal boyu (mm): Tepalin çıkış 

noktasından tepe noktasına olan uzunluktur.  

 İç tepal genişliği (mm): Tepalin enine en 

geniş iki noktası arasındaki mesafedir.  

 İç tepal boyu (mm): Tepalin çıkış 

noktasından tepe noktasına olan uzunluğudur.  

 Çiçekte hakim renk: Çiçeğe bakıldığında 

göze çarpan ana renklerdir.  

 Yaprak sayısı (adet): Bitkinin tüm 

yaprakları sayılmıştır.  

 Yaprak boyu (cm): Yaprağın çıkış 

noktasından uç noktasına olan uzaklık 

ölçülmüştür.  

 Adaptasyon kabiliyeti: toplanan canlı 

örnek sayısının hayatta kalma, gelişme ve 

çiçeklenme performansıdır.  

Türlerin/taksonların ortalamaları alınırken, 

o türe/taksona ait popülasyonların ortalamaları 

alınarak türün /taksonun ortalaması bulunmuştur. 

Türlerin/taksonların ortalamaları alınırken 

minimum ve maksimum değerler de çıkarılmış 

ve böylece o türle ilgili verilerin standart 

sapmaları da ortaya konmuştur.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Elde edilen bulgular bu türlerin 

literatürlerde (Tekşen ve Aytaç, 2011; Davis ve 

ark., 1984) tanımlanan botanik özelliklerinden 

farklılıklar göstermektedir. Buda kültür 

koşullarında ki bakım ve beslenmeye bağlı, 

doğal bir sonuçtur. Bitkinin çiçek sayısında, 

çiçek boyu ve çiçek eninde iç ve dış tepal eni ve 

boylarında, yaprak boylarında ve sayılarında 

artışlar olmuştur. Bitkilerin çiçeklenme 

zamanlarında da yine bu literatürlerde belirtilen 
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tarihlerden 20–30 günlük erkencilik söz 

konusudur. Çiçek açma tarihi denemenin 

yürütüldüğü konum içinde her yıl aynı tarihlerde 

gerçekleşmemiştir. Bazı yıllar bir önceki yıla 

göre 10–15 gün erken çiçek açarken bazı yıllar 

10–15 gün geç çiçeklenmeye başlamıştır.  

Türlerin genelinde doğal ortamlarında bir 

veya iki çiçekli bitki oluşturmalarına rağmen 

kültür ortamında çok fazla çiçek oluşturarak 

üstün performans göstermişlerdir. Yapılan 

gözlemlerde genelde bitkilerin doğal ortamına 

göre bitki boylarında kısalmalar olduğu ve 

bitkilerin kültür ortamında daha erken çiçek 

açtıkları tespit edilmiştir.  

Bitkilerin kültür koşullarında 

adaptasyonunu etkileyen en önemli faktörlerden 

biri Erzincan ilinin iklim yapısı ters lale cinsinin 

iklim istekleri ile birebir örtüşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Buda türlerin adaptasyon 

kabiliyetlerinin artırmıştır.  

Çalışma sonucunda, ana adaptasyon kriteri 

olarak yaşama, gelişme ve çiçeklenme göz 

önünde bulundurulduğunda 16 Fritillaria 

taksonundan tamamı farklı düzeylerde kültür 

şartlarına adapte olmuştur. Populasyonların 

hayatta kalma, gelişme ve çiçeklenme durumları 

gibi kriterleri dikkate alınarak yapılan 

değerlendirmede; 9 taksonun adaptasyon 

kabiliyeti yüksek, 5 taksonun orta ve 2 

taksonunda düşük bulunmuştur (Çizelge 1.) 

Fritillaria cinsi içerisinde F. latifolia ve 

F. alburyana adaptasyon problemi en fazla olan 

iki tür olmuştur. Çiçek rengi pembe olan F. 

alburyana ve çiçek şekli geniş çan olan F. 

latifolia türünün adaptasyon kabiliyetlerinin 

düşük çıkması Fritillaria cinsinin kültürü 

açısından bir dezavantajdır. Her iki türde kültür 

ortamında generatif ve vejatatif çoğalma 

yönünden zayıf bir performans göstermişlerdir.  

F. minuta, F. persica, F. straussii, 

Fritillaria crassifolia subsp. hakkarensis, F. 

minima türlerinde çiçeklenme daha sonraki 

yıllarda gerçekleşmiş olup bitki kayıpları çok 

olmuştur. Özellikle F. minuta ve F. persica 

hastalıklara toleransı düşük olan türlerdir. F. 

Straussii ve F. crassifolia subsp. hakkarensis 

türleri bitkide bulunan çiçek sayısında artışlar 

olmasına rağmen tohum kapsülü ve yavru soğan 

oluşturmada birinci grupta yer alan türlerden 

daha geride kalmışlardır.  

Birinci grupta yer alan F. michailovskyi, 

F. imperialis, F. crassifolia subps. curdica, F. 

crassifolia Boiss. & Huet. ssp. Crassifolia Huet., 

türleri kültür ortamında çiçek sayılarında, tepal 

en ve boylarında artış olmuş, çiçek renklerinde 

farklılıklar meydana gelmiş ve birinci gruptaki 

tüm türlerin gövde çaplarında artışlar olup ve bu 

türler yavru soğan ve tohum kapsülü 

oluşturmuşlardır.  

Tüm türler birlikte düşünüldüğünde F. 

michailovskyi, F. aırea, F. imperialis, F. 

crassifolia subps. curdica, F. crassifolia Boiss. 

& Huet. ssp. Crassifolia Huet., F. caucasica, F. 

assyriaca Baker subsp. assyriaca, F. baskilensis, 

F. pinardii Boiss. bitkisel özellikleri 

çiçeklenmesi ve bitki kayıpları açısından 

adaptasyon yetenekleri en iyi olan türler 

olmuşlardır.  

 

Sonuç 

Çalışma sonucunda, ana adaptasyon kriteri 

olarak yaşama, gelişme ve çiçeklenme göz 

önünde bulundurulduğunda16 Fritillaria 

taksonundan tamamı farklı düzeylerde kültür 

şartlarına adapte olmuştur. Popülasyonların 

hayatta kalma, gelişme ve çiçeklenme durumları 

gibi kriterleri dikkate alınarak yapılan 

değerlendirmede; 9 taksonun adaptasyon 

kabiliyeti yüksek, 5 taksonun orta ve 2 

taksonunda düşük bulunmuştur 
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Çizelge 1. Doğu Anadolu ters lalelerinin adaptasyon kabiliyetleri 

Tür Adı Adaptasyon Kabiliyeti 

Fritillaria alburyana Rix Düşük 

Fritillaria assyriaca Baker subsp. assyriaca Yüksek 

Fritillaria aurea Schott Yüksek 

Fritillaria baskilensis Behcet Yüksek 

Fritillaria caucasica Adam Yüksek 

Fritillaria crassifolia Boiss. & A. Huet subsp. crassifolia Yüksek 

Fritillaria crassifolia Boiss. & A. Huet subsp. hakkarensis Rix Orta 

Fritillaria crassifolia Boiss. & A. Huet subsp. kurdica (Boiss. & Noë) Rix Yüksek 

Fritillaria imperialis L.  Yüksek 

Fritillaria latifolia Willd.  Düşük 

Fritillaria michailovskyi Fomin Yüksek 

Fritillaria minima Rix Orta 

Fritillaria minuta Boiss. & Noë Orta 

Fritillaria persica L.  Orta 

Fritillaria pinardii Boiss.  Yüksek 

Fritillaria straussii Bornm.  Orta 
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Çizelge 2. Doğu Anadolu ters lale türlerinin morfolojik ve fenelojik özellikleri 

Tür adı 
 

Yaprak 
sayısı 

Yaprak 

boyu 

(cm) 

Bitki 

boyu 

(cm) 

Gövde 

kalınlığı 

(mm) 

Çiçeklenme 
zamanı 

Çiçek 

Ömrü 

(gün) 

Çiçek 
sayısı 

Dış 

tepal 
genişliği 

(mm) 

Dış 

tepal 
boyu 

(mm) 

İç 

tepal 
genişliği 

(mm) 

İç 

tepal 
boyu 

(mm) 

Çiçekteki 

hakim 

renk 

F. alburyana Rix 

Min 5 4.2 4.6 1.7 Nisan 5 1 13.4 22.3 13.8 29.3 
1–Pembe 

2–Beyaz 
Max 5 5.3 6.8 2 Nisan 8 3 16.3 40.2 18.2 39.7 

Ort.  5 4.7 5.7 1.8 Nisan 5–8 1–3 14.8 31.2 16 34.5 

F. assyriaca 

Baker subsp. 

assyriaca 

Min 6 5.3 13.2 2.2 Mart 7 1 6 13 6 19 

Lila Max 6 8.2 27.4 4.5 Mart 14 3 9 20 7 21 

Ort.  6 6.7 20.3 3.3 Mart 7–.14 1–3 7.5 16.5 6.5 20 

F. aurea Schott 

Min 6 5.6 4 1.4 Nisan 10 1 8 27 18.5 37 

Sarı tesellat Max 6 9.7 16 3.7 Nisan 12 3 23 42 23 40 

Ort.  6 6.4 8.7 2.5 Nisan 10–12 1–3 15 34 20.8 38.5 

F. baskilensis 

Behcet 

Min 4 2.5 3.8 1.8 Mart 6 1 5 11 11 8 

Mor Max 6 5.4 8.2 3 Mart 13 2 8 19 17 11 

Ort.  5 3.5 5.3 2.4 Mart 6–13 1–2 6.5 15 14 9.5 

F. caucasica 

Adam 

Min 4 3.9 4 2 Nisan 8 1 5 15 7 19 

Mor Max 5 7.8 11 4 Nisan 13 2 10 26 12 29 

Ort.  4.5 5.8 7.5 3 Nisan 8–13 1–2 7.5 20.5 9.5 24 

F. crassifolia 

Boiss. & A. Huet 

subsp. crassifolia 

Min 5 3.1 4.2 1.5 Nisan 7 1 8 18 11 21 Yeşil–sarı zemin 

üzerine 

kahverengi 

tesellat 

Max 6 5.1 7.9 3 Nisan 13 5 11 31 14 29 

Ort.  5.5 4.1 6 2.2 Nisan 7–13 1–5 9.5 24.5 12.55 25 

F. crassifolia 

Boiss. &A. Huet 

subsp. 

hakkarensis Rix 

Min 3 4.5 2.5 0.3 Nisan 6 1 1 1.2 0.5 1.2 Yeşil içte ve 

dışta 

kahverengimsi–

mor tesellat 

Max 7 7.1 15 0.9 Nisan 10 5 4 2.8 1.2 2.8 

Ort.  5 5.8 8.7 0.6 Nisan 6–10 1–5 2.5 2 0.8 2 

F. crassifolia 

Boiss. & A. 

Huet subsp. 

kurdica (Boiss. 

& Noë) Rix 

Min 6 3.1 2.5 2.3 Nisan 7 1 5 17 6 16 Tepal 

yapraklarının 

ortası yeşil 

kenarları bordo 

ya da koyu mor 

Max 9 6.9 7.5 7 Nisan 13 10 9 24 10 24 

Ort.  7.5 5 5 4.6 Nisan 7–13 1–10 7 20.5 8 20 

F. imperialis L.  

Min 18 9.1 20 9 Nisan 10 3 10 32 20 45 1–Sarı 

Max 38 16.2 98 27 Nisan 18 30 21 64 23 63 2–Turuncu 

Ort.  28 12.6 59 18 Nisan 10–18 3–30 15.5 48 21.5 54 3–Kırmızı 

F. latifolia Willd 

Min 6 5.6 5.2 1.9 Nisan 5 1 12.4 34 15.3 39.5 

Mor Max 7 7.8 8.6 2.9 Nisan 8 1 19.4 49.5 25.1 46.3 

Ort.  6.5 6.7 6.9 2.4 Nisan 5–8 1 15.9 41.7 20.2 42.9 

F. michailovskyi 

Fomin 

Min 6 5.1 7.5 3.5 Nisan 6 1 8 20 10 20 
Taban mor petal 

uçları sarı 
Max 15 7.5 29 4.4 Nisan 15 13 13 29 14 32 

Ort.  10.5 6.3 18.2 3.9 Nisan 6–15 1–13 10.5 24.5 12 26 

F. minima Rix 

Min 6 2.1 3 1 Nisan 6 1 4 11 3 13 

Sarı Max 6 3.6 5 2.5 Nisan 9 2 7 17 6 15 

Ort.  6 2.8 4 1.7 Nisan 6–9 1–2 5.5 14 4.5 14 

F. minuta Boiss. 

& Noë 

Min 6 4.2 6.5 1.5 Mart 6 1 5 14 4 15 
Pembe ile lila 

arasında 
Max 6 9 16 3.6 Nisan 9 2 7 25 8 24 

Ort.  6 6.6 11.2 2.5 Mart–Nisan 6–9 1–2 6 19.5 6 19.5 

F. persica L.  

Min 14 7.2 29 6 Nisan 10 8 4 13 5 13 
1–Yeşilimsi sarı 

2–Bordo  
Max 22 12.8 64 11 Nisan 16 13 7 16 6 14 

Ort.  18 10.4 46.5 8.5 Nisan 10–16 8–13 5.5 14.5 5.5 13.5 

F. pinardii 

Boiss.  

Min 5 3 4 2 Mart 6 1 5 15 4 13 
Sarı, mor, yeşil–

mor yeşil çizgili 
Max 5 8.5 14 4.5 Nisan 12 2 8 26 8 23 

Ort.  5 5.7 9 3.2 Mart–Nisan 6–12 1–2 6.5 20.5 6 18 

F. straussii 

Bornm.  

Min 6 5 12 3.7 Nisan 6 1 10 23 9 20 
Yeşil üzerine 

bordo benekli 
Max 10 7.2 27 5.6 Nisan 13 2 13 31 12 26 

Ort.  8 6.1 19.5 4.6 Nisan 6–13 1–2 11.5 27 10.5 23 
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Soğan Boyları ve Sulamanın Sternbegia lutea L. Ker–gawl. Ex sprengel Bitkisinin 

Çiçeklenmesine ve Soğan verimine Etkisi 
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Özet 

Bu çalışma, 2008–2010 yılları arasında A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 

yürütülmüştür. Denemede materyal olarak firmalardan temin edilip, bölümümüzde 2. nesil Sternbergia lutea (L.) 

Ker–gawl. Ex sprengel bitkisinin soğanları kullanılmış ve bu soğan boylarının ve sulamanın Ankara 

koşullarındaki etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 

desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede her tekerrürde 90 adet soğan olacak şekilde 20x10 cm 

aralıkla dikimler yapılmıştır. Denemede ana parsellere sulama (İlkbahar, sonbahar ve kontrol) alt parsellere 

soğan boyları (çevre uzunluğu 9–10, 7–8 ve 5–6 cm) yerleştirilmiştir. İlk iki yıl sadece çiçeklenme oranları 

belirlenmiş; son yılda ayrıca soğan verimleri de bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; sonbahar sulaması 

çiçeklenmeyi bir hafta kadar öne çekmiş; sulamalar çiçeklenme oranına az da olsa etkili olmuştur. Soğan boyları 

çiçeklenme oranına ve soğan verimine etkili olmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Sternbergia lutea, soğan boyları, sulama, çiçeklenme, soğan verimi 

 

Effects of Bulb Size and Irrigation on Flowering Rate and Corm Yield of Sternbrgia lutea (L.) Ker–gawl. 

Ex sprengel 

Abstract 

The trial was carried out at the experimental fields of the Department of Field Crops, Faculty of 

Agriculture, Ankara Univeristy, during 2008–2010. The plant bulbs were obtained from firms and planted for 

propagation for two years to investigate the effects of bulb size and irrigation on flowering rate and bulb yield 

under arid conditions of Ankara province. Bulb planting was done using randomized split–plot design with 

irrigarion (spring, autumn and control) as main plots and bulb size (surface area) (5–6, 7–8 and 9–10 cm) as sub 

plots in three replications. Planting was performed using 20x10 cm plant spacing with 90 bulbs in each 

replication. The rate of flowering was eveluated during first two years and bulb yield was evluated during third 

year. The flowers appeared one week earlier in autumn irrigation. Although the bulb size affected flowering rate 

and bulb yield mainly; the irrigations had partial effect on rate of flowering.  

 

Key words: Sternbergia lutea, bulb size, irrigation, flowering, bulb yield.  

 

GiriĢ 
Türkiye coğrafi konumu, iklim ve toprak 

özelliklerinin doğal sonucu olarak zengin bir 

bitki çeşitliliğine sahiptir. Geofit olarak da 

nitelenen soğanlı yumrulu bitkiler de bu 

çeşitliliğin önemli bir kısmını oluştururlar. 

Özellikle Amaryllidaceae, İridaceae ve Liliaceae 

familyaları geofit bitkiler bakımından zengindir. 

Genel olarak Geofitler için uygun iklimler soğuk 

ve yağışlı bir kış, sıcak ve kurak bir yazlara 

sahip yerler olarak özetlenebilir. Geofit bitkilerin 

önemli bir kısmı burada yetiştiğinden, Anadolu 

geofitlerin anavatanı olarak adlandırılmaktadır. 

Bu bitkilerin bol olduğu yerlere soğanlı dağları, 

sümbül dağı, çiğdem tepe, çiğdemli, lalelik, 

laleli vb gibi isimlerin verilmesi de bunu 

doğrulamaktadır. Son derlemelere göre 

ülkemizde 800 den, hatta geofit kavramı biraz 

daha geniş tutulursa 1000 den fazla geofit bitki 

bulunmaktadır.  

Değişik araştırıcılara göre; 

Amaryllidaceae familyasının dünyadaki cins 

sayısı 60–86 ve tür sayısı da 800–1300 arasında 

değişmektedir. Allium cinsinin de bu familyaya 

dahil edilmesiyle özellikle tür sayısı daha da 

artmıştır. Amaryllidaceae familyası, çok yıllık 

otsu bitkilerden oluşmaktadır. Daha çok soğanlı 

veya rizomlu bitkilerdir. Bu türlerin büyük bir 

kısmı dünyada Akdeniz çevresi, Afrika‟nın 

güneyi ve tropik Amerika‟da yayılış gösterirler 

(Koyuncu1997, Arslan 1998, Güner ve ark 2012, 

Anonim, 2013a). Bu familya ülkemizde–ithal 

yoluyla getirilip süs bitkisi olarak çoğaltılanlar 

hariç–6 doğal, 2‟si kültür 8 cins ve 29 tür ve 32 

taksonla temsil edilmektedir. Doğal cins sayısı 

bakımından 166 familya içerisinde 30. sırada yer 
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almaktadır (Davis, 1984; Davis, 1988; Anonim, 

2013b). Amaryllidaceae familyasına dahil bir 

çok tür süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. 

Bunların en popüleri nergistir. Nerine, 

Amaryllis, Hippeastrum, Clivia, Galanthus, 

Leucojum, Sternbergia vd. cinslere dahil türler 

de aynı amaçla kullanılmaktadır. Türkiye, 

Galanthus elwesii, G. woronowii, Leucojum 

aestivum ve Sternbergia lutea türlerinin 

soğanlarını ihraç etmektedir.  

Bu türler süs bitkisi olarak ihraç edilmekle 

beraber, tıbbi önemi de olan bitkilerdir. 

Amaryllidaceae familyasına dahil cins ve türler, 

Amaryllidaceae alkaloidleri olarak isimlendirilen 

biyolojik aktiviteleri yüksek 150‟den fazla 

alkaloit ihtiva etmektedir. Sternbergia cinsi 

taşıdığı Amaryllidacae alkaloitleri açısından 

önemli bir bitkidir. Bitkinin taşıdığı likorin, 

galanthamin, hemantamin, hemantidin, tazettin, 

hippeastrin, vittatin, galantin, krinin, krinamin, 

narsiklasin, sternbergin gibi alkaloitlerin 

antineoplastik, antiviral, antifertiliter, 

antimalaryal, analjezik, asetil kolin esteraz 

inhibitör, antienflamatuar vb. önemli biyolojik 

etkileri bulunmaktadır (Teucher, 1990; Çitoğlu, 

2008).  

En son düzenlemelere göre Sternbergia 

cinsine dahil 8 tür bulunmakta ve bunlardan 6 sı 

yurdumuzda doğal olarak yetişmektedir (Davis, 

1984, 1988; Güner ve ark., 2000; 2013, Duman 

ve ark., 2002; Arslan ve ark., 2003; Anonim, 

2013a).  

Soğanlarının toplanıp ihraç edilmesinden 

dolayı tür üzerinde önemli baskı olduğu 

düşüncesi ile CITES listesine dahil edilen S. 

lutea türü, daha sonra yapılan incelemeler 

sonucu ihracatı serbest türler kategorisine 

alınmıştır. Ancak, firmaların üretim alanlarında 

bu türle birlikte az da olsa S. clusiana türünün 

soğanlarının da görülmesi bu türün tekrar 

kontenjana tabi türler listesine alınarak, ihraç 

edilmesinin daha uygun olacağını 

göstermektedir. 1970 lerde 100–150 bin adet 

olan ihracatımız sonraki yıllarda giderek 

artmışsa da son yıllarda tekrar azalma eğilimine 

girmiştir (Çizelge 1).  

Sternbergia lutea bitkisi sonbaharda çiçek 

açan bir tür olup, vejetatif gelişmesini kış 

boyunca devam ettirir ve ilkbaharda da 

vejetasyon dönemini tamamlar, yaprakları 

sararıp kurur ve dormansi dönemine girer. 

Ancak, son yıllarda düzensiz yağışların 

görülmesi, bitkinin gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Sonbahar yağışları geciktiğinde, 

yaprak gelişimi yavaşlamakta, ilkbahar yağışları 

yetersiz olduğunda veya erken kesildiğinde ise 

yapraklar normal süreden daha erken 

kurumaktadır. Bu durumla üretim çalışmalarının 

kontrolünde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu 

çalışmada sulamanın bitkinin çiçeklenmesi ve 

soğan verimine ne ölçüde etki yaptığı 

araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma, 2008–2010 yılları arasında A. 

Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

deneme tarlasında yürütülmüştür.  

Denemede materyal olarak firmalardan 

temin edilen Sternbergia lutea bitkisinin 

bölümümüzde çoğaltılıp hasat edilen 2. nesil 

soğanları kullanılmış ve bu soğan boylarının ve 

sulamanın Ankara koşullarındaki etkisinin nasıl 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Deneme 

yıllarına ait aylık ortalama sıcaklık (
o
C), yağış 

(mm) ve ortalama nispi nem (%) değerleri uzun 

yıllar ortalamaları (1980–2010) ile birlikte 

Çizelge 2 de verilmiştir. Tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme desenine göre üç 

tekerrürlü olarak kurulan denemede her 

tekerrürde 90 adet soğan olacak şekilde 20x10 

cm aralıkla dikimler yapılmıştır. Denemede ana 

parsellere sulama (ilkbahar, sonbahar ve kontrol) 

alt parsellere soğan boyları (çevre uzunluğu 9–

10, 7–9 ve 5–7 cm) yerleştirilmiştir. Parsellere 

her dönem için 50 mm ilave su verilmiştir 

(Arslan ve ark., 2011). Ancak, 2009 yılı bahar 

ayları yağışları düzenli ve yeterli olduğundan 

ilkbahar sulaması yapılmamıştır (Çizelge 2). İlk 

iki yıl sadece çiçeklenme oranları belirlenmiş; 

son yılda ayrıca soğan verimleri de bulunmuştur.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Denemeye ait çiçeklenme oranları Çizelge 

3 ve 4 de verilmiştir. Çizelge 3‟de görüldüğü 

gibi yıllara göre çiçeklenme oranları %20.8–73.2 

arasında değişmiştir. En az çiçeklenme ilk yılda 

(2008), en çok da 3. yılda (2010) olmuştur. 

Soğan boylarına göre çiçeklenme oranları 

%37.2–66.2 arasında değişmiştir. En az 

çiçeklenme küçük soğan boyunda, en çok da 

büyük soğan boyunda olmuştur. Sulamalara göre 

çiçeklenme oranları %39.4–57.4 arasında 

değişmiştir. En az çiçeklenme kontrolde, en çok 

da ilkbahar sulamasında olmuştur.  

Çizelge 4 de görüldüğü gibi ilk yıl (2008) 

sulamalarda soğan boylarına göre çiçeklenme de 
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sadece 9–10 cm soğan boyunda diğerlerinden 

biraz fazla olmuş (%51), diğer boylarda 

benzerlik görülmüştür. Küçük (5–7 cm) soğan 

boylarında çiçeklenme oranı %1.0–6.0, orta (7–9 

cm) soğan boylarında çiçeklenme oranı %10.7–

15.3, büyük (9–11 cm) soğan boylarında 

çiçeklenme oranı %43.3–51.0 arasında 

değişmiştir. İkinci yılda (2009) hem soğan 

boylarının bir yıl boyunca büyümelerinin, hem 

de sulamanın etkisi ile çiçeklenme oranı önemli 

bir artış göstermiştir. Özellikle küçük soğan 

boyundaki artış daha belirgindir. Bu yılda 

ilkbahar sulamalarında çiçeklenme oranı 7–9 ve 

9–11 cm boylarında daha yüksek olmuştur. 

Üçüncü yılda (2010) ilkbahar sulamasında 

büyük soğan boyunda çiçeklenme oranı %133 

olmuştur. Diğer bir deyişle dikilen soğan başına 

açan çiçek sayısı birden fazla olmuştur. İlkbahar 

sulaması ortalama olarak daha fazla çiçeklenme 

göstermiş, bunu sonbahar sulaması takip 

etmiştir. Kontrolde çiçeklenme oranındaki artış 

ikinci ve üçüncü yıllarda birbirine benzerlik 

göstermiş ve her iki sulamanın gerisinde 

kalmıştır.  

 

Sonuç 

Soğanlı bitkilerde ilk dikim yılı 

çiçeklenmenin az olduğu ve bunun özellikle 

sonbaharda çiçek açan türlerde daha da belirgin 

olduğu öteden beri bilinen bir husustur (Frank 

1986, Arslan ve ark., 2007; Arslan ve ark., 

2011a, b, c). Soğanlı bitkiler ancak belirli bir 

soğan büyüklüğüne ulaştıklarında çiçek 

açabilmektedirler. Dolayısı ile Türkiyeden ihraç 

edilen soğanlı bitkilerin çevre uzunlukları da 

belirtilir. İhracatı yapılacak Sternbergia lutea 

soğanları için çevre genişliği 6 cm ve üzeridir 

(Anonim, 1995).  

Deneme sonuçlarına göre sulama 

Sternbergia lutea‟nın çiçeklenmesine ve soğan 

verimine olumlu etki yapmaktadır. Özellikle 

sonbahar sulaması çiçeklenmeyi en az bir hafta 

erkene almaktadır.  
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Çizelge 1. Yıllar itibariyle S. lutea ihracatı 

Yıllar İhracat/adet Tutar (Euro) Birim fiyat Yıllar İhracat/adet Tutar (Euro) Birim fiyat 

2002 517.775 44.407 0.086 2008 248.200 29.284 0.118 

2003 606.500 63.121 0.104 2009 326.000 34.458 0.106 

2004 428.325 39.265 0.092 2010 374.250 40.208 0.107 

2005 361.690 36.803 0.102 2011 263.300 29.412 0.112 

2006 301.200 31.897 0.106 2012 328.600 34.185 0.104 

2007 379.350 37.859 0.100     

Kaynak: BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı, soğanlı bitkiler kayıtları 

 

Çizelge 2. Deneme yıllarına ait Ankara‟nın bazı iklim değerleri* 

Aylar 
Aylık toplam yağış (mm) Aylık ortalama sıcaklık (Cº) Aylık ortalama nispi nem (%) 

UY 2008 2009 2010 UY 2008 2009 2010 UY 2008 2009 2010 

Ocak 37.4 20.1 61.5 56.2 –2.3 –4.0 2.4 1.20 78.3 76.3 76.2 89.1 

Şubat 25.1 6.5 69.5 39.4 0.4 0.1 4.3 4.02 76.2 68.9 75.4 79.3 

Mart 18.1 54.9 55.6 41.0 3.1 10.1 5.3 6.80 73.0 57.6 69.0 75.9 

Nisan 37.8 32.7 71.0 13.8 9.2 13.7 11.0 9.40 70.3 54.8 60.8 66.0 

Mayıs 40.3 45.4 24.8 21.7 13.3 15.5 15.8 14.60 67.2 50.9 55.9 54.6 

Haziran 35.4 10.3 28.0 75.8 16.7 22.0 21.9 19.10 62.4 41.0 44.4 63.3 

Temmuz 14.7 0.0 13.9 19.8 20.5 24.9 23.6 20.60 56.2 35.7 46.6 49.1 

Ağustos 11.9 0.7 0.4 0.0 26.1 26.6 23.2 25.50 55.6 34.5 37.3 38.8 

Eylül 16.7 61.6 10.3 0.0 17.7 19.9 18.2 17.09 57.9 50.3 49.4 44.3 

Ekim 30.5 18.6 13.7 81.6 9.8 13.3 16.7 12.30 67.4 63.8 49.8 67.8 

Kasım 42.7 43.6 43.1 24.0 9.4 8.7 7.3 8.65 77.2 72.1 75.0 73.3 

Aralık 42.0 28.8 28.0 67.3 2.4 2.0 2.0 6.10 78.0 78.6 76.0 78.8 

Toplam 353.0 323.0 420.0 440.6 – – – – – – – – 

Ortalama – – – – 10.5 12.7 12.6 12.20 68.3 57.0 59.6 65.0 

*Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

 

Çizelge 3. Deneme faktörlerine göre ortalama çiçeklenme oranları 

Yıllar Çiçeklenme % Soğan boyları Çiçeklenme % Sulamalar Çiçeklenme % Artış % 

2008 20.8 9–10 66.7 Sonbahar 52.4 133.0 

2009 55.2 7–8 45.3 İlkbahar 57.4 145.7 

2010 73.2 5–6 37.2 Kontrol 39.4 100.0 
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Çizelge 4. Farklı sulama uygulamaları ve soğan boylarında çiçeklenmenin yıllara göre değişimi ve soğan 

verimleri 

Sulama Soğan boyları (cm) 
Çiçeklenme oranı % 

Ort. Soğan verimi kg/da 
2008 2009 2010 

Sonbahar 

9–10 51.0 65.3 79.3 65.2 1776.0 

7–8 15.3 48.3 75.0 46.2 1427.8 

5–6 1.0 47.4 89.0 45.8 1358.3 

Ort. 22.4 53.7 81.1 52.4 1520.7 

İlkbahar 

9–11 43.3 79.3 130.0 84.2 2025.0 

7–9 13.7 68.3 82.7 54.9 1480.5 

5–7 6.0 40.3 53.3 33.2 1491.6 

Ort. 21.0 62.6 88.7 57.4 1665.7 

Kontrol 

9–11 44.3 58.0 49.7 50.7 1379.0 

7–9 10.7 43.7 43.7 34.8 1393.0 

5–7 2.0 45.7 56.0 32.7 1187.2 

Ort. 19.0 49.2 49.8 39.4 1319.7 
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Özet 

Toros kardeleni (Galathus elwesii Hooker f. var. elwesii) Nergisgiller familyasının (Amarillidaceae) 

önemli türlerinden birisidir. Kardelenler baharın müjdesi olarak kabul edilirler. Doğal yetişme alanı Batı 

Torosların yüksek kesimleridir. Ülkemizden ihraç edilen doğal çiçek soğanlarının yaklaşık %50‟sini kardeleni 

karşılamaktadır. Bu nedenle, kardelenler fazla sökümden dolayı sürekli olarak baskı altında kalmıştır. İhracatta 

en fazla tercih edilen tür ise Toros kardelenidir. Toros kardeleninin uluslar arası piyasalarda fazlaca talep 

edilmesinin ana nedenleri: a) soğanlarının dolgun ve sert olması, b) yeterli miktarda soğan kabuğuna sahip 

olması, c) uzun süreli taşımacılığa dayanması, d) çiçeğinin diğer türlere göre daha iri olması, e) çiçek sapının 

sağlam ve uzun olmasıdır.  

Bugüne kadar yapılan üretim çalışmalarından istenilen sonuçlar alınamamıştır. Başarısızlığın temel 

nedeni elek altı olarak bilinen çevre çapı 4.5 cm‟nin altında olan yavru soğanların 1980‟li yıllardan önce atılarak 

telef edilmesi ve daha sonraki yıllarda ise kendi doğası dışında çoğaltılmaya çalışılmasıdır. Ağırlıklı olarak 

Yalova ve Menemen/İzmir‟de yıllar süren çoğaltma çalışmalarında hiçbir şekilde istenilen sonuçlar elde 

edilememiştir. Buradaki başarısızlığın ana nedeni Toros kardeleninin ekolojik istekleri bakımında seçici olması 

ve özellikle de İzmir‟de Haziran ayından sonra havaların aşırı ısınması nedeniyle soğanları daha toprak altında 

iken pişmeye başlamasıdır.  

Doğa çalışmalarımız sırasındaki gözlemlerimiz ve ön çalışmalarımızın bu türün kendi doğasında semi 

kültür olarak yetiştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, 2009 yılından itibaren Batı Toroslarda 

kardelenin doğal olarak yetiştiği alanlardan uygun yerler seçilerek sonbaharda dikimler yapılmıştır. İlk dikimler 

2009Akseki İlçesinin Geyran Yaylasına yapılmıştır. 2010 ve 2011 yılı dikimleri İbradı İlçesinin Genbos 

yaylasında gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı dikimleri yine Akseki İlçesinin Çimi Yaylasında gerçekleştirilmiştir. 

Dikim yerlerinin seçiminde çok seçici davranılmıştır. Dikim yapılan alanların her şeyden önce eğimli olması, 

gölgeli veya yarı gölgeli ve organik maddece zengin olmasında dikkat edilmiştir. Dikimler yöreyi çok iyi bilen 

köylülere yaptırılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, yöre halkına kardelen kültürünü öğretmek ve doğa üzerindeki baskıyı kaldırarak 

kardelen soğanı ihracatının Batı Toroslardaki üretim sahalarından gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Toros kardeleni, Galanthus elwesii, elek altı, semi kültür 

 

The Reseaches on Sub–culturing of Small Bulbs of Taurus Snowdrops (Galanthus elwesii) in Their Own 

Habitats 

Abstract 

Taurus snowdrop (Galathus elwesii Hooker f. var. elwesii) is one of the most important species of 

Amarillidaceae family. Snowdrops are commonly considered as harbingers of forthcoming spring. Taurus 

snowdrops are naturally grown at higher altitudes of Western Taurus Mountains of Turkey. Their bulbs are 

highly appreciated at international flower bulb markets and therefore, the bulbs have been gathered from wild 

year after year. Nearly 50% of the whole flower bulb exportation from Turkey is solely met by Taurus 

snowdrops. This high demand for its bulbs has been causing considerable pressure on population of the species. 

The reasons why the bulbs of this particular species have been sought by European gardeners are; a) bulbs are 

firm and full, b) has enough number of tunics to protect the bulbs from unfavorable environmental conditions, c) 

resistant to long way transportation, d) flowers are comparatively bigger and finally e) flowers temsarerelatively 

stronger and longer.  

There has not been any success in production trials due to unsuitable site selection except the ones in 

Alanya plateau still recent years. Many of the production activities were done both in Yalova and 

Menemen/İzmir. The bulbs started to be burned because hotness after June in Menemen. These unsuccessful 

results let us to conduct new experiments in situ for better bulb enlargements and productions at three different 

locations of Western Taurus Mountains. The altitute of the site were around 1600 m.  

mailto:ibrahim.baktir@gmail.com
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The first trial was conducted at Geyran Mountain of Akseki County in 2009. The follow in gones were set 

at Genbos Mountain of İbradi County in two successive years of 2010 and 2011 and final trial at Çimi Mountain 

of Akseki County in 2012. All the three sites were quite rich in organic matter on northern slopes where 

snowdrops are naturally grown. The bulblets planted were small which are called under–grade ones with no 

commercial merit.  

The purpose of these experiments were to show local people how to cultivate snowdrops as semi–

production in their own habitats and also to release the present pressure on snowdrop populations. The results 

were every satisfactory. Circumferences of the bulbs harvested from the experiment sites mostly reached to 

exportation sizes (+4.5 cm) in 1 to 3 year due to size of the bulblets planted.  

 

Keywords: Taurus snowdrop, Galanthus elwesii, bulblets, semi–culture 

 

GiriĢ 
Latince ismi Galanthus olan kardelen 

Agapanthus, Allium, Amaryllis, Clivia, 

Hippeastrum, Leucojum, Narcissus, Nerine ve 

Sternbergia gibi gerçek soğandır ve Nergisgiller 

(Amaryllidaceae) familyasının önemli 

cinslerinden birisidir. Galanthus adı süt beyazı 

çiçeklerinden dolayı verilmiştir. Latincede gala 

süt ve anthus ise çiçek demektir. Kardelenler 

genelde sonbahar veya erken ilkbaharda çiçek 

açan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen 

ender süs bitkilerinin önde gelenlerindendir. 

Avrupa, Anadolu ve Kafkasya‟da 18 kadar türü 

bulunan bircinstir. Çizelge 1‟de de görüldüğü 

gibi dünyadaki kardelen türlerinin büyük 

çoğunluğu Türkiye‟de doğal olarak 

yetişmektedir. Bu nedenle Türkiye başta 

kardelen olmak üzere çok sayıda geofit için 

doğal bir bahçe ve ilgi odağıdır (Davis, 2000; 

Baktır, 2013). Kardelen türleri yapraklarının 

yapısı ve diziliş şeklinin yanı sıra çiçek 

özelliklerine göre de sınıflandırılır. Yaprak 

dizilişleri dikkate alındığında kardelenler türleri 

üç grup altında toplanır. Bunlar; a)Nivalis grubu, 

b)Plicati grubu ve c)Latifolia grubu Nivalis 

grubunda toprak üzerideki iki yaprak düz ve 

birbirinin üzerine gelecek şekilde ve zıt 

konumdadır. Plicati grubundaki türlerin 

yaprakları da bir birini zıt konumlu, ancak 

yaprakların kenarları belirgin bir şekilde dışa 

doğru kıvrıktır ve Latifolia grubunda yer alan 

türlerde ise yapraklar rulo şeklide birbirine 

sarılmış durumdadır. Ülkemizden ihracatı 

yapılan Toros kardeleni (G. elwesii) ve 

Karadeniz kardeleni olarak bilinen (G. 

woronowii) Latifolia grubu içerisinde yer alır 

(Şekil 1). Dünyadaki mevcut türlerin birkaçı 

hariç diğerleri Türkiye‟de doğal olarak 

yetişmektedir. Bu nedenle, Türkiye kardelen 

bahçesi olarak kabul edilebilir. Avrupa kıtasında 

en yaygın olarak yetişen tür Galanthus 

nivalis‟tir. Ülkemizin Trakya bölümünde de 

doğal olarak yetişen bu tür İber Yarımadası ve 

Kuzey Avrupa hariç Avrupa kıtasının 

tamamında görülmektedir.  

Kardelenler genelde serin bölge 

bitkileridir (Le Nardand De Hertogh, 1993). 

Çoğunluğu erken ilkbaharda çiçek açan 

kardelenler korumalı alanları sever. Kışın 

yaprağını döken ağaçların altları kardelenlerin en 

fazla yetiştiği yerlerdir. Ağaçlarda kışın yaprak 

olmadığı için ağaçların dallarının arasından 

büyüme ve gelişmeleri için gerekli olan yeterli 

ışığı alabilmektedirler. Bunun da ötesinde, 

kardelen soğanları yaz ayarlının kavurucu 

sıcaklarından korunabilmekte, istediği nemi ve 

organik maddeyi bulabilmektedir. Benzer 

şekilde, çalı altları, kayaların kovukları ve 

gölgeli yerler de kardelen yetiştiriciliği için ideal 

noktalardır. Kardelenler doğal çiçek soğanlarının 

çoğunluğunda olduğu gibi açık alanları ve su 

birikintilerinin olduğu yerleri sevmez. Burada 

belirtilen nedenlerden dolayı Batı Toros Dağları 

G. elwesii yetiştiriciliği için gerekli olan 

koşulların büyük çoğunluğuna sahiptir.  

Genelde deniz seviyesinde 1000 m ve 

yukarılarında doğal olarak yetişen G. elwesii 

uygun koşullar oluştuğunda daha düşük 

rakımlarda da rahatlıkla yetişebilmektedir. 

Bunun en güzel örneklerine Alanya‟nın 400–

1000 metreler arasındaki yaylalarında 

rastlanmaktadır. Bu yaylaların özellikle kuzey 

bakılarındaki dut, incir, fındık, kestane, kızılcık 

ve meşe gibi kışın yaprağını döken ağaçların 

altlarında başarılı bir şekilde üretim 

yapılmaktadır.  

Kardelenlerin yetiştiği yükseklikler 

arasında türler bazında önemli farklılıklar vardır. 

Örneğin, G. peshmenii Antalya‟nın Kemer İlçesi 

gibi batı kesimlerinde deniz seviyesine kadar 

inebilmektedir. Buna karşın, G. platyphyllus 

Türkiye‟nin kuzey doğusunda yetişebildiği gibi 

Büyük Kafkasya Dağlarının zirvelerinde (~2600 
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m) de doğal olarak yetişebilmektedir (Zeybek ve 

Sauser, 1995; Davis, 2000).  

Ülkemizden kardelen soğanı ihracatının 

geçmişi neredeyse 150 yıl öncesine 

dayanmaktadır (Atay, 1996; Ecevit, 2011). 

Önceleri İzmir üzerinden yapılan kardelen 

soğanı ihracatında 1970‟li yıllardan itibaren çok 

büyük artışlar olmuştur. Bu artışlar ise özellikle 

Toros Kardeleni olarak bilinen G. elwesii 

üzerinde büyük baskılar oluşturmuştur. Uzun 

yıllar ortalamasına göreTürkiye‟den ihraç edilen 

çiçek soğanları ihracatının yarıya yakını 

kardelen soğanları tarafından karşılanmaktadır. 

Bunun da yaklaşık %75‟sini Toros kardeleni 

oluşturmaktadır. Kardelen soğanı ihracatının 

geriye kalan kısmı ise Kuzeydoğu Karadeniz 

Bölgesinde yetişen G. woronowii tarafından 

sağlanmaktadır. Türün kendi doğal özelliklerinin 

yanı sıra, bölgenin yağışlı, engebeli, sık bitki 

örtüsü ve organik maddece zengin olması 

nedenlerinden dolayı G. woronowii‟nin kendi 

doğasında yetiştiriciliği Toros kardelenine göre 

daha kolaydır. Toros kardeleninde ise durum 

daha farklıdır. Toros kardeleninin tohumdan 

üretilmesi hem 5–6 yıl gibi uzun zaman almakta 

ve hem de çimlenmesinde düzensizlikler 

bulunmaktadır. Çimlenme düzensizliklerinin 

büyük bir kısmı ise tohumlarında görülen 

dormansiden kaynaklanmaktadır. Tohumlar 

hasattan hemen sonra ekilmedikleri takdirde en 

kısa zamanda dormant hale geçmektedir. Öte 

yandan ihracatçı firmalar tarafından ağırlıklı 

olarak Yalova ve Menemen/İzmir‟de uzun yıllar 

sürdürülmeye çalışılan çoğaltma ve üretim 

çalışmalarından hiçbir şekilde istenilen sonuçlar 

elde edilememiştir. Buradaki başarısızlığın ana 

nedeni Toros kardeleninin ekolojik istekleri 

bakımında seçici olması ve özellikle de İzmir‟de 

Mayıs–Haziran aylarında toprağın aşırı ısınması 

nedeniyle soğanları daha toprak altında iken 

pişmeye başlamasıdır. Akseki‟de yürütülen bir 

araştırmada ise elek altı soğanlarda ilk yılki 

görülen %17‟lik ana soğan kaybına karşın yeni 

oluşan yavru soğan artışı %47 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Bu da kardelen üretiminin kendi 

doğasında çoğaltılması gerektiğini net bir şekilde 

göstermektedir (Baktır, 1996).  

Bu araştırmanın amacı Toros kardeleninin 

kendi doğasında çoğaltılama durumunun somut 

verilerle ortaya konması ve aynı zamanda yıllar 

boyu süren sökümlerden kaynaklanan bitkinin 

popülasyonu üzerindeki baskının 

hafifletilmesidir. Aynı zamanda gelir düzeyi 

düşük olan yöre halkına kardelen yetiştiriciliğini 

öğretmektir.  

 

Materyal ve Yöntem 
Uzun soluklu olarak planlanan bu 

araştırma için Batı Toros Dağlarından üç farklı 

lokasyon seçilmiştir. Bunlar sırasıyla: Geyran 

Yaylası–Akseki, Genbos–Sürek Yaylası–İbradı 

ve Çimi Yaylası–Akseki‟dir. He üç lokasyonun 

denizden yüksekliği 1500–1700 metreler 

arasındadır. İbradı‟daki dikimlerin temel amacı 

İbradı Belediyesince geleneksel olarak 

düzenlenen kardelen festival alanı ve çevresinin 

cazibe merkezi haline getirilmesi ve yöre 

çocuklarına kardelen sevgisinin aşılanmasıdır. 

İlk dikimler 2009 yılında Geyran Yaylasına, 

2010 ve 2011 dikimler Genbos Yaylasına ve 

2012 yılı dikimleri ise Çimi yaylasına 

yapılmıştır. Dikim materyali olan elek altı 

soğanları ihracatçı firmalardan sağlanmıştır. 

Geyran Yaylasına dikilen yavru soğanların 

çevresi 0–3 cm arasındaydı ki bu büyüklükteki 

soğanların gelişmesi daha uzun zaman 

almaktadır. 2012 yılında Çimi Yaylasına diklen 

yavru soğanların çevresi 3–4 cm ve çok daha 

sağlıklı idi. Dikimler Kasım aylarında 

gerçekleştirilmiştir. Her yılın Mart ve Nisan 

aylarında dikim sahaları düzenli olarak gezilmiş 

ve gerekli tespitler yapılmıştır.  

Soğan gelişimini tespit etmek için soğan 

sökümleri 16 Mart, 26 Nisan ve 23 Mayıs 2013 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sökümler rast 

gele üçer farklı noktadan yapılmış ve her bir 

noktadan en az 30 bitki sökülmüştür. Soğanların 

çevreleri kardelen için özel olarak hazırlanmış 

olan boylama şablonu ile yapılmıştır.  

 

Sonuç ve TartıĢma 
İlk dikimlerin yapıldığı 2009 yılından 

itibaren yapılan gözlemler sırasında herhangi bir 

hastalık veya zararlıya rastlanmamıştır. 

Gözlemler sırasında sökülen soğanlar da son 

derece sağlıklıydı. 16 Mart 2013 tarihinde 

Geyran Yaylasındaki dikimlerin kontrolü 

öncesinde fazla miktarda dolu yağmıştı ve yerde 

hala 2–3 cm kalınlığında dolu vardı. 

Kardelenlerin önemli bir kısmı da tam çiçek 

dönemindeydi ve çiçeklerde doludan 

kaynaklanan mekaniksel bir zarar tespit 

edilmemiştir. Bunda çiçeğin çan şeklinde 

aşağıya doğru sarkık oluşunun etkisi olabilir. 

Benzer şekilde bitkinin yapraklarında da zarara 

rastlanmamıştır. Sökülen soğanlar henüz 
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serleşmemiş ve içleri neredeyse boştu. 26 Nisan 

2013 tarihinde aynı dikim alanından sökülen 

soğanların içi dolmaya ve dolayısı ile de 

sertleşmeye başlamıştı. Yine 26 Nisan 2013 

tarihinde yapılan gözlemler sırasında 

dikimlerinden çıkan bitkilerde gelişmenin 

oldukça iyi olduğunun tespit edilmesine karşın 

bitkilerin çoğunluğu henüz daha gelişme 

aşamasındaydı. Bunda deneme materyali olarak 

kullanılan yavru soğanların 0–3 cm arasında 

olmalarının büyük etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Dikim sonrası Çim Yaylasına 

ilk kez 26 Nisan 2013 tarihinde gidilebilmiştir. 

Yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için daha 

önce gidilememiştir. 26 Nisan 2013 tarihinde 

dahi deneme alanının güney bakısı hariç diğer 

yönleri karla kaplı idi. Güney bakıdaki 

kardelenlerdeki büyüme ve gelişmeler son derce 

sağlıklı, soğanların içi dolmaya başlamış ve 

%60‟sı ise ihracat iriliğine gelmiştir. Deneme 

halen devam etmektedir.  
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Şekil 1. Ülkemizden soğanları ihraç edilen iki tür Galanthus elwesii (soldaki) ve Galanthus woronowii 

(sağdaki)‟nin genel görünümü (Davis, 2000).  
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Çizelge 1. Türkiye‟de doğal olarak yetişen kardelen türleri ve yetiştiği bölgeler (Davis, 2000).  

Türler Yetiştiği Bölgeler 

Galanthus alpinus var. alpinus Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi 

Galanthus cilicicus Doğu Toroslar 

Galanthus elwesii Ağırlıklı olarak Batı Toroslar 

Galanthus fosteri Amanos Dağları 

Galanthus gracilis Ege ve Marmara Bölgeleri 

Galanthus koenenianus Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi 

Galanthus krasnovii Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi 

Galanthus nivalis Trakya 

Galanthus peshmenii Batı Akdeniz Bölgesi 

Galanthus plicatus Marmara Bölgesi 

Galanthus platyphyllus Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi 

Galanthus woronowii Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi 
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Özet 

Bu çalışmada, lale bitkisinin ıslahı ve kültüre alınmasında ülkemizin önemine değinilerek araştırıcılara 

sunulması hedeflenmiştir. Gösterişli çiçekleri sebebiyle, süs bitkisi olarak tarihten günümüze kadar artan bir 

ilgiye sahip olan lale, yüzlerce çeşidiyle en fazla üretilen soğanlı bitkilerin başında gelmektedir. Dünyada Tulipa 

cinsi yaklaşık 125 tür içermektedir. Türkiye‟de Tulipa cinsinden 17 tür, 1 alt tür ve 1 botanik varyete olmak 

üzere toplam 19 takson doğal olarak yetişmektedir. Ülkemiz lale tür zenginliği açısından önemli bir yere sahip 

olup, doğal olarak yetişen lale türleri geniş bir yayılım ve varyasyon göstermektedir. Bu genetik zenginlik 

özellikle ticari çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Ticari bir çeşidin geliştirilmesi için, uzun süreli bir 

kaynak, disiplinler arası işbirliği ve ıslah hedefinin belirlenmesi gerekmektedir. Lale ıslahında ancak yeni ve 

değişik bir yaklaşım gözetilerek geliştirilecek çeşit dünya lale pazarında bir yer edinebilir. Aksi taktirde harcanan 

emek ve fondan beklenen fayda sağlanamayabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkisi, lale, ıslah, Anadolu,  

 

The Importance of Turkey in the Improvement of Tulipa and its Cultivation  

Abstract 

Tulipa which has been having an increased attention until today due to its ostentatious flowers is one of 

the most grown bulbous plants with hundreds of varieties. There are 125 Tulipaspecies in the worlds. In Turkey, 

in total 19 taxons are grown naturally and 17 of these are Tulipa species whereas the rest is one sub–specie and 

one botanic variety. Turkey has an important place in terms of richness of Tulipa species. Tulipa species which 

grow naturally in Turkey have a wide expansion area and thus, present a wide variation. Turkey could use this 

richness to develop commercial varieties. For the development of a commercial variety, there needs to be a long–

term resource, an inter–disciplinary cooperation and determination of improvement target. In the event of a new 

and different approach to facilitate this, the developed Tulipa specie may gain a place in the Tulipa market, 

otherwise the benefit gained from the effort or fund will be low.  

 

Key words: Ornamental plant, tulip, breeding, Anatolia 

 

GiriĢ 

Lâle, Orta Asya‟dan batıya göç eden 

kavimlerin beraberinde getirdiği bir değer 

olmuştur. Osmanlılar kadar olmasa da 

Selçuklular da lâleyi kullanmıştır. İlk lâle ıslahı, 

Osmanlı imparatorluğu döneminde, bilhassa 

XVI ve XVII. yüzyılda başlamıştır. Binlerce lâle 

çeşidinin ıslahı ve yetiştirilmesi, çiçekçilik ile 

ilgili meselelerin çoğalmasına sebep olmuş; bu 

nedenle de uzmanlardan oluşan kurullar 

oluşturulmuştur. Yeni elde edilen çeşitler "Ser 

şukufedyan–i Hassa" başkanlığında bir uzmanlar 

topluluğu (Çiçek Encümen–i Danışı) tarafından 

incelenir; getirilen çiçek, hatasız ve mükemmel 

görülürse isimlendirilir; ismi, özellikleri ve 

soğanın sahibi listeye kaydedilirdi. Bu dönemde 

yabani lale türlerinden seçme ve melezleme 

yoluyla İstanbul‟da elde edilen lale çeşidinin 

sayısı 2.000‟i bulmuştur (Baytop, 1998; Pavord, 

1999; Atasoy, 2002).  

Osmanlıda çiçek severler lale ıslahına 

başladıklarında bugün de olduğu gibi doğal 

türlerde en uygunu seçmekten çok kendi istekleri 

ve zevkleri doğrultusunda belirledikleri 

kriterlere uygun çeşitler geliştirdiler. Osmanlıda 

geliştirilen lale kriterleri aşağıdaki gibidir 

(Baytop, 1998; Pavord, 1999).  

Lale ıslahında petallerin şekli en çok 

üzerinde durulan konu idi. 6 petal yaprağı uzun 

ince ve kılıç şeklinde, daima dar, ince uçlu 

olmalıydı. Hançer şekilli petallerden çok iğne 

uçlu petaller aradıkları özellikti. Hem hançer 

şeklinde hem de ince uçlu petalli lale çeşitleri ise 

en çok tercih edilendi. Petaller, bir birlerini iyice 
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örtmeli, aralıklı olmamalı, stamenleri saklarken, 

pistil görünür olmalıydı. Çiçek kendi gövdesi 

üzerinde durmalı, rengi saf ve parlak olmalıydı. 

Polen çiçeğin lekelemelerine izin 

verilmemeliydi. Gövde uzun ve dik olmalıydı. 

Yapraklar ise uzun fakat çiçeği gölgeleyecek 

kadar uzun olmamalıydı. Yaprakların testere 

dişli yerine dalgalı olması tercih edilirdi. Yeni 

çeşidin ıslahı zor ve uzun zaman alırdı. Islah 

edilen çeşit beğeni listesine girdiğinde adına 

şiirler ve besteler yapılırdı. Bu lale çeşidini ıslah 

eden kişi hem şöhret hem de para kazanırdı.  

Çiçeğin eksik özelliklerini tanımlayan katı 

bir liste bulunurdu. Bu listeye göre kusurlu lale; 

yumuşak saplı dağınık, mat, gevşek, düzensiz 

petallere sahip olarak tanımlanırdı. Bazen de 

doğal türlerde olduğu gibi iç petallerin dış 

petallerden geniş ve kısa olması da bir kusur 

olarak görülürdü. Eğer ıslah edilen lale çeşidi 

yazılı olan bu petal özelliklerine sahipse defolu 

ve ucuz lale olarak kaydedilirdi (Baytop, 1998; 

Pavord, 1999).  

17 yüzyılda lale Avrupalılar tarafından 

tanındıktan sonra kendi beğenileri doğrultusunda 

farklı bir şekilde ıslah etmeye başladılar. Yeni 

ıslah edilen laleleri çeşitleri Osmanlıda 

geliştirilen lale çeşitlerinden çok farklıydı. Bu 

nedenle halk, daha sonra Avrupa‟dan getirilen 

yeni lale çeşitlerine çiçek ve yaprak 

özelliklerinden dolayı „kaba lale‟ adını vermiştir 

(İleri, 2007). Avrupa‟da lale severler kontrast 

renklere sahip fincan şeklinde yuvarlak şekilli 

daha büyük çiçekli ve daha kalın saplı laleleri 

tercih ettiler. Yeni melez türlerde; yeni renk 

tonları, yeni formlar, farklı çiçeklenme 

periyotları daha dayanıklı ve uzun süreli çiçek 

açabilecek özellikleri de geliştirdiler. Son 

yıllarda seleksiyon ve klasik melezleme 

çalışmalarına ek olarak; genetik çeşitliliği, 

estetik değerini ve soğanda verimliliği artırmak 

amacıyla daha önce yapılamayan türlerarası 

melezlemeler ve ploidi seviyesini arttırma gibi 

yeni teknikleri kullanılarak daha büyük çiçekler, 

daha güçlü saplar ve verimli F1 melezler elde 

etmeye başladılar (Nard ve Hertogh, 1993; Tuly 

ve ark., 2003; 2006).  

Ülkemiz son yıllarda lale ıslahı ile 

gündeme gelmektedir. Ülkemize özgü lale çeşit 

ıslahında, Hollanda‟da olduğu gibi sadece çiçek 

kalitesi ve verimliliğini geliştirmek yeterli 

olmamalıdır. Çünkü Anadolu bir zamanlar lale 

ıslahında önde ve kendisine has ıslah kritirleri 

olan bir bölge idi. Anadolu coğrafyası aynı 

zamanda kendi içinde çok değişken ekolojilere 

sahiptir. Bu değişkenliklere cevap verecek, 

verimli ve özgün çeşitler geliştirilmesi lalenin 

yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bunların başında lale yetiştiriciliğinde olduğu 

gibi lale ıslahında da dikkat edilmesi gerek 

unsurlar; iklim, altyapı ve işgücü maliyeti olarak 

sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz için 

yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek 

bir modelin geliştirilmesinin tartışılmasıdır.  

 

Yeni lale çeĢidinin geliĢtirilmesinde ülkemizin 

potansiyeli  

Hollanda‟nın artan nüfusu nedeniyle tarım 

alanlarının yerleşime açılması, yeni tarım 

toprağına olan gereksinim, gerek soğan üretimi 

ve gerekse de ihracatında işçi ve üretim 

maliyetlerinin artması ve diğer ülkelerde artan 

kaliteli soğan üretimi nedeniyle soğanlı bitkiler 

üretiminin %92‟sini kontrol eden ülkede üretim 

her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. 

Geleneksel soğan üreten ülkeler yanında 

globalizasyon ve artan rekabet yeni soğanlı 

bitkiler üreticilerini ortaya çıkarmıştır. Çin, 

Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayvan, Tayland, 

Singapur, Srilanka ve Vietnam soğanlı bitki 

üreticisi olarak dünya üzerinde yerlerini almaya 

başlamıştır (Benschop ve ark., 2010). Ülkemizin 

de bu piyasada söz sahibi olmasında sahip 

olduğu zengin genetik kaynaklar ve düşük 

işgücü maliyetleri önemli bir avantaj 

sağlayabilir.  

 

Genetik kaynaklar 

Yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve nemli 

geçen Anadolu‟nun dağlık bölgelerinde doğal 

olarak 14 lale taksonu bulunmaktadır (Eker, 

2010). Bu taksonlar koruma altına alınmış 

genetik kaynaklarımızdandır (Ekim ve ark., 

2000). Bu genetik kaynağın korunması, devlet 

ve halka önemli sorumluluklar yüklemektedir. 

Genetik kaynakların korunmasında en etkin ama 

en maliyetli yol doğal kaynağın kültüre 

alınmasıdır (Niederwieser ve ark., 2002).  

Türkiye‟nin bir kısmı endemik olmak 

üzere sahip olduğu bu genetik kaynakta dikkat 

çekici bir varyasyon bulunmaktadır (Karabacak, 

2009; Eker, 2010). Bu potansiyelin etkin olarak 

kullanılabilmesi türlerin dağılım gösterdiği 

varyasyonların tam olarak ortaya konulması ile 

mümkündür. Örneğin Tulipahumulis Herbert, 

lale ve gülde hemen hemen hiç sahip olmadığı 

koyu leylak (mavi) rengine sahiptir (Shoji ve 
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ark., 2010). T. humilis ülkemizde Antalya‟dan 

başlayarak, Hakkâri ve Van‟a kadar geniş bir 

yayılım alanına sahiptir. Diğer doğal türlerde de 

olduğu gibi T. humilis‟te çok ciddi varyasyonlar 

bulunmaktadır. Özellikle mavi renginden dolayı 

adı geçen tür üzerinde yoğunlaşmak 

gerekmektedir.  

Lale ıslahı üzerinde yoğunlaştıkça, sahip 

olduğumuz bu genetik kaynak üzerine 

araştırmalar artacaktır. Dolayısıyla lale 

popülasyon özellikleri hakkında yapılacak 

botanik geziler ve temel araştırmalar yeni 

kullanım olanakları ve yetiştiricilik tekniğinin de 

gelişmesine destek sağlayacaktır. Süs bitkileri 

sektörü dinamik bir sektördür. Sektörün 

ihtiyaçlarına cevap verecek yeni kullanım 

alanları ile farklı form ve renkler, bu sektörün 

büyüme ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizde hızlı kentleşme, nüfus artışı, 

sanayileşme, çevre kirliliği ve doğal alanların 

tahribatını her geçen gün artırmaktadır. Bu 

yüzden birçok yerel bitki türü ya kaybolmuş ya 

da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Lale 

türleri de yukarıda adı geçen tehditlerden 

etkilenmektedir. Örneğin; Amasya lalesi 

Tulipasprengeri Anadolu‟nun kuzeyinde 

Amasya çevresinde doğal yayılışı bulunurken; 

günümüzde artık doğal ortamında bu türün 

bulmadığı bildirilmektedir. Aynı şekilde Van 

lalesi TulipasylvestrisL. subsp. sylvestris, eski 

yerleşim birimlerinde yaygın olarak bulunurken, 

günümüzde ne yazık ki birkaç bahçede varlığını 

sürdürmektedir (Eker, 2010).  

Oysa biyolojik çeşitlilik, hem dünya hem 

de ülkemiz için doğal kaynak zenginliği 

oluşturmaktadır. Ülkelerin ekonomisi kaçınılmaz 

olarak doğal kaynaklara dayandığından, bu 

zenginlik ekonomik kalkınma açısından da 

büyük önem taşımaktadır. Dağlık bölgelerin 

doğal kaynağı olan ve giderek azalan veya 

tehlike altında olan türler arasında yer alan lâle 

taksonları, gerektiği gibi korunduğunda ve 

değerlendirildiğinde ülke kalkınmasında önemli 

rol oynayacak unsurlardan biri olabilir.  

 

ĠĢ gücü 

Lale soğanı yetiştiriciliği yoğun emek 

isteyen bir tarım koludur. Ülkemizde de işsizlik 

oranı yüksektir. Artacak olan lale soğanı üretimi 

işsizliğe çözüm amaçlı kullanılabilir. Ülkemize 

uygun geliştirilecek yeni türler lale soğanına 

olan talebi artıracak bu da istihdama önemli 

katkı sağlayacaktır.  

Ülkemizde lalenin süs bitkisi olarak 

kullanımı ve lale soğanı yetiştiriciliğinin 10 

yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Lale soğanı 

üretimi yıldan yıla artsa da Hollanda gibi lale 

soğanı üreticileriyle kıyaslandığında oldukça 

düşüktür. Türkiye‟de lale yetiştiriciliği 

konusunda uğraşan büyük bir firma ile irili 

ufaklı birçok yetiştirici bulunmaktadır. Her ne 

kadar birkaç yetiştirici çok sınırlı sayıda ve dışa 

bağımlı lale soğanı üretimi yapmakta ise de 

teknik bilgi ve donanım konusunda eksikler 

bulunmaktadır. Yetiştirilen lale soğanının büyük 

bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından kullanılması pazarı zorlayan önemli 

unsurlardan biridir.  

Son yıllarda ülkemizde soğanlı süs 

bitkilerinin üretimi ve kullanımı ile ilgili 

bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. Bu bilimsel 

çalışmalar sonucunda, birçok soğanlı bitkinin 

anavatanı olan Türkiye‟de kültüre alımının 

yaygınlaşması, üretimi ile tüketiminin artırılması 

ve ihracatının yapılması mümkün olabilecektir.  

 

Yeni lale çeĢidinin geliĢtirilmesinde çalıĢma 

düzeni 

Tarihten gelen ve toplumumuz tarafından 

tanın lalede çeşit geliştirmek amacıyla yapılacak 

çalışmalar üç ana başlıkta toplanabilir.  

1. İyi bilinen ve halk tarafından kabul 
görmüş ve ilgi odağı olmuş türlerin içinde iyi 

geneotiplerin selekte edilerek yetiştiriciliğinin 

yapılarak kullanılması,  

2. Az bilinen ama gelecek vadeden 

türlerin kültüre alınarak kullanılması,  

3. Lale ıslahında yeni geliştirilen 

poliploidizasyon tekniğine uygun türlerin tespit 

edilerek bu türlerde bu çalışmaların 

başlamasıdır.  

Uzun ıslah döngüsü ve vejetasyon 

periyodu, lalelerin ıslahında önemli sınırlayıcı 

faktörlerdir. Elimizdeki genetik kaynağın 

yukarıda sıralanan öncelikler şekilde tasnif 

edilmesi çeşit ıslahında bir yol haritası 

oluşturabilecek özelliktedir. Böylece çeşit 

geliştirme çalışmaları daha dikkatli ve özenle 

hazırlanmış bir program dahilinde 

gerçekleştirilebilir.  

Lale ıslahına geçilmeden önce aşağıdaki 

sorulara cevap aranmalıdır. Bunlar;  

–sürdürülebilir fon,  

–lale üretiminde uzmanlık,  

–ekipte disiplinler arası uzmanların 

olması,  
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–kullanıcılarla ve uzmanlarla diyalog;  

–mevcut lale ıslah çalışmalarını takip etme 

(ürün, ıslah programlarında);  

–piyasa talepleri ve eğilimleri hakkında 

bilgi sahibi olma,  

–yeterli gen bankası; temel araştırma 

erişim,  

–lale yetiştiriciliğinde temel sorunların 

bilinmesi ve erken tanımlanması.  

olarak sıralanabilir. Bu tür araştırmalarda 

en kritik ve aynı zamanda elde edilmesi gittikçe 

zorlaşan sorun sürdürülebilir fondur.  

Yukarıdaki sorular hakkında bilgi ve ekip 

kurulduktan sonra yeni bir lale çeşidinin 

geliştirmesinde beş aşamadan oluşan bir çalışma 

programına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Bunlar;  

Masa üstü çalıĢma: Sahip olduğumuz 

genetik kaynakların özellikleri, lale yetiştiriciliği 

ve ıslahı konusunda sahip olduğumuz mevcut 

tüm bilgiler toplandıktan sonra ıslah edilmek 

istenen çeşit ve hedef pazar ile ilgili karara 

varılır.  

Ön çalıĢma: Bu aşamanın amacı, yeni bir 

ürün prototipi üretmektir. Bu işlem sırasında, 

çeşit için kritik olan sorunlar tespit edilir. Islah 

edilecek ürünün zayıf tarafları belirlenir ve 

varyasyonlar artırılarak zayıf karakterlerin 

iyileştirilmesinde kullanılacak güçlü yönleri 

oluşturulur.  

Değerlendirme: Bu kapsamda özellikleri 

belirlenmiş çeşidin süs bitkileri piyasasında nasıl 

karşılanacağı ve piyasa tepkisi değerlendirilir. 

Bu aşamada lale soğanı önemlidir.  

Yoğun araĢtırma ve geliĢtirme: Islah ve 

üretimde öncelikli olan sorunlar üzerinde 

çalışmak için çok disiplinli bir ekip kurulur. Bu 

çalışmalar en az 10 yıl alır. Yeni çeşit için pazar 

olanakları da bu aşamada yapılandırılır.  

GeliĢtirme ve çeĢitlendirme: Araştırma 

kuruluşları genellikle temel araştırmalarla 

uğraşarak ticari yetiştiriciler tarafından 

kullanılacak ıslah hatları üretimine ağırlık 

verebilir. Yeni çeşitler geliştirildikten sonra 

çeşitte çeşitlendirmeye gidilerek gen bankasında 

tutulmalı ve ticari şirketlerin kullanılmasına 

açılmalıdır.  

 

Sonuç 
Lale‟de yeni çeşit ıslahı, son geliştirilen 

teknikler ışığında dahi 10–15 yıl gibi uzun bir 

süreç almaktadır. Bu nedenle lale ıslahında pazar 

gereksinimleri dikkate alınarak yapılacak bir 

planlama bu açıdan çok önemlidir. Islah edilmek 

istenen çeşidin protipine (dış mekan, kesme 

çiçek veya saksı bitkisi) karar verilmelidir. 

Çünkü her kullanım amacına göre izlenecek 

ıslah süreçleri farklıdır. Protip çeşidin, ne amaçla 

ıslah edildiği, üretim problemleri ve yetiştiricilik 

süreçleri net olmalıdır. Protip çeşidin başarıya 

ulaşması yeni lale çeşitleri veya geofit türlerin 

ıslahına hem öncülük edecek hem de kaynak 

aktarılmasına olanak verecektir.  

Çeşit geliştirmede destek fonunun 

sürekliliği en kısıtlayıcı faktördür. Fonların 

verimli kullanılabilmesi için çalışmalar 5 yıllık 

dilimlerle sınırlandırılmalıdır. Böylece başarıya 

ulaşmak daha kolay olacaktır.  

Ülkemizdeki lale üretimi dünyadaki lale 

soğanı üretimiyle kıyasladığımızda oldukça 

düşüktür. Geliştirilecek yeni lale çeşidi protipi 

öncelikle iç piyasa dikkate alarak 

düşünülmemeli ihracat yönü ana hedef olmalıdır. 

Aksi takdirde ıslah edilmiş lale çeşidi 

uluslararası piyasada kabul görmeyecektir.  

Dünya süs bitkileri piyasasında önemi bir 

yeri olan lâlenin dünyadaki önemli gen 

merkezlerinden birinin de Anadolu olduğu 

gerçeği ıslah çalışmalarında önemli bir 

avantajdır. Şöyle ki; gen merkezindeki 

popülasyonun sahip olduğu geniş varyasyonlar, 

türlerin değişen koşullara uygun çeşit ıslahı 

üretimini daha kolay kılmaktadır. Aynı zamanda 

farklılıklar türün farklı alanlarda kullanılmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu yüzden ülkemizdeki 

lale popülasyonun, doğal ortamında titizlikle 

korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına 

yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir. Bu 

çeşitlilik ileride birçok biyoteknolojik ürünün 

hammaddesi olabilir.  
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Çizelge 1. Ülkemizdeki lale türlerinin bazı morfolojik özellikleri (Eker, 2010) 

 
Bitki 

Boyu 

Yaprak 

sayısı 

Yaprak 

en 

Yaprak 

boy 

2.yaprak 

en 

Yaprak 

boy 

Çiçek saysı 

ve rengi 
Dağılımı 

Koruma 

durumu 

Kromozom 

sayısı 

T.biflora 10–23 2 0.6–1.2 6–12 0.2–0.9 4–10 Beyaz 1–4 
Doğu 

Anadolu 
VU 2n=24 

T.koyuncui 10–20 2 0.7–1.2 6–13 0.3–0.8 4.5–8 Sarı 1–2 Van EN 2n=24 

T.sylvestris 

ssp.sylvestris 
18–50 2 0.3–2.4 10–27 0.3–1.3 7–23 Sarı 1–2 

Doğu 

Anadolu 
LC 2n=24–48 

T.sprengeri 40 5–6 25–2.5     
Kuzey 

Anadolu 
EW  

T.orphanidea 25–50 3–6 0.8–2 14–29 0.4–1.5 15–27 
Kırmızı 1–

2 

Batı–Batı 

Güney 
NT 2n=24–36 

T.cinnabarina 14–35 2–3 0.5–1.3 7.5–23 0.3–1.2 7.5–20 Kırmızı 1 
Güney 

Anadolu 
CR 2n=24 

T.saxatilis 40–60 3–4 3–4.2 20–28 1.6–2.8 17–26 Beyaz 1–3 Muğla VU 2n=24 

T.humilis 12–27 3–6 0.6–1.4 7–16 0.3–0.9 7–15 Pembe–1 
Doğu 

Anadolu 
LC 2n=24 

T.pulchella 8.5–30 2–4 0.3–1.2 4.5–21 0.3–1 4–20 Pembe–1 
Güney 

Anadolu 
LC 2n=24 

T.julia 15–40 3–5 0.7–4.2 6.5–24 0.4–2.5 6–23 Kırmızı–1 
Doğu 

Anadolu 
 2n=24 

T.praecox  25–95 4 3–2 17–50 1.5–5.5 20–45 Kırmızı–1 
Kuzey 

Anadolu 
VU 2n=36 

T.agenensis 20–90 4 1.1–3.5 12–34 0.6–2.5 11–32 1 
Güney Batı 

Anadolu 
VU 2n=24 

T.clusian 30–50 3–5 0.7–1.3 20–28 0.5–0.8 17–26 Beyaz–1 
Doğu 

Anadolu 
VU 2n=60 

T.armena 17–56 3–6 1–5.5 5–27 0.4–3.8 5–26 
Kırmızı–

Sarı–1 

Güney 

Anadolu 
LC 2n=24 

T.undulatifolia 15–80 2–5 0.7–7 7–31 0.3–5.6 5–29 1 
Batı Orta 

Anadolu 
VU 2n=24 

T.aleppensis 15–50 3–4 11–5 8–20 0.7–3 7–17 Kırmızı–1 
Güney 

Anadolu 
VU 2n=24–36 

T.sintenisii 20–60 4 2–6 9–26 1–4 10–30 Kırmızı–1 
Doğu 

Anadolu 
VU 2n=24 
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Özet 

Yalova, uygun iklim ve coğrafi koşulları ile süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli avantajlara sahip bir il 

konumundadır. Süs bitkileri üretimi, kapsadığı alan bakımından en küçük paya sahip olmasına rağmen, tarımsal 

üretimde sağladığı ekonomik girdi bakımından en yüksek paya sahiptir. Çalışmada 2010 yılında Yalova ilinde 

tesadüfî örneklemeyle seçilen kesme çiçek üretimi yapan 108 işletmeden anket yöntemiyle toplanan orijinal 

nitelikteki veriler materyal olarak kullanılmıştır.  

İncelenen işletmelerin toplam arazi varlığı ortalama 5.10 dekar, parsel sayısı 1.41‟dir. İşletmelerin 

%67.6‟sının arazisi tek parçalıdır.  

Araştırma yöresindeki işletmelerde işletmelerin %95.4‟ü kendi öz mülk arazilerinde kesme çiçek 

yetiştiriciliği yaparken, %4.6‟sı öz mülk arazilerinin yanı sıra kira ile tutulan arazilerde de kesme çiçek 

yetiştiriciliği yapmaktadır.  

Toplam arazinin %96.27‟si öz mülk arazi iken, %3.73‟ü kira ile tutulan arazidir. Genel ortalama olarak 

toplam arazinin %56.67‟si kesme çiçek yetiştiriciliğine ayrılmıştır.  

İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin yaş ortalaması 46.54 yıl, kesme çiçek yetiştiriciliği deneyimi 

ise 23,79 yıldır. İşletme sahiplerinin eğitim düzeyi ortalama 6.45 yıldır. Görüşülen işletmeler ortalama 4.06 

kişilik nüfusa sahiptir.  

İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin %2.78‟i üniversite mezunu iken, %67.59‟unun ilkokul 

mezunu olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin %46.3‟ü kesme çiçek yetiştiriciliğinde sadece aile işgücü 

kullanırken, %53.7‟sinin aile işgücünün yanı sıra geçici işgücü de kullandığı belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yalova, kesme çiçek, işletme, ekonomi 

 

Socio–Economic Analysis of Cut Flower Cultivation Enterprises in Yalova 

Abstract 

Yalova is a province with favourable climatic and geographical conditions that has significant advantages 

in the cultivation of ornamental plants. Although production of ornamental plants had the smallest sector in 

terms of area which has the highest share of agricultural production in terms of the economic input. Yalova 

produces 10–25% of Turkey‟s cut flower production. Cut flower growing sectors is one of the major contributors 

to economy of province and the country.  

The material of this study was original data collected from 108 randomly selected cut flower producer 

enterprises by the survey method at Yalova in 2010.  

Surveyed businesses had average 5.10. Acres of land and the number of parcels of this land were 1.41 

respectively. 67.6% of total businesses had one part land.  

In the research region 95.4% of businesses enterprises cultivate cut flower on their own land, while 4.6% 

of businesses enterprises rent land to cultivate cut flower. 96.27% of the total land self freehold land while 

3.73% percent leased land. In general 56.67% of the total land is divided into cut flower cultivation.  

The mean of the age of the surveyed business owners were 46.54 years and they had 23.79 years 

experience on the cut flower cultivation. Average education level of the business owners were 6.45 years. 

Interviewed businesses had average 4.06 populations.  

2.78% of surveyed business owners graduated from university while 67.59% of surveyed business owners 

have been found that they graduated from primary school. 46.3% of the businesses use only family labour force 

for cut flowers cultivation, 53.7% was using family labour with the temporary workforce.  

 

Keywords: Yalova, cut flowers, business, economy 

 

GiriĢ 

Yalova ilinin ekonomisi sanayi ve tarıma 

dayalıdır. İlin tarım alanı 23.100 hektar 

civarındadır. Bu alanın %70‟inde tarla bitkileri, 

%28‟inde bağ–bahçe bitkileri ve %2‟sinde süs 

bitkileri tarımı yapılmaktadır (Anonim, 2009). 
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Türkiye kesme çiçek üretiminin %13–25‟i 

Yalova ili tarafından gerçekleştirilmektedir 

(Anonim, 2011; Türkiye İstatistik Kurumu, 

2013). Kesme çiçek yetiştiriciliği il ve ülke 

ekonomisine önemli katkılar sağlayan 

sektörlerin başında gelmektedir. Açıkta ve örtü 

altında olmak üzere yaklaşık 1234 dekar alanda, 

1011 üretici kesme çiçek yetiştiriciliği 

yapmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013; 

Anonim, 2010).  

Kesme çiçek üretimi yapan işletmeler 

genelde küçük aile işletmeleri olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Çalışmanın ana materyalini, 2010 yılında 

Yalova ilinde tesadüfî örneklemeyle seçilen 

kesme çiçek üretimi yapan işletmelerden anket 

yöntemiyle toplanan orijinal nitelikteki veriler 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın ikincil verileri Yalova Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Türkiye 

İstatistik Kurumu‟ndan (TÜİK) sağlanmıştır.  

Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış 

araştırma ve inceleme sonuçlarından da 

yararlanılmıştır.  

 

Yöntem 

Görüşülecek kesme çiçek üreticisi 

sayısının belirlenmesinde oransal örnek hacmi 

formülü kullanılmıştır (Miran, 2007; Newbold, 

1995).  

Yalova ilinde 1011 kesme çiçek 

üreticisinin olduğu belirlenmiştir (Anonim, 

2010).  

Toplam 1011 kesme çiçek üreticisinin 

oluşturduğu ana kitle için; %90 güven aralığı ve 

%7.5 hata payına göre örnek hacmi 108 olarak 

belirlenmiştir. Kesme çiçek üreticileri tesadüfî 

olarak seçilmiştir. veri girişi ve analizlerinde 

istatistik analiz programlarından yararlanılmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler aritmetik 

ortalama ve yüzde hesapları ile 

değerlendirilmiştir.  

Çiftçi görüşleri likert ölçek yardımıyla 

alınmıştır. Likert ölçeğinin amacı; araştırılan 

konuyla ilgili kişilerin düşüncelerini, 

tutumlarını, davranışlarını bir yelpaze içerisinde 

sınıflandırmak ya da derecelendirmektir (Arıkan, 

2000).  

 

 

Bulgular ve TartıĢma 

Türkiye‟nin kesme çiçek üretim miktarları 

ile ilgili istatistikî veriler Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından 2012 yılında yayınlanmaya 

başlanmıştır. Türkiye ve Yalova ilinin kesme 

çiçek üretim alanları ile üretim miktarları 

Çizelge 1‟de verilmiştir. Çizelge 1 

incelendiğinde 2012 yılında Türkiye toplam 

kesme çiçek üretim alanının %10.5‟i, üretim 

miktarının %12.7‟si Yalova ili tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Yalova ili Türkiye 

şebboy üretim alanından %71.8, orkide üretim 

alanından %66.5, lisianthus üretim alanından 

%53.8, frezya üretim alanından %46.8, gül 

üretim alanından %28 oranında pay almıştır. 

Türkiye toplam şebboy üretiminin %74.9‟u, 

orkide üretiminin %75.4‟ü, frezya üretiminin 

%69.1‟i, lisianthus üretiminin %53.7‟si, gül 

üretiminin %44.5‟i, Yalova ili tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1). Yalova ilinde en 

fazla üretilen kesme çiçek türü gül olup, bunu 

karanfil, frezya, lisianthus, şebboy, kasımpatı ve 

glayöl türleri takip etmektedir. Gül, karanfil, 

frezya, lisianthus, şebboy, kasımpatı ve glayöl 

üretimi Yalova ili toplam kesme çiçek 

üretiminin %95‟ini oluşturmaktadır.  

 

AraĢtırma yöresindeki kesme çiçek 

üreticilerinin özellikleri 

Çizelge 2‟de araştırma yöresindeki kesme 

çiçek üreticilerinin yaş, eğitim, kesme çiçek 

yetiştiriciliği deneyimi ve ailedeki birey sayısına 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.  

İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin 

yaş ortalaması 46.54 yıl, kesme çiçek 

yetiştiriciliği deneyimi ise 23.79 yıldır. İşletme 

sahiplerinin eğitim düzeyi ortalama 6.45 yıldır 

(Çizelge 2).  

Araştırma yöresindeki kesme çiçek 

üreticilerinin %48.15‟i 45 yaşın altındadır. 46–

55 yaş arasında olan üreticilerin oranı %35.19 

iken, 56 yaş ve üzeri olanların oranı %16.67‟dir 

(Çizelge 3).  

Eğitim süreleri açısından kesme çiçek 

üreticileri ilkokul, ortaokul, lise ve yüksekokul 

mezuniyetlerine göre sınıflandırılmışlardır. 

İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin 

%2.78‟i üniversite mezunu iken, %67.59‟unun 

ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 

4).  

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde deneyim 

önemli bir unsurdur. 21–30 yıl arasında 

deneyime sahip kesme çiçek üreticileri %37.04 
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ile ilk sırayı alırken, 11–20 yıl deneyime sahip 

üreticiler %35.19 ile ikinci sırada bulunmaktadır. 

31–40 yıl deneyime sahip kesme çiçek üretici 

grubu ise %17.59 pay almış olup, bu durum 

kesme çiçek üreticilerinin uzun yıllardan beri bu 

işle uğraştıklarının dolayısıyla bu konuda 

oldukça deneyimli olduklarının bir göstergesi 

olarak ifade edilebilir (Çizelge 5).  

Görüşülen işletmeler ortalama 4.06 kişilik 

nüfusa sahiptir. Ailede kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde çalışma süresi kişi başına 

ortalama 230 gün/yıldır. Ailede kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde çalışanların yaş ortalaması 42 

yıldır (Çizelge 6).  

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde iki farklı 

kooperatif mevcuttur. İncelenen işletmelerin 

%93.5‟i S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve 

Pazarlama Kooperatifine, %6.5‟i S.S. Çiçek 

Üretim ve Pazarlama Kooperatifine üye olup, 

kesme çiçek satışları kooperatiflere bağlı 

mezatlar aracılığı ile yapılmaktadır (Çizelge 7).  

 

Ġncelenen iĢletmelerde iĢgücü kullanım 

durumu 

Görüşülen işletmelerde aile işgücü 

çalışma gün sayısı işletmeler ortalaması olarak 

işletme başına 458 erkek iş günü olup; işletme 

başına düşen erkek iş gücü birimi 1.53 olarak 

bulunmuştur.  

İşletmelerin %46.3‟ü kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde sadece aile işgücü kullanırken, 

%53.7‟si aile işgücünün yanı sıra geçici işgücü 

de kullanmaktadır.  

Geçici işgücü kullanan işletmelerde; 

geçici işgücü çalışma gün sayısı işletmeler 

ortalaması olarak işletme başına 52 erkek iş 

günü olup; işletme başına düşen erkek iş gücü 

birimi 0.17‟dir.  

Geçici işgücü işlerin yoğun olduğu ot 

alma, çapalama, belleme, toprak taşıma, dikim 

ve hasat zamanlarında kullanılmaktadır. 

İncelenen işletmeler; kesme çiçek yetiştiriciliğini 

büyük ölçüde aile işgücünü kullanarak kendi 

imkânları ile yapmakla birlikte, dışarıdan işgücü 

teminine giden işletmeler de bulunmaktadır. 

Araştırma yöresinde kesme çiçek yetiştiriciliği 

yapan işletmelerin %93.52‟si kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde daimi işgücü kullanmazken, 

kesme çiçek yetiştiriciliğinde daimi yabancı 

işgücü kullanan işletmeler de bulunmaktadır. 

Yöredeki işletmelerin %3.70‟i kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde yıl boyunca 1 adet daimi 

yabancı işçi istihdam ederken, %2.78‟i 2 adet 

daimi yabancı işçi istihdam etmektedir (Çizelge 

8).  

Daimi yabancı işçilerin %90‟ı erkek 

işgücünden, %10‟u kadın işgücünden 

oluşmaktadır.  

 

AraĢtırma yöresindeki kesme çiçek 

iĢletmelerinin yapısal özellikleri 

İşletmelerin arazi varlığının verildiği 

Çizelge 9 incelendiğinde; incelenen işletmelerin 

toplam arazi varlığı ortalama 5.10 dekar, parsel 

sayısı 1.41‟dir. İşletmelerin %67.6‟sının arazisi 

tek parçalıdır.  

Araştırma yöresindeki işletmelerde 

işletmelerin %95.4‟ü kendi öz mülk arazilerinde 

kesme çiçek yetiştiriciliği yaparken, %4.6‟sı (beş 

işletme) öz mülk arazilerinin yanı sıra kira ile 

tutulan arazilerde de kesme çiçek yetiştiriciliği 

yapmaktadır.  

Toplam arazinin %96.27‟si (4.91 dekar) 

öz mülk arazi iken, %3.73‟ü (0.19 dekar) kira ile 

tutulan arazidir (Çizelge 9).  

Genel ortalama olarak toplam arazinin 

%56.67‟si (2.89 dekar) kesme çiçek 

yetiştiriciliğine ayrılmış olmakla birlikte, sera 

alanlarındaki kullanılmayan (boş) alanlar da 

hesaba katıldığında bu oranın daha da artacağı 

söylenebilir (Çizelge 9).  

İncelenen işletmelerde kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde kullanılan arazinin %93.91‟i 

kapalı alan (sera veya tünel) iken, %6.09‟u açık 

alandır (Çizelge 10). Açık alanda genellikle 

gypsophilla yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Seralardaki kesme çiçek yetiştiriciliğinin 

%86.9‟u plastik seralarda, %13.1‟i ise cam 

seralarda gerçekleştirilmektedir.  

İncelenen işletmelerin %0.93‟u sadece 

cam serada kesme çiçek yetiştiriciliği yaparken, 

%30.55‟i hem cam sera hem de plastik serada, 

%68.52‟i ise sadece plastik seralarda kesme 

çiçek yetiştiriciliği yapmaktadır (Çizelge 11).  

Cam seraya sahip olan işletmeler ortalama 

iki adet cam sera ve 1052,7 m
2
 alana, plastik 

seraya sahip olan işletmeler ise ortalama beş adet 

plastik sera ve 2242,3 m
2
 alana sahip 

bulunmaktadır (Çizelge 12).  

Kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan 

seralarda genellikle damlama sulama sistemi ile 

sulama yapılmaktadır. İncelenen işletmelerin 

%21.3‟ü kesme çiçek yetiştiriciliğinde tek yıllık 

kesme çiçekleri (lisianthus, şebboy, frezya, 

lilyum, kasımpatı), %27.8‟i çok yıllık kesme 

çiçekleri (gül, karanfil, gysophilla) yetiştirmeyi 
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tercih ederken, işletmelerin %50.9‟u tek yıllık ve 

çok yıllık kesme çiçek yetiştiriciliğini beraber 

yürütmeyi tercih etmektedir.  

 

AraĢtırma yöresindeki kesme çiçek 

üreticilerinin kesme çiçek yetiĢtiriciliği ile 

ilgili görüĢleri 

Araştırma yöresinde işletme sahiplerinin 

kesme çiçek yetiştiriciliği ile ilgili görüşleri beşli 

likert ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. 

İncelenen işletmelerde üreticilerin kesme çiçek 

yetiştiriciliğinden memnuniyeti Çizelge 13‟te 

verilmiştir.  

İşletme sahiplerinin kesme çiçek 

yetiştiriciliğinden memnun olma durumları 

ortalama 3.56 olarak hesaplanmış olup; yörede 

kesme çiçek yetiştiriciliğinden memnuniyet 

derecesinin önemli ölçüde uygun olduğunu 

söylemek mümkündür (Çizelge 13).  

İşletme sahiplerinin çocuklarının da 

kesme çiçek yetiştiriciliği yapmasını isteme 

durumları ortalama 1.47 ile düşük düzeydedir. 

İşletme sahiplerinin büyük bir kısmı 

çocuklarının kesme çiçek yetiştiriciliği 

yapmasını istememektedir.  

Kesme çiçek yetiştiriciliği yapan 

işletmelerde kesme çiçek yetiştiriciliğinin 

beslenme, giyim ve barınma gibi temel 

ihtiyaçları karşılama durumu beşli likert 

kullanılarak değerlendirilmiştir.  

İncelenen işletmelerde kesme çiçek 

yetiştiriciliğinin beslenme, giyim ve barınma 

gibi temel ihtiyaçları karşılama durumunun 

ortalama 3.49 ile yeterli düzeyde olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 14).  

Araştırma yöresinde işletme sahiplerinin 

kesme çiçek yetiştiriciliğinden vazgeçip 

geçmeme durumları ile ilgili görüşleri beşli 

likert kullanılarak belirlenmiştir.  

İşletme sahiplerinin kesme çiçek 

yetiştiriciliğinden vazgeçip geçmeme durumları 

ile ilgili görüşlerinin ortalama 2.34 ile büyük 

ihtimalle vazgeçmem şeklinde olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 15).  

Araştırma yöresindeki kesme çiçek 

üreticilerinin işletmelerinde planlı bir tarımsal 

üretimin gerekli olup olmadığı beşli likert ölçek 

kullanılarak belirlenmiştir.  

Görüşülen işletmelerde kesme çiçek 

üreticileri için işletmelerinde planlı bir tarımsal 

üretimin gerekliliği ortalama 3.04 ile gerekli 

olabilir şeklinde ortaya çıkmıştır (Çizelge 16).  

Araştırma yöresinde işletmelerin önerilen 

bir tarımsal üretim planlamasını 

uygulama/uygulamama istekleri beşli likert 

ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir.  

İşletme sahiplerinin önerilen bir tarımsal 

üretim planlamasını ortalama 3.09 ile belki 

uygulayabilecekleri belirlenmiştir (Çizelge 17).  

Araştırma Yöresindeki Kesme Çiçek 

İşletmelerinin Yetiştirdikleri Kesme Çiçek 

Türleri İncelenen işletmelerde yetiştirilen kesme 

çiçek türleri Çizelge 18‟de verilmiştir.  

Görüşülen işletmelerde en fazla 

yetiştirilen kesme çiçek türü gül olup, gülü; 

frezya, şebboy, lisianthus, karanfil, kasımpatı, 

lilyum ve gypsophilla türleri izlemektedir 

(Çizelge 18).  

İncelenen işletmelerin %51.9‟u 

işletmelerinde gül yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Gül yetiştiren işletmelerin %8.9‟u sadece cam 

seralarda, %71.4‟ü plastik seralarda, %19.7‟si 

ise hem cam sera ve hem de plastik seralarda gül 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Gül yetiştiren 

işletmeler ortalama 280 m
2
 cam sera, 1383 m

2
 

plastik sera olmak üzere toplam 1663 m
2
 alanda 

ortalama 132791 adet gül yetiştirmektedir 

(Çizelge 18–19).  

İncelenen işletmelerin %44.4‟ü 

işletmelerinde frezya yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Frezya yetiştiren işletmelerin %18.7‟si (9 

işletme) sadece cam seralarda, %64.6‟sı plastik 

seralarda (31 işletme), %16.7‟si (8 işletme) ise 

hem cam sera ve hem de plastik seralarda frezya 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Frezya yetiştiren 

işletmeler ortalama 216 m
2
 cam sera, 606 m

2
 

plastik sera olmak üzere toplam 822 m
2
 alanda 

ortalama 148009 adet frezya yetiştirmektedir 

(Çizelge 18–19).  

Görüşülen işletmelerin %3.7‟si 

işletmelerinde Gerbera yetiştiriciliği yapmakta–

dır. Gerbera yetiştiren işletmelerin %25‟i sadece 

cam serada, %50‟si plastik seralarda %25‟i ise 

hem cam sera ve hem de plastik seralarda 

Gerbera yetiştiriciliği yapmaktadır. Gerbera 

yetiştiren işletmeler ortalama 237 m
2
 cam sera, 

473 m
2
 plastik sera olmak üzere toplam 710 m

2
 

alanda ortalama 21750 adet Gerbera 

yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

Görüşülen işletmelerin %9.3‟ü 

işletmelerinde gypsophilla yetiştiriciliği 

yapmaktadır. Gypsophilla yetiştiren işletmelerin 

%10‟u sadece plastik serada, %80‟i açık alanda, 

%10‟u ise hem plastik sera ve hem de açık 

alanda gypsophilla yetiştiriciliği yapmaktadır. 
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Gypsophilla yetiştiren işletmeler 100 m
2
‟si 

plastik sera, 1220 m
2
‟si açık alan olmak üzere 

toplam 1320 m
2
 alanda ortalama 7772 demet 

gypsophilla yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

İncelenen işletmelerin %15.7‟si 

işletmelerinde karanfil yetiştiriciliği 

yapmaktadır. Karanfil yetiştiren işletmelerin 

%94.1‟i sadece plastik seralarda, %5.9‟u hem 

cam sera ve hem de plastik serada karanfil 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Karanfil yetiştiren 

işletmeler ortalama 18 m
2
 cam sera, 2528 m

2
 

plastik sera olmak üzere toplam 2546 m
2
 alanda 

ortalama 475415 adet karanfil yetiştirmektedir 

(Çizelge 18–19).  

Görüşülen işletmelerin %14.8‟i 

işletmelerinde kasımpatı yetiştiriciliği 

yapmaktadır. Kasımpatı yetiştiren işletmelerin 

%81.2‟si sadece plastik seralarda, %18.8‟i hem 

cam sera ve hem de plastik serada kasımpatı 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Kasımpatı yetiştiren 

işletmeler ortalama 65 m
2
 cam sera, 510 m

2
 

plastik sera olmak üzere toplam 575 m
2
 alanda 

ortalama 28705 adet kasımpatı yetiştirmektedir 

(Çizelge 18–19).  

İncelenen işletmelerin %2.8‟i 

işletmelerinde lale yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Lale yetiştiren işletmelerin %66.7‟si sadece 

plastik serada, %33.3‟ü açık alanda, lale 

yetiştiriciliği yapmaktadır. Lale yetiştiren 

işletmeler 100 m
2
‟si plastik sera, 106 m

2
‟si açık 

alan olmak üzere toplam 206 m
2
 alanda ortalama 

13330 adet lale yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

Görüşülen işletmelerin %12‟si 

işletmelerinde lilyum yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Lilyum yetiştiren işletmelerin %7.7‟si sadece 

cam serada, %76.9‟u plastik seralarda, %7.7‟si 

hem cam sera ve hem de plastik serada, %7.7‟si 

ise hem plastik sera ve hem de açık alanda 

lilyum yetiştiriciliği yapmaktadır. Lilyum 

yetiştiren işletmeler ortalama 103 m
2
 cam sera, 

978 m
2
 plastik sera, 92 m

2
 açık alan olmak üzere 

toplam 1173 m
2
 alanda ortalama 28017 adet 

lilyum yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

İncelenen işletmelerin %36.1‟i 

işletmelerinde lisianthus yetiştiriciliği 

yapmaktadır. Lisianthus yetiştiren işletmelerin 

%5.1‟i sadece cam seralarda, %94.9‟u ise plastik 

seralarda lisianthus yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Lisianthus yetiştiren işletmeler ortalama 62 m
2
 

cam sera, 956 m
2
 plastik sera olmak üzere 

toplam 1018 m
2
 alanda ortalama 82257 adet 

lisianthus yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

Görüşülen işletmelerin %38.9‟u 

işletmelerinde şebboy yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Şebboy yetiştiren işletmelerin %4.8‟i sadece 

cam seralarda, %95.2‟si ise plastik seralarda 

şebboy yetiştiriciliği yapmaktadır. Şebboy 

yetiştiren işletmeler ortalama 36 m
2
 cam sera, 

740 m
2
 plastik sera olmak üzere toplam 776 m

2
 

alanda ortalama 19760 adet şebboy 

yetiştirmektedir (Çizelge 18–19).  

İncelenen işletmelerde kesme çiçek 

ihracatı yapan işletme bulunmamaktadır. 

İşletmelerde yetiştirilen kesme çiçeklerin 

tamamı kooperatiflere bağlı mezatlar aracılığı ile 

yurtiçinde 75 gün vadeli olarak 

pazarlanmaktadır.  

 

Sonuç 

Kesme çiçek yetiştiriciliği Yalova ili ve 

ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan 

sektörlerin başında gelmektedir. Yalova ilinde 

kesme çiçek üretimi yapan işletmeler genelde 

küçük aile işletmeleri olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Kesme çiçek yetiştiriciliği 

yapısal özellikleri açısından emek yoğun bir 

tarımsal üretim biçimi olup; işletmeler kesme 

çiçek yetiştiriciliğini büyük ölçüde aile işgücünü 

kullanarak kendi imkânları ile yapmaktadır.  

Türkiye kesme çiçek yetiştiriciliğinde 

önemli bir potansiyele sahip olan Yalova ilinde, 

kesme çiçek üretimi ve ticaretinin, üretimin 

pazar talepleri doğrultusunda planlanarak 

yapılması ile daha da gelişerek, Yalova ili ve 

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlaması 

kaçınılmazdır.  
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Çizelge 1. Türkiye ve Yalova kesme çiçek üretim alanları ve üretim miktarları (2012).  

Kesme 

Çiçekler 

Türkiye Yalova Yalova 

alan/ 

Türkiye 

alan 

(%) 

Yalova 

üretim/ 

Türkiye 

üretim 

(%) 

Ekilen 

alan 

(m2) 

% 
Üretim 

(adet) 
% 

Ekilen 

alan 

(m2) 

% 
Üretim 

(adet) 
% 

Karanfil 5.042.487 42.82 622.581.040 57.8 148.000 11.99 37.080.000 27.09 2.94 5.96 

Glayöl 

(Gladiol) 
438.934 3.73 17.307.820 1.6 40.000 3.24 4.000.000 2.92 9.11 23.11 

Gerbera  1.163.720 9.88 124.722.620 11.6 23.000 1.86 1.450.000 1.06 1.98 1.16 

Gypsohilla 254.025 2.16 17.979.600 1.7 15.000 1.22 750.000 0.55 5.90 4.17 

Kasımpatı 

(Krizantem) 
429.165 3.64 36.323.310 3.4 22.950 1.86 4.208.500 3.08 5.35 11.59 

Anemon 

(Manisa 

Lalesi) 

11.506 0.10 1.511.570 0.1 3.000 0.24 150.000 0.11 26.07 9.92 

Lilyum 

(Zambak) 
734.323 6.24 14.006.835 1.3 49.000 3.97 1.440.000 1.05 6.67 10.28 

Orkide 24.800 0.21 322.900 0.03 16.500 1.34 243.500 0.18 66.53 75.41 

Lale 219.334 1.86 23.703.000 2.20 14.000 1.13 1.875.000 1.37 6.38 7.91 

Gül (Kesme) 1.903.300 16.16 111.763.570 10.38 532.700 43.17 49.783.350 36.38 27.99 44.54 

Nergiz 434.345 3.69 8.870.000 0.82 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

Lisianthus 221.315 1.88 18.501.425 1.72 119.000 9.64 9.932.000 7.26 53.77 53.68 

Fresia 180.770 1.53 29.894.300 2.78 84.550 6.85 20.655.300 15.09 46.77 69.09 

Şebboy 174.768 1.48 5.798.650 0.54 125.400 10.16 4.345.000 3.17 71.75 74.93 

Sümbül 56.523 0.48 2.329.445 0.22 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

İris 22.362 0.19 1.053.030 0.10 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

Statice 9.500 0.08 297.500 0.03 2.000 0.16 20.000 0.01 21.05 6.72 

Solidago 

(Altınbaşak) 
126.000 1.07 18.070.750 1.68 3.000 0.24 300.000 0.22 2.38 1.66 

Diğer Kesme 

Çiçekler 
330.130 2.8 22.162.522 2.1 36.000 2.9 625.000 0.5 10.90 2.82 

Toplam 11.777.307 100.00 1.077.199.887 100.00 1.234.100 100.00 136.857.650 100.00 10.48 12.70 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2013.  

 

Çizelge 2. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin özellikleri 

Üretici Özellikleri Ortalama Standard Sapma En Küçük En Büyük 

Yaş (yıl) 46.54 9.73 28 70 

Eğitim (yıl) 6.45 2.44 5 15 

Deneyim (yıl) 23.79 8.29 6 42 

Ailedeki Birey Sayısı 4.06 1.07 2 7 

 

Çizelge 3. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin yaş gruplarına göre dağılımı 

Yaş Grupları Üretici Sayısı % 

≤35 15 13.89 

36–45 37 34.26 

46–55 38 35.19 

≥56 18 16.67 

Toplam 108 100.00 

 

Çizelge 4. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin eğitim gruplarına göre dağılımı 

Eğitim Süresi (yıl) Üretici Sayısı % 

≤5 73 67.59 

6–8 21 19.44 

9–11 11 10.19 

≥12 3 2.78 

Toplam 108 100.00 
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Çizelge 5. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin deneyim gruplarına göre dağılımı 

Kesme Yetiştiriciliği Deneyimi (yıl) Üretici Sayısı % 

≤10 10 9.26 

11–20 38 35.19 

21–30 40 37.04 

31–40 19 17.59 

≥41 1 0.93 

Toplam 108 100.00 

 

Çizelge 6. İncelenen işletmelerde kesme çiçek yetiştiriciliğinde çalışan aile bireylerinin özellikleri 

Üretici Özellikleri Ortalama Standart Sapma En Küçük En Büyük 

Ailedeki Birey Sayısı 4.06 1.07 2.00 7.00 

Ailede Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Çalışan Erkek Sayısı 1.49 0.69 1.00 4.00 

Ailede Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Çalışan Kadın Sayısı 0.94 0.58 0.00 3.00 

Ailede Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Çalışanların Yaşı (yıl) 42.33 15.06 11.00 79.00 

Ailede Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Çalışma Süresi 

(gün/yıl/kişi) 
229.94 94.86 30.00 300.00 

 

Çizelge 7. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin kooperatife üye olma durumları 

Kooperatif Adı Üyelik Durumu (%) 

S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 93.5 

S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 6.5 

Toplam 100.0 

 

Çizelge 8. İncelenen işletmelerde kesme çiçek üreticilerinin daimi yabancı işgücü kullanım durumu 

Daimi Yabancı İşgücü Sayısı İşletme Sayısı % Kadın Sayısı Erkek Sayısı 

0 101 93.52 – – 

1 4 3.70 – 4 

2 3 2.78 1 5 

Toplam 108 100.00 1 9 

Daimi işgücü kullanan işletmelerde; daimi işgücü çalışma gün sayısı işletmeler ortalaması olarak işletme başına 

418 erkek işgünü olup, işletme başına düşen erkek işgücü birimi 1.39‟dur.  

 

Çizelge 9. İncelenen işletmelerin arazi varlığı 

Arazi Ortalama Standart Sapma En Küçük En Büyük 

Özmülk (da) 4.91 3.07 1.00 15.00 

Kira (da) 0.19 0.94 1.50 7.00 

Toplam Arazi (da) 5.10 3.12 1.00 15.00 

Parsel Sayısı 1.41 0.66 1.00 4.00 

Kesme Çiçek Üretim Alanı (da) 2.89 1.90 0.50 10.00 

 

Çizelge 10. İncelenen işletmelerin kesme çiçek üretim alanları 

Kesme Çiçek Üretim Alanları Ortalama % Standart Sapma En Küçük En Büyük 

Sera veya Tünel (m
2
) 2.714 93.91 1832.21 500.00 10000.00 

Açık Alan (m
2
) 176 6.09 792.24 500.00 7400.00 

Toplam Kesme Çiçek Üretim Alanı (m
2
) 2.890 100.00 1892.91 500.00 10000.00 

 

Çizelge 11. İncelenen işletmelerin sera varlığı 

Seralar İşletme Sayısı % 

Sadece Plastik Sera 74 68.52 

Sadece Cam Sera 1 0.93 

Hem Cam Sera + Hem de Plastik Sera 33 30.55 

Toplam 108 100.00 
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Çizelge 12. İncelenen işletmelerin sahip oldukları seraların özellikleri 

Sera Sahibi Olan İşletmeler İşletme Sayısı Ortalama Sera Sayısı (Adet/İşletme) Ortalama Alan (m
2
/İşletme) 

Plastik Sera 107 5.28 2242.31 

Cam Sera 34 2.18 1052.65 

 

Çizelge 13. Araştırma yöresinde işletme sahiplerinin kesme çiçek yetiştiriciliği ile ilgili görüşleri 

Görüşler Likert Ortalaması* Standart Sapma En Küçük En Büyük 

İşletme Sahiplerinin Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinden 

Memnun Olma Durumları 
3.56 0.813 1 5 

İşletme Sahiplerinin Çocuklarının da Kesme Çiçek 

Yetiştiriciliği Yapmasını İsteme Durumları 
1.47 1.036 1 5 

*1:kesinlikle uygun değil, 2:az da olsa uygun, 3:orta derecede uygun, 4:önemli ölçüde uygun, 5:kesinlikle uygun 

 

Çizelge 14. Araştırma yöresinde işletme sahiplerinin kesme çiçek yetiştiriciliğinin beslenme, giyim ve barınma 

gibi temel ihtiyaçları karşılama durumu ile ilgili görüşleri 

Görüşler Likert Ortalaması* Standart Sapma En Küçük En Büyük 

Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Beslenme, Giyim ve 

Barınma Gibi Temel İhtiyaçları Karşılama Durumu 
3.49 0.619 2 5 

*1:kesinlikle karşılamıyor, 2:çok azda olsa karşılıyor, 3:yeteri kadar karşılıyor, 4:önemli ölçüde karşılıyor, 

5:kesinlikle karşılıyor 

 

Çizelge 15. Araştırma yöresinde işletme sahiplerinin kesme çiçek yetiştiriciliğinden vazgeçip geçmeme 

durumları ile ilgili görüşleri 

Görüşler Likert Ortalaması* Standart Sapma En Küçük En Büyük 

İşletme Sahiplerinin Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinden 

Vazgeçip Geçmeme Durumları 
2.34 0.751 1 5 

*1:kesinlikle vazgeçmem, 2:büyük ihtimalle vazgeçmem, 3:vazgeçebilirim, 4:büyük ihtimalle vazgeçerim, 

5:hemen vazgeçerim 

 

Çizelge 16. İşletmelerde planlı bir tarımsal üretimin gerekliliği 

 Likert Ortalaması* Standart Sapma En Küçük En Büyük 

İşletmelerde Planlı Bir Tarımsal Üretimin Gerekli Olup 

Olmadığı 
3.04 0.431 1 5 

*1:kesinlikle gerekli değil, 2:olmasa da olur, 3:gerekli olabilir, 4:oldukça gerekli, 5:kesinlikle gerekli 

 

Çizelge 17. İşletmelerin önerilen bir tarımsal üretim planlamasını uygulama/uygulamama istekleri 

 Likert Ortalaması* Standart Sapma En Küçük En Büyük 

İşletmelerin Önerilen Bir Tarımsal Üretim Planlamasını 

Uygulama/Uygulamama İstekleri 
3.09 0.350 2 5 

*1:kesinlikle uygulamam, 2:uygulama ihtimalim düşük, 3:belki uygularım, 4:büyük ihtimalle uygularım, 

5:kesinlikle uygularım 

 

Çizelge 18. İncelenen işletmelerde (toplam: 108 işletme) işletmelerin yetiştirdikleri kesme çiçek türleri 

Kesme Çiçek Adı İşletme Sayısı % 

Gül 56 51.9 

Frezya 48 44.4 

Şebboy 42 38.9 

Lisianthus 39 36.1 

Karanfil 17 15.7 

Kasımpatı 16 14.8 

Lilyum 13 12.0 

Gypsophilla 10 9.3 

Gerbera  4 3.7 

Lale 3 2.8 
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Çizelge 19. Görüşülen işletmelerde işletme başına üretilen kesme çiçekler  

Kesme 

çiçek 

adı 

Üretim alanı (m
2
) 

Üretilen– 

Satılan 

miktar 

(Adet–Demet) 

Satış yeri 

1:Kooperatif 

2:Tüccar 

3:Perakende 

4:İhracat 

Ortalama 

satış 

fiyatı 

(TL/Adet) 

Satış 

şekli 

1:Peşin 

2:Vadeli 

Sera 

alanı 

m
2 

(1) 

Plastik 

tünel 

m
2 

(2) 

Açık 

alan 

m
2 

(3) 

Toplam 

alan 

m
2 

(1+2+3) 

Frezya 216 606 – 822 148.009 1 0,15 2 

Gerbera  237 473 – 710 21.750 1 0,50 2 

Gül 280 1.383 – 1.663 132.791 1 0,30 2 

Cipsofilla – 100 1.220 1.320 7.772 1 2,95 2 

Karanfil 18 2.528 – 2.546 475.415 1 0,12 2 

Kasımpatı  65 510 – 575 28.705 1 0,42 2 

Lale – 100 106 206 13.330 1 0,90 2 

Lilyum 103 978 92 1.173 28.017 1 2,50 2 

Lisianthus 62 956 – 1.018 82.257 1 0,33 2 

Solidago – – 300 300 400 1 4,00 2 

Starliçe 200 – – 200 1.000 1 1,00 2 

Şebboy 36 740 – 776 19.760 1 0,60 2 
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Yalova‟da Süs Bitkileri ĠĢletmelerinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri 
 

Mükremin Temel 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova 

mukremintemel@mynet.com 
 

Özet  
Yalova, süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli illerimizden birisidir. Türkiye süs bitkileri üretim alanları 

içinde; Yalova ili kesme çiçekte %18.5, iç mekan süs bitkilerinde %26.4, dış mekan süs bitkilerinde ise 

%10.8‟lik bir paya sahip bulunmaktadır. Bu çalışma ile Yalova‟da faaliyet gösteren süs bitkileri işletmelerinin 

yapısı ve sorunlarını ortaya koyarak, sorunlara yönelik bir takım çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada birincil verileri, sonlu popülasyondan örneklemeye giren 90 adet süs bitkisi işletmesiyle yapılan 

anket çalışması oluşturmaktadır. İşletmelerden elde edilen bilgilere göre; işletme sahiplerinin yaş ortalaması 48 

olup, %34.4‟ü üniversite mezunudur. İncelenen işletmelerde işletme sahiplerinin %47.8‟inin 20 yıl ve üzeri 

işletmeci deneyimine sahip oldukları belirlenmiştir. İşletmelerin %51.1‟inin arazi ve tesis sorunları, %35.6‟sının 

işgücü sorunu, %44.4‟ünün elektrik enerjisi kullanım tarifesi sorunu, %20‟sinin sulama suyu sorunu, %11.1‟inin 

kredi sorunu, %13.3‟ünün hastalık ve zararlı sorunu, %8.9‟unun teknik bilgi sorunu, %7.8‟inin örgütlenme 

sorunu, %46.7‟sinin pazarlama sorunu bulunmaktadır. İncelenen işletmelerin %80‟ni sektöre ilişkin düşünce ve 

önerilerde bulunmuştur. Buna göre işletmelerin %45.8‟i organize süs bitkileri bölgesinin kurulması ve %11.3‟ü 

süs bitkileri ihtisas borsasının açılması ile sektörün yapısal sorunlarının çözümlenebileceğini belirtmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yalova, süs bitkileri, süs bitkileri işletmeleri 

 

Structure, Problems and Solutıons of Ornamental Plant Companies In Yalova 

Abstract 

Yalova is one of the important city for ornamental plant production in Turkey. Yalova city has 18.5% of 

cut flower production, 26.4% of indoor ornamental plants, 10.8% of outdoor ornamental plants production of 

Turkey. The aim of this research; determine the structure of ornamental plant companies operating in Yalova and 

study on their production facilities, problems and proposals for solutions to those problems. The finite population 

sampling survey of 90 units of ornamental plants was the primary data of the study. As a result of the research, 

average age was 48, rate of university graduate was 34.4%, rate of over 20 years experience was 47.8% of the 

total business owners. Problem ratios were determined as 46% for land and property problem; 32% for labor 

problem, 44.4% for electricity price, 20% for irrigation water problem, 11.1% for credit problem, 13.3% for pest 

and disease problems, 8.9% for technical information, 8.8% for organization problem, 46.7% for marketing 

problem. The most important marketing problems were that, production and marketing units are not separate 

with 23.8%, there is no price stability with 21.5%, there is no professional marketing staff with 11.9%. 80% of 

bisiness owner shared thir thoughts and suggestions about the sector.  

 

Key words: Yalova, ornamental plants, ornamental plant business 

 

GiriĢ 

Yüzyıllar önce estetik amaçlarla 

kullanılmaya başlanan süs bitkileri, günümüzde 

kentleşme, doğadan uzaklaşan insanların doğa 

özleminin giderilmesi, kentlerin daha yaşanılır 

ortamlar haline getirilmesi gibi amaçlarla 

kullanılmakta ve bugün birçok ülkenin 

ekonomik kalkınmasında çok önemli rol 

oynayan ticari bir dal olarak dikkat çekmektedir. 

Doğadaki bütün bitkiler süs bitkisi olarak 

kullanılabilmektedir. Dolaysıyla „Süs Bitkileri‟ 

deyimi genel bir kavram olup anlaşılabilirliğini 

artırmak için süs bitkileri (Anonim, 2001);  

1–Kesme Çiçekler,  

2–İç Mekan Süs (Saksılı–Salon) Bitkileri,  

3–Dış Mekan Süs (Park–Bahçe) Bitkileri,  

4–Doğal Çiçek Soğanları (Geofitler) 4 ana 

grupta incelenmektedir. Türkiye‟de süs bitkileri 

üretiminin başlaması 1940‟lı yıllara 

dayanmaktadır. Önceleri İstanbul civarında ve 

Adalar‟da başlayan çiçek üretimi daha sonra 

Yalova‟da gelişme göstermiştir. Yalova‟daki süs 

bitkileri yetiştiriciliği ülke genelinde önem 

taşımaktadır. Ülkede üretilen süs bitkilerinin 

önemli bir miktarı Yalova‟nın marjinal yapılı 

arazilerinden sağlanmaktadır (Çizelge 1). Yalova 

halkının önemli bir kısmı geçimini süs 

bitkilerinden sağlamaktadır. Özellikle son 

yıllarda ise dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliği 

önemli bir gelişme göstermiştir. Yalova‟da süs 
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bitkileri sektörü içerisinde yer alan işletmelerde: 

İşletme ve işletmeci yapılarını ortaya koymak, 

Sorunlarını saptamak, Belirlenen sorunlara 

çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır.  

 

Meteryal ve Yöntem 

Meteryal 

Araştırma materyali birincil verilerini, 

Yalova‟da faaliyette bulunan ve örnekleme 

yöntemi ile belirlenen, yüz yüze görüşmeler 

yoluyla doldurulan süs bitkileri işletmelerine ait 

anket formlarından elde edilen orijinal veriler 

oluşturmuştur. İkincil veri kaynakları olarak 

çeşitli yayın ve dokümanlarından 

yararlanılmıştır.  

 

Yöntem 

Resmi gazetede (12.04.2007 tarih ve 

26491 sayılı) yayımlanan “Fidanlık, Fidelik, Süs 

Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin 

Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik” 

doğrultusunda Yalova Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü‟nden “Bitki Yetiştirme 

Ruhsatı” alan işletmelerin sayısı popülasyonun 

büyüklüğünü oluşturmaktadır. Çiçek ve Erkan‟ın 

(1996) formal sürvey çalışmalarında incelenen 

popülasyonlar genellikle sonlu popülasyonlar 

olduklarından araştırmanın örnek işletme 

sayısının hesaplanmasında basit tesadüfî 

örnekleme yönteminin sonlu popülasyonlar için 

geliştirilmiş olan aşağıdaki formülü 

kullanılmıştır (Birinci ve Küçük, 2006).  

 

  
         

(   )           
 

 

Formülde; 

n=Örnek büyüklüğü,  

s=Standart sapma,  

z=Güven sınırı, %95 güven sınırındaki t değerini 

(1,96),  

N=Popülasyon büyüklüğü,  

d=Kabul edilebilir hatayı göstermektedir (µ/10) 

Örnek büyüklüğü hesaplanırken %95 

güven sınırı ve popülasyon ortalamasının %10 

kadar hata payı ile çalışılmıştır. Yalova Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2010 yılı 

kayıtlarına göre popülasyon büyüklüğünü 196 

işletmeden oluşturmakta iken örnek büyüklüğü 

90 olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanını 

Yalova Merkez, Çiftlikköy, Çınarcık, Termal, 

Altınova İlçelerini kapsayan süs bitkisi 

işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletmelerle 

anket çalışması yapılmıştır. Anket 

değerlendirmesinde kullanılan istatistiksel 

yöntemler araştırmanın amaçları doğrultusunda 

seçilmiştir. Bu bağlamda yüzde, ortalama, 

maksimum, minimum gibi tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

ĠĢletme sahiplerinin özellikleri 

İşletmecilerin yaş ortalaması 48 bulunmuş 

iken, yaş gruplarında 18–25 yaş grubu %2.2 

oranında, 26–35 yaş grubu %5.5 oranında, 36–

45 yaş grubu %30 oranında, 46–55 yaş grubu 

%40 oranında ve 56 ve üzeri yaş grubu ise 

%22.2 oranında bulunmuştur (Çizelge 2). Ergün 

ve ark. (2003) tarafından yapılan bir araştırmada 

ülke genelinde süs bitkileri işletmecilerinin yaş 

ortalaması 43.3 ve Yalova‟daki süs bitkileri 

işletmecilerinin yaş ortalaması ise 43.9 olduğu 

bildirilmektedir. Eğitim düzeyi bir toplumun 

sosyoekonomik düzeyi belirlenmesinde önemli 

bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Okuma–

yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olmayan 

işletme sahibi bulunmamaktadır. İşletme 

sahiplerinin %26.7‟si ilkokul mezunu, %5.6‟sı 

ortaokul mezunu, %32.2‟si lise mezunu, 

%34.4‟ü üniversite mezunu ve %1.1 yüksek 

lisans–doktora mezunu olarak bulunmuştur 

(Çizelge 3). Üniversite mezunu işletme sahipleri 

%34.4 gibi bir oranla yüksek çıkmıştır. İşletme 

sahiplerinden peyzaj ve süs bitkileri mezunu 

sayısı birkaç kişiden oluşurken diğer alanlardan 

mezun olanların sayısı oldukça yüksek olarak 

gözlenmiştir. İşletmecilerin cinsiyet durumu 

sektördeki kadın ve erkek etkinliği açısından 

önemli sosyolojik bilgiler sunmaktadır. 

Kadınların sektöre işletmeci olarak katılımları 

%4.4 olarak çok düşük çıkmıştır. Mevcut kadın 

işletmecilerin ise daha çok kesme çiçek 

yetiştiricisi oldukları bilinmektedir. Kesme çiçek 

üretimi ailenin tüm bireylerinin katılımıyla 

sürdürülen bir üretim faaliyeti türü olduğundan 

kadınların üretim kararlarına ve işletme 

yönetimine katılımları daha fazla olabilmektedir. 

Deneyim yılı süs bitkileri alanında tecrübe bilgi 

birikimi seviyesi hakkında fikir edinmemize 

yardımcı olabilmektedir. İşletmeci deneyimi 11–

19 yıl grubu %37.8 bulunurken, 20 yıl ve üstü 

grubu ise %47.8 çıkmıştır (Çizelge 4). 

İşletmecilerin yaklaşık yarısının 20 yılın 

üzerinde deneyime sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
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ĠĢletmelerin özellikleri 

İşletmelerin %23.3‟ü 1980 yılı ve 

öncesinde, %65.5‟i 1981–1999 yılları arasında, 

%10‟u 2000–2009 yılları arasında, %1‟i 2010 

yılı ve sonrasında faaliyete başladığı 

görülmüştür. 1999 yılı ve öncesi %89 faaliyete 

geçtiği halde sonrasında çok büyük bir azalma 

görülmüştür. Özellikle depremin ve hemen 

ardında gerçekleşen ekonomik krizin sektöre 

girebilecek işletme sayısında sınırlayıcı olduğu 

düşünülmektedir. İşletmeler, kamu işletmeleri ve 

özel işletmeler 2‟ye ayrılır. Özel işletmeler ise 

tek kişi (şahıs) işletmeleri, şirket (ortaklıklar), 

kooperatifler, dernek ve vakıf işletmeleri diye 

4‟e ayrılır. Tek kişilik işletmelerin tek sahibi 

vardır ve bu kişi işletmenin her türlü 

faaliyetinden sorumludur. Bu tür işletmelerin 

kurulması kolaydır, ömrü ise işletme sahibinin 

ömrü ile sınırlıdır (Karagölge, 2001). 

Araştırmada işletmelerin %83.3‟ü şahıs, %14 

şirket ve %1.1 diğer işletmeler olarak çıkmıştır. 

Kesme çiçek işletmelerinin genellikle şahıs 

işletmeleri; iç ve dış mekan süs bitkileri 

işletmelerinin ise göreceli olarak şirket 

işletmeleri olduğu gözlenmiştir. Araştırmada süs 

bitkileri işletmelerinin %92.2‟sinin mülkiyeti 

kendisine ait iken %7.8‟nin sorumlu işletmecisi 

bulunmaktadır. İşletmeler arasında sorumlu 

işletmeci, ideal örneği aynı zamanda ağaç 

müzesi konumu olan Karaca Arboretum‟da 

gözlenmiştir.  

Süs bitkileri, kesme çiçek, iç mekan süs 

bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve doğal çiçek 

soğanları olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Süs 

bitkisi işletmelerinin %32.2‟sini iç mekan süs 

bitkileri, %25.6‟sını dış mekan süs bitkileri, 

%42.2‟sini kesme çiçek işletmeleri 

oluşturmaktadır. Süs bitkileri işletmelerinin 

%33.3‟ü sadece üretim, %66.7 üretim ve 

pazarlama birlikte yürütmektedirler. Kesme 

çiçek işletmelerinin tamamına yakınında 

pazarlama işletme tarafından değil kooperatifler 

eliyle yapılmaktadır. İç ve dış mekan da bu 

durum söz konusu olmadığı için pazarlama diğer 

faaliyetlerle birlikte yürütülmektedir. 

Araştırmada devamlı aile işgücü ortalaması yıl 

boyu 2 kişi, devamlı yabancı işgücü ortalaması 

yıl boyu 6 kişi ve geçici işgücü ortalaması yıl 

boyu 170 yevmiye olarak bulunmuştur. Bu 

durum sektörün önemli istihdam alanı olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir. Araştırmada 

işgücü yoğunluğu ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, 

yıl boyu olmak üzere çeşitli dönemlere 

dağılmıştır. İlkbahar dönemi yoğunluğu %61.1 

ve yıl boyu dönemi yoğunluğu %18.9 çıkarak en 

yoğun dönemleri oluşturmuşlardır. İlkbahar 

dönemi bitki vejetasyon faaliyetlerinin en 

yüksek olduğu dönem olarak bilinmektedir. Bu 

dönemde tohum ekme, fideleme, saksı 

değiştirme, saksıya alma, şaşırtma, çelik alma, 

köklendirme, budama, toprak işleme gibi birçok 

faaliyet gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin 

%76.6‟sı teknik eleman çalıştırmadığı, 

%23.3‟nün teknik eleman çalıştırdığı ortaya 

konulmuştur.  

Kooperatif ve üretici birlikleri ülkemizin 

önemli tarım çiftçi örgütleridir. Yalova‟da Sınırlı 

Sorumlu Çiçek Yetiştirme ve Satış Kooperatifi, 

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve 

Pazarlama Kooperatifi ve henüz yeni kurulmuş 

İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricileri 

Birliği bulunmaktadır. Yine Saksılı Süs Bitkileri 

Üreticileri Derneği (SASBÜD) sektörün önemli 

meslek örgütüdür. Araştırmada işletmelerin 

%6.7‟sinin örgütsüz, %93.3‟ü örgütlü olduğu 

görülmektedir. Ülkemiz tarımsal örgütsellik 

perspektifi açısından bakıldığında bu oranın 

önemli olduğu söylenebilinir. İşletmelerin 

%97.8‟i süs bitkileri üretimi faaliyeti amacıyla 

tarımsal amaçlı kredi kullanmamaktadır. Aslında 

Maliye Bakanlığı nazarında birer ticari işletme 

vasfında görüldüklerinden tarımsal kredilerden 

faydalanamamaktadırlar. Bu açıdan süs bitkileri 

işletmeleri yasal olarak yeniden tanımlanmaları 

ve faaliyet alanlarının belirlenmesi gereği 

oluştuğu düşünülmektedir. Tarım işletmeleri 

çalışma tarzlarına göre, tek yönlü çalışan 

(monokültür), çok yünlü çalışan (polikültür) diye 

2‟ye ayrılır (Karagölge, 2001). İşletmelerin 

%84.4‟ü sadece süs bilgilerinde faaliyet 

gösterdiklerini, %15.6‟sı süs bitkileri dışında bir 

alanda faaliyet yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Genelin %58.9‟u yakın geçmişte işletmesine 

yatırım yapmış %41.1‟i ise yapmamıştır. 

İşletmelerin yarıdan fazlası yakın geçmişte 

yatırım yaparak sektörün sürdürülebilirliğini 

sağlamaktadırlar. Bitkisel üretim yapan 

işletmelerde arazi varlığı ve büyüklüğü 

işletmelerin de büyüklüğünü oluşturan 

kriterlerden biridir. Ancak süs bitkilerinde bu 

durum geçerli değildir. Çok küçük arazilerde süs 

bitkileri üretimi yapılabilmektedir. Çoğunlukla 

kesme çiçek üretimi serada yapıldığından küçük 

toprak parçaları bile yeterli olabilmektedir. 

Araştırmada örnekleme giren işletmelerin 

toplam arazi varlığı ortalaması 15.907 dekar, 
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kiralanış olduğu arazi varlığı ortalaması 14.839 

dekar, mülkleri kendilerine ait arazi varlığı 

ortalaması 8.867 dekar olduğu ortaya çıkmıştır 

(Çizelge 5). Görüleceği üzere kira arazi miktarı 

oldukça yüksektir. Bu durum, işletmelerce arzu 

edilen bir durum değildir. İşletmenin alt yapısını, 

büyüklüğünü, sabit yatırımlarını, üretim kolunu 

kurumsallaşmayı büyük ölçüde etkilemektedir. 

İşletmelerin %41.1‟nin arazi büyüklüğü 1.1 ile 5 

dekar arasında, %30‟u 11 ile 50 dekar arasında, 

%18.9‟u 5 ile 10 dekar arasında, %3.3‟ü 100 m
2
 

ile 1 dekar arasında %6.7‟si 51 dekar üzerinde 

yer almaktadır (Çizelge 6). Kira sera ortalaması 

(4.296 da.) kendi malı ortalamasından (3.919 da) 

daha fazla çıkmıştır. En önemli sabit 

yatırımlardan birisi olan seranın kira arazilere 

kurulduğu, açık alanda kira arazinin daha fazla 

olduğu görülmektedir. Kiralama yoluyla edinilen 

arazi Yalova Süs Bitkileri İşletmelerinin en 

önemli sorunu haline gelmiştir. Sera alanlarının 

%51‟i blok sera, %21‟i tek plastik olarak, sera 

konstrüksiyon tipinde %97.5 çelik konstrüksiyon 

çıkmıştır. Taşıması ve kurumu kolay, 

dayanıklılığı fazla olan çelik konstrüksiyon ve 

plastik örtü tercih edilmektedir. Aynı zamanda 

maliyeti düşük olup çalıştırılması kolay 

olmaktadır. Seraların %72‟sinde damla sulama 

sistemi kullanılmaktadır. İşletme seraların 

sulama suyunun %95‟inde kuyulardan (yer altı) 

sağlanmaktadır. İşletmelerin %94‟ünde 

havalandırma sera yan cephelerinden 

yapılmaktadır. Süs bitkisi işletmelerinde 

seraların %92.5‟i üretim ve yetiştirme amacıyla 

kullanılmaktadır. Ülkemiz tarım arazileri çok 

parçalı bir yapı göstermektedir. Süs bitkisi 

işletmelerinin arazisi parsel sayısı dağılımı 

Çizelge 7‟de verilmiştir. İşletmelerin %58.9‟u 1 

parselli (tek parça) olarak ortaya konulmuştur. 

Tek parçalı oranın yüksek çıkması süs bitkileri 

işletmelerinin arazi miktarı olarak tek paça 

(parsel) yeterli olmasından kaynaklanmaktadır. 

Süs bitkileri üretimi bu yönüyle küçük ve parçalı 

arazilerde en etkin tarımsal faaliyet biçimi olarak 

ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin %97.8‟i büyük 

bir oranı tarım sigortası yaptırmadığını 

belirtmiştir. Süs bitkilerinin tarım sigortası 

kapsamına girerken olaşan teknik sorunlar ve 

doğal afetlere maruz kalma riski düşük olması 

sigorta yaptırmama tercihi şeklinde oluşmuştur. 

İşletmede kayıt tutmanın temel nedeni, faaliyetle 

ilgili fiziki ve mali verileri sağlamak ve 

işletmelerin sevk ve idaresinde bunlardan 

yararlanmaktır (Karagölge, 2001). Süs bitkileri 

işletmelerinin %90‟nı kayıt tutmakta %6‟sı ise 

tutmamaktadır. Kayıt tutmayanların tamamı 

kayıt tutmaya gerek duymadıklarını 

söylemişlerdir. Ürün fiyatları, üretim ve 

merkezlerinden uzaklaştıkça değişebilmektedir. 

Fiyatlardaki bu değişimin temel nedeni nakliye 

masraflarıdır. Tarım işletmelerinin, kuruluş yeri 

veya pazara olan mesafeleri bakımından 

sağladıkları üstünlük, “mevki rantı” olarak 

Thünen‟in, Tecrit Edilmiş Ülke, adlı eserinde 

açıklanmaktadır. Diğer şartlar aynı kalmak 

koşulu ile bir arazinin rantı onun pazara 

yakınlığı oranında artar (Karagölge, 2001). Süs 

bitkileri işletmeleri ilçe merkezlerine uzaklıkları 

ortalama 5.2 km. ve il merkezlerine uzaklıkları 

ortalama 9.7 km. olarak belirlenmiştir. En uzak 

işletmeler ilçeye 15 km. ve ile 19 km. olarak 

bulunmuştur. İşletmeler il ve ilçe merkezlerine 

çok yakın olması önemli bir mevki üstünlüğü ve 

mevki rantı sağlamaktadır. Süs bitkileri 

işletmelerinin sahip olduğu alet ve donanım 

sırasıyla traktör, bahçe traktörü, kamyon, 

minibüs, çapa makinesi, su kuyusu, su tankeri, 

dikim makinesi, sulama sistemleri, ilaçlama 

makinesi, gübreleme sistemi, jeneratör, saksı 

dolum makinesi, toprak eleme makinesi, 

transpalet, ısıtma sistemleri şeklindedir. 

Araştırmada işletmede bulunan makine teçhizat 

dağılımı Çizelge 8‟de verilmiştir. Damlama 

sulama sistemi tüm işletmelerde bulunurken, 

ilaçlama makinesi %96.7, su kuyusu ve ünitesi 

%88.9, gübreleme sistemi %88.9‟la yüksek 

oranda bulunmaktadır. Buna karşın toprak eleme 

makinesi, saksı dolum makinesi ve transpalet 

gibi işlevsel alet ve donanımlar düşük oranda 

bulunmaktadır. Süs bitkisi işletmelerinde en 

fazla üretilen birinci ürünler Çizelge 9‟da 

verilmiştir. Üretimi en çok tercih edilen birinci 

ürünler %21.1 oranında Karanfil, %15.6 

oranında Gül, %11.1 oranında Leylandi, %5.6 

oranında Frezya, %4.4 oranında Difenbahya 

olarak görülmektedir. Anket bilgilerine ilaveten 

gözlemlere dayanarak elde edilen verilere göre 

Kesme Çiçek olarak; Karanfil, Gül, Frezya, 

Şebboy, Kasımpatı, Lilium, Glayöl Hüsnüyusuf, 

Agapantus ve Straliçe yetiştirilmekte iken İç 

Mekanda ise Difenbahya, Kraton, Drecena, 

Benjamin Kauçuk, Atatürk Çiçeği, Siklamen, 

Onbiray Çiçeği, Sinerarya, Hanım Çantası, 

Peperomia, Afrika Menekşesi, Şeflera, 

Sardunya, Mini Gül, Cam Güzeli, Singonyum, 

Gardenya, Potos Sarmaşık, Aşk Merdiveni, 

Yukka, Açelya, Petunya, Çuha Çiçeği, Horoz 
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İbiği, Süs lahanası, Kadife, Ateş Çiçeği, Vapur 

Dumanı, Begonya, Yıldız Çiçeği, Portakal 

Nergisi, Hercai Menekşe, Aslanağzı, Krizantem 

yetiştirilmektedir. Dış mekan süs bitkisi olarak; 

Ateş Dikeni, Acem Borusu, Oya Ağacı, Dağ 

Muşmulası, Gül, Baston Gül, Ihlamur, Süs Eriği, 

Süs Elması, Top Akasya, Alev Ağacı, Hanımeli, 

Amerikan Sarmaşığı, Mor Salkım, Ortanca, 

Japon Ayvası, Porsuk Çamı, Leylandi, Altuni 

Mazı, Mavi Servi, Limoni Servi, Yayılıcı Ardıç, 

Mavi Ladin, Pitosporum, Taflan, Akuba, Şimşir, 

Berberis, Kartopu, Manolya, Mimoza 

yetiştirilmektedir. İşletmelerde kullanılmakta 

olan elektrik enerjisi tarımsal ve ticari tarifeli 

olarak iki ayrı tarifeden kullanılmaktadır. 

Elektrik enerjisi sulama ve aydınlatmada 

kullanmaktadırlar. Sulamada kullanılan elektrik 

su kaynağından su çekmek ve pompalamak 

amacıyla elektrik motorlarında kullanılmaktadır. 

Tarımsal tarifeli elektrik kullanımı işletme 

başına ortalama 4.170 kw iken ticari tarifeli 

elektrik kullanımı işletme başına ortalama 7.450 

kw‟dir. Süs bitkileri işletmeleri aynı zamanda 

birer tarım işletmesi olmasına karşın tarımsal 

tarife yarı yarıya gerçekleşmiştir. Tarımsal 

tarifeli elektrik ticari tarifeli elektrik daha ucuz 

olduğu bilinmektedir. Bu durum tarımsal 

tarifenin süs bitkisi işletmelerinde aydınlatma 

vb. kullanımlara müsaade etmemesinden 

kaynaklanmaktadır. İşletmelerin %17.8‟i 0–10 

ton arasında, %42.2‟si 11–30 ton arasında, 

%5.6‟sı 31–50 ton arasında, %3.3‟ü 51–100 ton 

arasında, %3.3‟ü 101 ton ve üstü kömür 

tüketildiği ortaya konulmuştur. Doğalgaz 

kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Doğalgaz dönüşümü ise doğalgaz altyapısının 

şehir ölçekli olmasından dolayı yakın gelecekte 

gerçeklemesi zor görülmektedir.  

 

Pazarlanması 

İşletmelerin %1.1‟i mallarını %30‟nu, 

%1.1‟i mallarının %20‟sini, %3.3‟ü mallarının 

%10‟nunu, %4.4‟ü mallarının %5‟sini satarken 

%90‟nını ise dış pazarda satışı yoktur (Çizelge 

10). İşletmeleri dışlatışa iç pazarın yetersiz 

kalması yönlendirmektedir. İşletmelerin %90‟ı 

malın tamını satarken %11‟de %70‟ni iç pazarda 

satmaktadır. Marmara Bölgesinin sermaye, 

sanayi, nüfus yoğun olması iç pazarda kalmanın 

temel nedenlerindendir. İşletmelerin toplam 

masrafları üretim materyali, işgücü, üretim 

girdileri, enerji, pazarlama gibi kalemlerden 

oluşmaktadır.  

Toplam masraflar dağılımı 

İşletmelerin toplam masrafları üretim 

materyali, işgücü, üretim girdileri, enerji, 

pazarlama gibi kalemlerden oluşmaktadır. En 

fazla gideri %26 ile işgücü oluşturmakta iken 

onu %25.3 ile üretim giderleri, %23.3 ile üretim 

materyali takip etmektedir. Enerji %15.4 ve 

pazarlama ise %10 ile en az masrafları 

oluşturmaktadır. İşletmelerde ısıtmaya 

çoğunlukla yer verilmemiş olması, doğal 

koşullarda üretimin yaygın olması enerji 

masraflarının toplam masraflar içerisinde düşük 

oranda oluşmasına neden olmaktadır.  

 

KarĢılaĢılan problemler 

Ankete katılan işletmelerin %51.1 arazi ve 

tesis sorunum var, %48.9‟u arazi ve tesis 

sorunum olmadığını belirtmişlerdir. Sorunun 

%56.5‟i arazilerin kiralık olması, %10.9‟u 

arazilerin yetersiz olması, %21.8‟i sabit 

tesislerin eskimiş olması şeklinde dağılmıştır. 

Arazilerin kira ile kullanımı ve küçük (yetersiz) 

olması sabit yatırımları ve dolaysıyla üretimi 

sınırlayan bir faktördür. İşletmelerin %64.4‟ü 

işgücü temininde sorunu olmadığı, %35.6‟sı bu 

konuda sorununun olduğunu belirtmektedirler. 

Sorunun 90.7‟si kalifiye işgücü yetersizliği, 

%6.2‟si pahalı işgücü, %3.1‟i süreklilik 

göstermemesi şeklindedir. Kalifiye eleman 

temini zaman, maliyet ve süreklilik istemektedir. 

Bu konuda sektör temsilcileri üzerlerine düşen 

görevleri yapmaları gerekmektedir. Çıraklık 

Eğitim ve Halk Eğitim Kurslarında süs bitkileri 

yetiştiriciliği yer almalı ve sektörde çalışanlara 

yıl boyu çalışma imkanı getirilmelidir. Enerji ile 

ilgili sorunum var diyenlerin oranı %44.4 ve 

sorunum yok diyenlerin oranı %66.6 olarak 

çıkmıştır. Sorun dağılımında, tarımsal elektrik 

kullanamıyorum %62.5 ve elektrik enerjisi 

kullanımı pahalı diyenlerin oranı %37.5 olarak 

gerçekleşmiştir. İşletmesinde sulama suyu 

problemi var diyenlerin oranı %20, problem yok 

diyenlerin oranı %80 çıkmıştır. Sorunun 

%33.4‟ü kireç ve tuz miktarının yüksek, 

%27.8‟si su kaynağı ve miktarı yetersiz, 

%22.2‟si evsel atıkların sulama suya karışması, 

%16.6‟si ph yüksek şeklinde gerçekleşmiştir. 

Tarım işletmeleri kurulması yatırım 

sermayesine; işletilmesi, üretim yapılması 

işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İşletmeler büyümek için çoğu zaman yabancı 

sermayeye ihtiyaç duyulur. Yabancı sermaye 

günümüzde sadece kredi kullanımı ile 
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sağlanmaktadır. İşletmelerin %88.9‟u kredi 

sorunu olmadığını, %11.1‟i kredi sorunu 

olduğunu belirtmiştir. Sorunun %30‟u tarımsal 

kredi kullanamıyorum, diğer %30‟u kolay yollu 

kredi kullanamıyorum, %20 hisseli tapu 

nedeniyle kredi kullanamıyorum, diğer %20‟si 

maliyeti düşük kredi kullanamıyorum 

şeklindedir. Süs bitkisi işletmelerinden, evet, 

sorunum var diyenler %13.3; hayır, sorunum 

yok diyenler 86,7 oranındadır. Sorunun %33.3 

fusarium, nematod var; %25‟i mantari hastalık 

var; %16.6‟sı külleme, karaleke var; diğer 

16.6‟sı kırmızı örümcek var; %8.5‟i hepsi var 

şeklindedir. Süs bitkilerinin diğer tarımsal 

faaliyetlere kıyasla hastalık ve zararlılara daha az 

olduğu bilinmektedir. Teknik bilgi sorunu olan 

işletme sayısı oldukça düşük (%8.9) çıkmıştır. 

Bunun nedeni işletmecilerin eğitim seviyesi 

yüksek olmasıdır. Araştırmada işletmelerin 

%92.2 örgütlenme sorunun olmadığı belirtirken 

düşük oranda sorun olduğunu belirtmişler. 

Sorunu olanlardan %57.2‟si örgütlenme yeterli 

değil, %42.8‟side etkin değil demiştir. Süs 

bitkileri işletmelerinin %46.7 oranında 

pazarlama ilgili sorunu bulunmakta iken 

%46.7‟sinin ise sorunu bulunmamaktadır. 

Sorunu olanlardan 23,8‟i üretim ve pazarlama 

bölümlerinin ayrı olmamasını, %21.5‟i fiyat 

istikrarının olmamasını, %11.9‟u kalifiye 

pazarlama elemanı olmamasını, diğer %11.9‟u 

sadece özel günlerde pazarın aktif olmasını, 

diğer bir %11.9‟u tahsilatın zamanında 

yapılamamasını, %9.5‟i pazarlamanın 

profesyonelce yapılamamasını söylemişlerdir 

(Çizelge 11).  

 

Öneri ve düĢünceler 

Ankete katılan işletmelerin %80‟ni 

sektöre faaliyet kollarına ilişkin düşünce ve 

önerisi olduğunu belirtirken %20‟si ise düşünce 

ve öneride bulunmamışlardır. Ankete katılan 

işletmelerin %80‟ni sektöre faaliyet kollarına 

ilişkin düşünce ve önerisi olduğunu belirtirken 

%20‟si ise düşünce ve öneride 

bulunmamışlardır. Yine sırasıyla %9.8‟i havza 

ürün desteği sisteminin getirilmesini, %8.3‟ü 

ihracata ağırlık verilmesini, %4.2‟si ucuz ve 

kolay kredi teminini, diğer %4.2‟si iç tüketimin 

yaygınlaştırılmasını, diğer bir %4.2‟si işletme 

sabit yatırımlarının devletçe desteklenmesini 

istemektedir. Yine %2.8‟i yoğun eğitim 

faaliyetlerinin yapılmasını, %2.7‟si ucuz girdi 

teminini, %1.3 gümrük muafiyeti, diğer %1.3‟ü 

fuarlara katılımın teşvikini istenilmektedir. 

İşletmelerin %45.8‟i organize süs bitkileri 

bölgesinin kurulmasını istemektedir (Çizelge 

12).  

 

Sonuç 

Bu sonuçlara göre süs bitkileri sektörünün 

sorunlarının çözümü ve gelişmesi için yapılması 

gerekenler sıralanacak olunursa:  

 Genç girişimcilerin sektöre 

yönelimlerinin sağlanması,  

 Örgütlenme etkinliliğinin artırılması,  

 Tarımsal ürün sigortasının süs bitkileri 
işletmerinde yaygınlaştırılması,  

 Nitelikli işgücü oluşumuna yönelik plan 

ve proğramlanın yapılması,  

 İşletmelerin kira arazi edinimlerinin 

azaltılması veya uzun yıllara yayılması,  

 Isıtma sistemleri yakıtının doğalgaza 
çevrilmesi,  

 Ürün çeşitliliğinin sağlanması,  

 Destekleme havza modellerinin 

geliştirilerek mutlaka üreticilerin ürün miktarına 

göre desteklenmesi,  

 Profesyonel işletme yönetimine 

geçilmesi ve pazarlama ile üretim bölümlerinin 

birbirinden ayrılması,  

 Dış ticaretin ihracat yönünde 

geliştirilmesi,  

 Yalova Süs Bitkileri Ticaret Borsası‟nın 
açılması,  

 Yalova Organize Süs Bitkileri 

Bölgesi‟nin kurulmasıdır.  

Yalova‟da süs bitkileri sektörünün 

temsilcilerinden olan kooperatifler, üretici 

birliği, dernek ve vakıflar, merkez ve yerel 

yönetimlerle işbirliği içerisinde Yalova Organize 

Süs Bitkileri Bölgesini bir an önce kurmaları 

gerekmektedir. Organize Bölgenin faaliyete 

geçmesiyle sektörün birçok yapısal problemi 

ortadan kalkacaktır. Organize Süs Bitkileri 

Bölgesinin kurulması Ticaret Borsasının 

açılmasını kaçınılmaz hale getirecektir. Yalova 

Süs Bitkileri İşletmelerinin; Organize Süs 

Bitkileri Bölgesinin kurulması ve Ticaret 

Borsasının da açılmasıyla verimliliği artan, iç ve 

dış pazarlarda etkin olan, piyasa oluşturan, 

rekabetçi bir sektör oluşturacağı 

düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Yalova‟nın kullanım amaçları itibariyle tarım arazilerinin dağılımı (Anonim, 2012)  

Arazi Çeşidi Alan (dekar) 

Kuru Mutlak Tarım Alanı 4.394 

Kuru Marjinal Tarım Alanı 150.297 

Sulu Özel Ürün Alanı 232 

Sulu Marjinal Tarım Alanı 402 

Sulu Mutlak Tarım Alanı 14.106 

Dikili Alan (Zeytin Hariç) 29.230 

Zeytin Alanı 32.325 

Bağ Alanı 52 

Toplam Arazi 231.038 

 

Çizelge 2. İşletme sahiplerinin yaş grupları itibariyle dağılımı 

Yaş Grupları Sayı (n) Yüzde (%) 

18–25 Yaş Grubu 2 2.2 

26–35 Yaş Grubu 5 5.6 

36–45 Yaş Grubu 27 30.0 

46–55 Yaş Grubu 36 40.0 

56 ve Üstü Yaş Grubu 20 22.2 

Toplam 90 100.0 

Minimum 25.0 

Maksimum 85.0 

Ortalama Yaş 48.4 

 

Çizelge 3. İşletme sahiplerinin eğitim durumları itibariyle dağılımı 

Eğitim Grupları Sayı (n) Yüzde (%) 

Okuryazar Değil – – 

Okuryazar (İlkokul Mezunu Değil) – – 

İlkokul Mezunu 24 26.7 

Ortaokul Mezunu 5 5.6 

Lise Mezunu 29 32.2 

Üniversite Mezunu 31 34.4 

Yüksek Lisans–Doktora Mezunu 1 1.1 

Toplam 90 100.0 
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Çizelge 4. İşletmecilerin deneyimi yılı itibariyle dağılımı 

Deneyim Yılı Sayı (n) Yüzde (%) 

1–5 Yıl 3 3.3 

6–10 Yıl 10 11.1 

11–19 Yıl 34 37.8 

20 Yıl ve Üstü 43 47.8 

Toplam 90 100.0 

Minimum Deneyim Yılı  4 

Maksimum Deneyim Yılı 50 

Ortalama Deneyim Yılı 22 
 

Çizelge 5. İşletmelerin arazi varlığı dağılımı 

Arazi Varlığı Ortalama (da) Maksimum (da) Minimum (da) 

Toplam Arazi 15.907 135.000 0.350 

Kira Arazi 14.839 100.000 0.350 

Kendi Mülki 8.867 135.000 1.000 
 

Çizelge 6. İşletmelerin arazi büyüklüğü dağılımı 

Arazi Büyüklüğü (da) Sayı (n) Yüzde (%) 

0.100–1.000 3 3.3 

1.100–5.000 37 41.1 

5.100–10.000 17 18.9 

11.000–50.000 27 30.0 

51.000 ve Üstü 6 6.7 

Toplam 90 100.0 
 

Çizelge 7. İşletme arazilerinin parsel sayısı dağılımı 

Arazi Parsel Sayısı Sayı (n) Yüzde (%) 

1 53 58.9 

2 24 26.7 

3 5 5.6 

4 8 8.9 

5 – – 

Toplam 90 100.0 
 

Çizelge 8. İşletmelerin sahip oldukları makine, teçhizat dağılımı 

Alet ve Ekipmanın Niteliği Sayısı (n) Yüzde % 

Damla Sulama Sistemi 90 100.0 

İlaçlama Makinesi 87 96.7 

Su Kuyusu ve Ünitesi 80 88.9 

Gübreleme Sistemi 80 88.9 

Isıtma Sistemleri 40 44.4 

Çapa Makinesi 30 33.3 

Yağmurlama Sulama Sistemi 25 27.8 

Bahçe Traktörü (20 BG‟ye kadar) 20 22.2 

Dikim Makinesi 15 16.7 

Traktör 14 15.6 

Jeneratör 6 6.7 

Ekim Makinesi 5 5.6 

Otomasyonlu Gübreleme Sistemi 5 5.6 

Transpalet 5 5.6 

Minibüs 3 3.3 

Su Tankeri 3 3.3 

Kamyon 2 2.2 

Saksı Dolum Makinesi 2 2.2 

Toprak Eleme Makinesi 2 2.2 

Toplam İşletme Sayısı 90 – 
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Çizelge 9. İşletmelerde en çok üretilen birinci ürünler dağılımı 

1. Ürünler Sayısı (n) Yüzde % 

Karanfil 19 21.1 

Gül 14 15.6 

Leylandi 10 11.1 

Frezya 5 5.6 

Difenbahya 4 4.4 

Altuni Mazı 2 2.2 

Begonya 2 2.2 

Cam Güzeli 2 2.2 

Kraton 2 2.2 

Baston Gül 2 2.2 

Kartopu 2 2.2 

Şeflera 2 2.2 

Sardunya 2 2.2 

Sinerarya 2 2.2 

Hercai Menekşe 2 2.2 

Altuni Mazı 1 1.1 

Glayöl 1 1.1 

Top Akasya 1 1.1 

Porsuk Çamı 1 1.1 

Hüsnüyusuf 1 1.1 

Straliçe 1 1.1 

Krizantem 1 1.1 

Limoni Servi 1 1.1 

Ligustrum 1 1.1 

Manolya 1 1.1 

Syklamen 1 1.1 

Taflan 1 1.1 

Alev Ağacı 1 1.1 

Diğerleri 5 5.6 

Toplam 90 100.0 

 

Çizelge 10. İşletmelerin toplam üretimlerinin dış pazarda satış oranı dağılımı 

Dış Pazarda Satış Oranı Sayısı (n) Yüzde (%) 

%30‟nu Satan 1 1.1 

%20‟sini Satan 1 1.1 

%10‟nunu Satan 3 3.3 

%5‟ini Satan 4 4.4 

Hiç Satmayan 81 90 

Toplam 90 100.0 

 

Çizelge 11. İşletmelerin pazarlama sorunu dağılımı 

Sorun Çeşidi Sayısı (n) Yüzde (%) 

Yetişmiş Elemanım Yok 5 11.9 

Fiyat İstikrarı Yok 9 21.5 

Tahsilat Zamanında Yapılamıyor 5 11.9 

Üretim ve Pazarlama Ayrı Değil 10 23.8 

Haksız Rekabet Var 4 9.5 

Pazar Sadece Özel Günlerde Aktif 5 11.9 

Pazarlama Profesyonelce Yapılmıyor 4 9.5 

Toplam 42 100.0 
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Çizelge 12. İşletmecilerin sektöre ilişkin düşünce ve öneriler dağılımı 

Öneriler Dağılımı Sayısı (n) Yüzde (%) 

Organize Süs Bitkileri Bölgesi Kurulmalı 33 45.8 

Havzasal ve Ürün Bazlı Destekleme verilmeli 7 9.8 

Sektör Tanımlanmalı, Tanıtılmalı 3 4.2 

İhtisas Borsası Kurulmalı 8 11.3 

İhracata Yönelmeli 6 8.3 

Yoğun Eğitim Faaliyetleri Yapılmalı 2 2.8 

Ucuz ve Kolay Kredi Temin Edilmeli 3 4.2 

İç Tüketim Yaygınlaştırılmalı 3 4.2 

Ucuz Girdi Temin Edilmeli 2 2.7 

Gümrük Muafiyeti Getirilmeli 1 1.3 

Sabit Yatırımları Desteklenmeli 3 4.2 

Fuarlara Katılımlar Teşvik Edilmeli 1 1.3 

Toplam 72 100.0 
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Özet 

Çalışmada, ülkemizde kesme çiçek sektörünün ürün desenlerine göre iller ve bölgeler düzeyindeki 

durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınan veriler doğrultusunda üreticiler, firmalar ve 

çiçek kooperatifleri ile yapılan karşılıklı görüşmelerle belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre, 

Türkiye‟de toplam 10719.04 da alanda kesme çiçek üretiminin yapıldığı, bölgeler arasında en fazla üretim 

alanına sahip bölgenin Akdeniz Bölgesi (5279.95 da) olduğu ve bunu Ege Bölgesi (3671.94 da)‟nin izlediği 

belirlenmiştir. İller arasında en fazla kesme çiçek üretimi Antalya (4301.25 da)‟da yapılmakta olup bunu 

sırasıyla İzmir (3662.74 da), Yalova (780.5 da), Isparta (494.0 da), Mersin (218.0 da), İstanbul (215.34 da), 

Bursa (204.3 da) ve Kastamonu (163.0 da) illeri izlemektedir. Türler arasında ise en fazla üretim alanına sahip 

olan türlerin karanfil (4472.86 da), kesme gül (1645.01 da), Gerbera (975.61 da), kasımpatı (468.21 da), lilium 

(431.94 da) glayöl (372.45 da), nergis 8359.5 da) ve şebboy (267.11 da) olduğu saptanmıştır. Türkiye‟de 25 ilde 

toplam 37 farklı kesme çiçek türünün yetiştirildiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, kesme çiçek, bölgeler, iller, alan, karanfil, kesme gül, Gerbera  

 

Situation of the Cut Flower Sector in Turkey at Provincial and Regional Levels According to Crop 

Patterns 

Abstract 

In the study, it was intended to determine the situation of the cut flower sector in our country at provincial 

and regional levels according to crop patterns through mutual interviews with growers, firms, and flower 

cooperatives in the light of the data obtained from the Provincial Directorates for Food, Agriculture and 

Livestock. According to the obtained data, cut flower production is carried out in a total area of 10719.04 da in 

Turkey, and the region with the largest production area among the regions is the Mediterranean Region (5279.95 

da), followed by the Aegean Region (3671.94 da). The highest cut flower production among the provinces is 

performed in Antalya (4301.25 da), followed by İzmir (3662.74 da), Yalova (780.5 da), Isparta (494.0 da), 

Mersin (218.0 da), İstanbul (215.34 da), Bursa (204.3 da), and Kastamonu (163.0 da), respectively. Among cut 

flower species, the species with the largest production areas are carnation (4472.86 da), cut rose (1645.01 da), 

Gerbera (975.61 da), chrysanthemum (468.21 da), lilium (431.94 da), gladiolus (372.45 da), narcissus (359.5 

da), and stock (267.11 da), respectively. Totally 37 cut flower species have been determined to be grown in 25 

provinces in Turkey.  

 

Key words: Turkey, cut flower, regions, provinces, production area, carnation, cut rose, Gerbera  

 

GiriĢ 

Dünyada 2012 yılı verilerine göre 

1.489.131 ha alan ve 48 milyar 280 milyon € 

değerinde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. 

Süs bitkileri sektörü içerisinde kesme çiçekler 

saksılı süs bitkileri ile birlikte üretim alanı 
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bakımından (572.000 ha) dış mekan süs 

bitkilerinden sonra 2. sırada yer alırken, üretim 

değeri bakımından (26 milyar 500 milyon €) ise 

ilk sırada yer almaktadır (Anonim, 2012).  

Kesme çiçek yetiştiriciliği dünyada 20. 

yüzyılın başında önem kazanmaya başlamış ve 

günümüzde birçok ülkede ticari bir faaliyet alanı 

haline gelmiştir. Türkiye‟de de 1940 yıllarda 

İstanbul ve çevresinde çok küçük alanlarda 

başlayan kesme çiçek üretimi, 1975 yılından 

itibaren İzmir‟de, 1985 yılından itibaren de 

Antalya‟da yapılmaya başlamıştır (Karagüzel ve 

ark., 2001; Kazaz ve ark., 2008). Önceleri sadece 

Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere sadece 3 

bölgeyle sınırlı kalan kesme çiçek üretimi 

zamanla diğer bölgelerde de yaygınlaşmaya 

başlamış ve günümüzde 7 bölgede de yapılır 

hale gelmiştir. Bu durum kesme çiçeklere süs 

bitkileri sektörü içinde en umut verici faaliyet 

alanı olma özelliğini kazandırmıştır.  

Türkiye‟de süs bitkileri sektöründe 

karşılaşılan önemli sorunlardan biri de üretim 

alanlarının kayıt altına alınmasında yaşanan 

zorluklar ve verilerdeki tutarsızlıklardır. Yapılan 

literatür araştırmalarında farklı araştırıcıların 

aynı üretim yılına ait verilerinin birbirinden 

farklı olduğu saptanmıştır. Örneğin ülkemizde 

1999 yılında kesme çiçek üretim alanlarının bazı 

araştırıcılar tarafından 7957 da (Karagüzel ve 

ark., 2010), bazı araştırıcılar tarafından da 

15280.3 da olduğu (Taşcıoğlu ve Sayın, 2005) 

rapor edilmiştir. Benzer şekilde TUİK 2011 yılı 

verilerine göre Konya 350 da kesme çiçek 

üretim alanıyla (lale: 200 da, sümbül: 100 da, 

nergis: 50 da) Türkiye‟de kesme çiçek üretim 

alanı bakımından 5. sırada (TUİK, 2011), TUİK 

2012 yılı verilerine göre ise 156.3 da (lale) 

alanla 7. sırada yer almaktadır (TUİK, 2012). 

Oysa Konya‟daki lale, sümbül ve nergis soğanı 

üretiminin tamamı dış mekan süs bitkilerine 

yöneliktir. Benzer durum Adıyaman‟da üretilen 

Adıyaman lalesi içinde geçerlidir. Diğer bir 

örnekte Hatay ilinde yetiştirilen Protea‟nın (100 

da) TUİK 2012 verilerinde yer almamasıdır. 

Ayrıca TUİK verilerinde sadece 18 farklı kesme 

çiçek türüne yer verilmekte ve diğer türlerin 

isimleri ve üretim alanları “Diğer Kesme 

Çiçekler” başlığı altında birlikte verilmektedir. 

Ülkemizde süs bitkileri ve kesme çiçek 

sektöründe üretim alanlarının kayıt altına 

alınmasında yaşanan zorlukların; üretici ve 

firmaların çiçek kooperatiflerine rekolte 

beyanları, kapasite raporları, kooperatiflere üye 

olan üreticilerin aktif/pasif olmaları, dış mekan 

süs bitkilerine yönelik üretilen bazı türlerin 

kesme çiçek olarak kayıt altına alınması, üretilen 

türler ve üretim alanlarındaki değişimlerin geç 

beyan edilmesinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye kesme 

çiçek sektörünün ürün desenlerine göre iller ve 

bölgeler düzeyindeki durumunu belirlemek 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmada hem ikincil verilerden hem de 

birincil verilerden faydalanılmıştır. İkincil 

veriler; Türkiye İstatistik Kurumu, İl ve İlçe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Orta 

Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği ve Çiçek Kooperatiflerinden (SS Flora 

Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve SS 

Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi) elde 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan birincil veriler 

ise; ikincil verilerin doğrultusunda belirlenen iç 

pazar ve dış pazara yönelik üretim yapan 

firmalar ile gerek bu firmalarla sözleşmeli 

yetiştiricilik yapan gerekse bağımsız hareket 

eden kesme çiçek üreticileri ile karşılıklı yapılan 

görüşmelerden elde edilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Bölgelere göre kesme çiçek üretim alanları  

Türkiye‟de 2012–2013 yılı kesme çiçek 

üretim sezonunda toplam 10.719,04 da alanda 

kesme çiçek üretimi yapılmakta olup, Akdeniz 

bölgesi 5279.95 da alan ve %49.26‟lık pay ile en 

önemli üretici bölge konumundadır. Akdeniz 

bölgesini sırasıyla Ege (%34.26), Marmara 

(%13.26) ve Karadeniz (%2.96) bölgeleri 

izlemektedir. İç Anadolu bölgesi ise 1.94 da alan 

ve %0.02‟lik pay ile kesme çiçek üretiminin en 

az yapıldığı bölge konumundadır (Çizelge 1).  

 

Ġllere göre kesme çiçek üretim alanları  

Türkiye‟de 25 ilde kesme çiçek üretiminin 

yapıldığı belirlenmiştir. İller arasında Antalya 

(4301.25 da) %40.13‟lük payla ilk sırada yer 

alırken, İzmir (3662.74 da) %34.17‟lik payla 2. 

ve Yalova (780.50 da) %2.28‟lik pay ile 3. 

sırada yer almaktadır. Bu illeri Isparta, Mersin, 

İstanbul, Bursa, Kastamonu, Adana, Sakarya, 

Hatay ve Kocaeli illeri izlemektedir. 25 il 

arasında kesme çiçek üretiminin en az yapıldığı 

iller ise Gaziantep (0.3 da), Amasya (1.0 da), 

Aydın (1.2 da), Ankara (1.94 da) ve Balıkesir 

(2.0 da)‟dir (Çizelge 2).  
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Türlere göre kesme çiçek üretim alanları  

Türkiye‟de toplam 37 farklı kesme çiçek 

türünün yetiştirildiği belirlenmiştir. Kesme çiçek 

türleri arasında karanfil (4472.86 da), kesme gül 

(1645.01 da), Gerbera (975.61 da), kasımpatı 

(468.21 da) ve lilium (431.94 da)‟un en fazla 

üretim alanına sahip türler olduğu saptanmıştır. 

Bu türleri glayöl (372.45 da), nergis (359.50 da), 

gypsophila (317.64 da), şebboy (267.11 da), 

lisianthus (258.78 da) ve kesme yeşillikler 

(235.76 da) izlemektedir (Çizelge 3). Türkiye‟de 

Çizelge 3‟te belirtilen türlere ek olarak 

sümbülteber (2 da), bouvardia (1.68 da), 

campanula (0.4 da), aslanağzı (0.3 da) ve kala 

(0.21 da)‟nın da kesme çiçek olarak yetiştirildiği 

belirlenmiştir.  

 

Bölgelerin iller ve türlere göre kesme çiçek 

üretim alanları  

Akdeniz Bölgesi 

Akdeniz bölgesi 5279.95 da üretim 

alanıyla Türkiye‟de en fazla kesme çiçek üretim 

alanına sahip bölge konumundadır. Bölgede 

türler arasında karanfil 3020.35 da üretim 

alanıyla ilk sırada yer alırken, Gerbera 727.4 da 

ile 2., kesme gül ise 438.25 da ile 3. sırada yer 

almaktadır. İller arasında ise en fazla kesme 

çiçek üretim alanına sahip olan il Antalya 

(4301.25 da) olup bunu Isparta (494 da), Mersin 

(218 da), Adana (137 da) ve Hatay (108.5 da) 

illeri izlemektedir. Burdur 21.2 da alanla 

bölgede en az üretim alanına sahip ildir. Antalya 

ili türlere göre değerlendirildiğinde, ilde en fazla 

üretim alanına sahip tür karanfil (2539.65 da) 

olup bunu Gerbera (727.4 da) ve gypsophila 

(192.45 da) izlemektedir. Antalya‟da kesme 

yeşilliklerde 157.25 da alanla 4. sırada yer 

almaktadır. Kesme yeşillikler arasında ruskus, 

asparagus, aspidistra ve arayla en fazla üretilen 

türlerdir. Isparta‟da en fazla üretim alanına sahip 

türün karanfil (459.5 da), Mersin ve Adana‟da 

kesme gül, Hatay‟da ise protea olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 4).  

 

Ege Bölgesi 

Ülkemizde Akdeniz bölgesinden sonra en 

fazla kesme çiçek üretim alanına sahip bölge 

Ege bölgesidir. Bölgede karanfil (1391.25 da), 

kesme gül (772.45 da), kasımpatı (336.54 da) ve 

nergis (298 da) en fazla üretim alanına sahip 

olan türlerdir. İller arasında İzmir 3662.74 da 

alanla ilk sırada yer alırken, Muğla 8 da alanla 2. 

sırada yer almaktadır. İzmir‟de en fazla 

yetiştirilen türlerin başında karanfil (1391.25 da) 

gelirken, bunu kesme gül (764.45 da), kasımpatı 

(336.54 da), nergis (298 da) ve lilium (215.5 da) 

izlemektedir. Bölge‟de İzmir‟in dışında 

Muğla‟da kesme gül (8 da), Aydın‟da ise 

Gerbera (1.2 da) üretimi yapılmaktadır (Çizelge 

5).  

 

Marmara Bölgesi  
Akdeniz ve Ege bölgelerinde en fazla 

üretim alanına sahip kesme çiçek türü karanfil 

iken, Marmara bölgesinde en fazla üretim 

alanına sahip tür 413.16 da ile kesme güldür. 

Kesme gülü lilium (159.29 da) ve şebboy 

(135.51 da) izlemektedir. Glayöl (110 da) ve 

Gerbera (102.61 da)‟da bölgede yetiştirilen 

önemli türler arasındadır. Marmara bölgesinde 

Yalova (780.5 da) en önemli kesme çiçek üretim 

merkezi olup bunu İstanbul (215.34 da), Bursa 

(204.3 da) ve Sakarya (119.1 da) illeri 

izlemektedir. Yalova‟da en fazla yetiştirilen tür 

385.2 da ile kesme gül olup bunu 83.22 da ile 

şebboy ve 70.71 da ile lilium izlemektedir. 

İstanbul‟da en fazla üretim alanına sahip türlerin 

başında lilium (47.58 da) ve glayöl (27 da) 

gelirken, Bursa‟da glayöl (78 da) ve şebboy 

(44.1 da) gelmektedir. Sakarya‟da en fazla 

üretilen türler ise Gerbera (64.1 da) ve 

gypsophila (34.5 da)‟dır (Çizelge 6).  

 

Karadeniz Bölgesi  

Karadeniz bölgesi 316.9 da üretim 

alanıyla ülkemiz kesme çiçek üretiminde 4. 

sırada yer almaktadır. Karadeniz bölgesinde 

özellikle son yıllarda kesme çiçek üretimi 

giderek gelişme göstermektedir. Bölge‟de 

Kastamonu 163 da alan ile üretim merkezi 

konumunda olup, bunu 72.2 da ile Tokat ve 70.4 

da ile Samsun izlemektedir. Ordu‟da da kesme 

çiçek üretiminde önemli gelişmeler 

yaşanmaktadır. Karadeniz bölgesindeki önemli 

türler glayöl (118.7 da), gypsophila (50 da), 

Gerbera (35.7 da) ve lilium (30 da) şeklinde 

sıralanmaktadır. Bölgede kesme çiçek türleri 

iller bazında incelendiğinde, Kastamonu‟da 

glayöl (82 da) ve lilium (26 da), Tokat‟ta 

gypsophila (25 da) ve Gerbera (22 da), 

Samsun‟da ise karanfil (19.93 da) ve glayöl 

(17.5 da) en fazla üretilen türlerdir (Çizelge 7).  

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi  

Güneydoğu Anadolu bölgesinde kesme 

çiçek üretimi sadece Şanlıurfa (13.97 da) ve çok 
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küçük alanlarda da olsa Gaziantep (0.3 da) 

illerinde yapılmaktadır. Bölgede en fazla üretilen 

tür 10.77 da alan ile kesme güldür (Çizelge 8).  

 

Doğu Anadolu Bölgesi  

Doğu Anadolu bölgesinde 12.8 da alanda 

kesme çiçek üretimi yapılmakta olup kadife (4 

da), kasımpatı (3 da) ve kesme gül (2 da) 

bölgenin önemli türleridir. Bölge‟de kesme çiçek 

üretimi Malatya (8.8 da) ve Elazığ (4 da) 

illerinde yapılmaktadır (Çizelge 9).  

 

Ġç Anadolu Bölgesi  

İç Anadolu bölgesi 1.94 da üretim alanıyla 

ülkemizde kesme çiçek üretiminin en az 

yapıldığı bölgedir. Bölgede üretimin yapıldığı 

tek il konumunda olan Ankara‟da çok küçük 

alanlarda Gerbera (1 da), karanfil (0.74 da) ve 

kasımpatı (0.2 da) üretimi yapılmaktadır.  

 

Sonuç  

Türkiye‟de 25 ilde toplam 10.719,04 da 

alanda 37 farklı kesme çiçek türünün 

yetiştirildiği saptanmıştır. Bölgeler arasında 

Akdeniz, Ege ve Marmara, iller arasında 

Antalya, İzmir, Yalova, Isparta, Mersin, 

İstanbul, Bursa ve Kastamonu‟nun önemli 

üretim merkezleri olduğu, türler arasında ise 

karanfil, kesme gül, Gerbera, kasımpatı, lilium, 

glayöl, nergis, gypsophila, şebboy, lisianthus ve 

kesme yeşilliklerin en fazla üretim alanına sahip 

türler olduğu belirlenmiştir.  

Kesme çiçek ihracatımızın ağırlıklı olarak 

tek ürüne (karanfil) dayalı olması ve son yıllarda 

ihracatta yaşanan sorunlar nedeniyle ürün 

çeşitlendirilmesinde önemli gelişmeler 

yaşanmaktadır. Son yıllarda özellikle ihracata 

yönelik ranunculus, kesme yeşillik ve protea, iç 

pazara yönelik olarak ta şebboy, lisianthus, 

gypsophila, orkide, hüsnüyusuf ve lale 

üretiminde artış görülmektedir. Bununla birlikte 

ülkemiz her yıl önemli miktarda kesme çiçek 

soğanı ve kesme gül ithalatı 

gerçekleştirmektedir. Ülkemizde kesme çiçek 

üretiminin geliştirilmesi için öncelikle ıslah 

çalışmaları ve jeotermal enerji kaynaklarının 

kesme çiçek üretiminde kullanılması oldukça 

önem arz etmektedir.  
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Çizelge 1. Türkiye‟de kesme çiçek üretim alanlarının bölgesel dağılımı 

Bölgeler Üretim Alanı (da) % 

Akdeniz 5279.95 49.26 

Ege 3671.94 34.26 

Marmara 1421.24 13.26 

Karadeniz 316.90 2.96 

Güneydoğu Anadolu 14.27 0.13 

Doğu Anadolu 12.80 0.12 

İç Anadolu 1.94 0.02 

Toplam 10719.04 100.00 
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Çizelge 2. Türkiye‟de kesme çiçek üretim alanlarının illere göre dağılımı 

İller Alan (da) % 

Antalya  4,301.25 40.127 

İzmir  3,662.74 34.170 

Yalova  780.50 7.281 

Isparta 494.00 4.609 

Mersin  218.00 2.034 

İstanbul  215.34 2.009 

Bursa  204.30 1.906 

Kastamonu  163.00 1.521 

Adana  137.00 1.278 

Sakarya  119.10 1.111 

Hatay  108.50 1.012 

Kocaeli  100.00 0.933 

Tokat  72.20 0.674 

Samsun  70.40 0.657 

Burdur  21.20 0.198 

Şanlıurfa  13.97 0.130 

Ordu  10.30 0.096 

Malatya  8.80 0.082 

Muğla  8.00 0.075 

Elazığ  4.00 0.037 

Balıkesir  2.00 0.019 

Ankara  1.94 0.018 

Aydın  1.20 0.011 

Amasya  1.00 0.009 

Gaziantep  0.30 0.003 

Toplam 10,719.04 100.00 

 

Çizelge 3. Türkiye‟de yetiştirilen kesme çiçek türleri ve üretim alanları 

Tür Alan (da) Tür Alan (da) Tür Alan (da) 

Karanfil  4472.86 Solidago  111.90 Papatya  22.20 

Kesme Gül  1645.01 Freesia  107.22 Kadife  12.30 

Gerbera  975.61 Protea 100.00 Anthurium  11.00 

Kasımpatı  468.21 Lale  84.65 Iris  10.50 

Lilyum  431.94 Ranunculus  78.95 Alstroemeria  10.22 

Glayöl  372.45 Hüsnüyusuf  75.44 Süs Ayçiçeği  7.50 

Nergis  359.50 Sümbül  42.90 Nerine  5.00 

Gypsophila 317.64 Starliçe 34.22 Ornithogalum 3.25 

Şebboy 267.11 Orkide  28.79 Aster  2.90 

Lisianthus  258.78 Zinya 27.12 Anemone  1.50 

Kesme Yeşillik 235.76 Statice  22.25 Diğerleri  114.37 

 

Çizelge 4. Akdeniz Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

Toplam 
Antalya Isparta Mersin Adana Hatay Burdur 

Karanfil  2539.65 459.50 – – – 21.20 3020.35 

Gerbera  727.40 – – – – – 727.40 

Gypsophila 192.45 – – – – – 192.45 

Kesme Yeşillik  157.25 – – – – – 157.25 

Lisianthus 142.85 2.00 – – – – 144.85 

Kesme Gül  74.75 – 218.00 137.00 8.50 – 438.25 

Şebboy  82.25 – – – – – 82.25 

Ranunculus  78.95 – – – – – 78.95 

Kasımpatı  74.00 26.00 – – – – 100.00 

Solidago  68.70 – – – – – 68.70 
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Hüsnüyusuf  53.00 1.50 – – – – 54.50 

Lilyum  24.25 2.50 – – – – 26.75 

Freesia  16.45 – – – – – 16.45 

Statice  14.75 1.00 – – – – 15.75 

Nergis  11.50 – – – – – 11.50 

Orkide  4.50 – – – – – 4.50 

Anthurium  4.00 – – – – – 4.00 

Lale  3.50 – – – – – 3.50 

Glayöl  1.80 0.75 – – – – 2.55 

Protea – – – – 100.0 – 100.00 

Diğerleri  29.25 0.75 – – – – 30.00 

Toplam 4301.25 494.00 218.00 137.00 108.50 21.20 5279.95 

 

Çizelge 5. Ege Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

İzmir Aydın Muğla Toplam 

Karanfil  1391.25 – – 1391.25 

Kesme Gül  764.45 – 8.00 772.45 

Kasımpatı  336.54 – – 336.54 

Nergis  298.00 – – 298.00 

Lilyum  215.50 – – 215.50 

Glayöl  140.50 – – 140.50 

Gerbera  107.20 1.20 – 108.40 

Kesme Yeşillik  73.00 – – 73.00 

Şebboy  49.35 – – 49.35 

Lisianthus 46.65 – – 46.65 

Lale  36.00 – – 36.00 

Sümbül  26.00 – – 26.00 

Starliçe 26.00 – – 26.00 

Zinya 25.3 – – 25.3 

Solidago  17.30 – – 17.30 

Gypsophila 16.85 – – 16.85 

Freesia  7.75 – – 7.75 

Nerine 5.00 – – 5.00 

Aster  2.90 – – 2.90 

Kadife  2.30 – – 2.30 

Sümbülteber 2.00 – – 2.00 

Süs Ayçiçeği 2.00 – – 2.00 

Diğerleri  71.35 – – 71.35 

Toplam 3662.74 1.20 8.00 3671.94 

 

Çizelge 6. Marmara Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

Toplam 
Yalova İstanbul Bursa Kocaeli Sakarya Balıkesir 

Kesme Gül 385.20 2.46 14.00 8.00 1.50 2.00 413.16 

Şebboy  83.22 7.19 44.10 0.50 0.50 – 135.51 

Lilyum  70.71 47.58 20.00 21.00 – – 159.29 

Freesia  68.41 10.61 1.00 – – – 80.02 

Lisianthus 41.79 2.49 20.00 – – – 64.28 

Karanfil  34.09 – – – 2.00 – 36.09 

Gerbera  18.19 19.32 – 1.00 64.10 – 102.61 

Papatya 16.20 – – – – – 16.20 

Orkide  15.00 8.94 – – – – 23.94 

Kasımpatı  12.19 10.28 2.00 0.50 3.50 – 28.47 

Lale  11.00 16.10 10.50 5.00 – – 42.60 

Anthurium  7.00 – – – – – 7.00 
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Kesme Yeşillik  5.51 – – – – – 5.51 

Hüsnüyusuf  4.79 10.50 – – – – 15.29 

Altroemeria 4.22 – 1.00 – – – 5.22 

Starliçe  – – – 8.00 – – 8.00 

Gypsophila 0.24 22.00 – 1.00 34.50 – 57.74 

Solidago  – – – – 5.00 – 5.00 

Statice  – – – – 6.50 – 6.50 

Nergis  – 9.60 0.40 40.00 – – 50.00 

Glayöl  – 27.00 78.00 5.00 – – 110.00 

Anemone  – 1 – – 0.50 – 1.50 

Sümbül  – 3.95 2.30 10.00 – – 16.25 

Iris  – – 10.00 – – – 10.00 

Diğerleri 23.16 16.32 1.0 – 1.0 – 41.48 

Toplam 780.50 215.34 204.30 100.00 119.10 2.00 1421.24 

 

Çizelge 7. Karadeniz Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

Toplam 
Kastamonu Tokat Samsun Ordu Amasya 

Glayöl  82.00 19.20 17.50 – – 118.70 

Lilyum  26.00 – – 4.00 – 30.00 

Gypsophila 19.00 25.00 4.50 1.50 – 50.00 

Solidago  14.00 6.00 – 0.30 – 20.30 

Hüsnüyusuf  4.00 – – – – 4.00 

Kesme Gül – – 8.38 – – 8.38 

Freesia  – – 3.00 – – 3.00 

Lisianthus – – 2.40 – – 2.40 

Karanfil  – – 19.93 4.00 – 23.93 

Gerbera  – 22.00 12.20 0.50 1.00 35.70 

Lale  – – 2.50 – – 2.50 

Diğerleri 18.00 – – – – 18.00 

Toplam 163.00 72.20 70.40 10.30 1.00 316.90 

 

Çizelge 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

Toplam 
Urfa Gaziantep 

Kesme Gül 10.62 0.15 10.77 

Kadife  3.0 – 3.00 

Orkide  0.35 – 0.35 

Lilyum  – 0.10 0.10 

Lale  – 0.05 0.05 

Toplam 13.97 0.30 14.27 

 

Çizelge 9. Doğu Anadolu Bölgesi‟nde iller ve türlere göre kesme çiçek üretim alanları (da) 

Türler 
İller 

Toplam 
Malatya Elazığ 

Kadife 3.0 1.0 4.0 

Kasımpatı  3.0 – 3.0 

Glayöl 0.7 – 0.7 

Gypsophila 0.6 – 0.6 

Solidago  0.6 – 0.6 

Lisianthus 0.6 – 0.6 

Lilyum  0.3 – 0.3 

Kesme Gül  – 2.0 2.0 

Karanfil – 0.5 0.5 

Gerbera  – 0.5 0.5 

Toplam 8.8 4.0 12.8 
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Özet 

Süs bitkileri kültüründe uygulamaların temel nedeni hoş koku ya da parlak renkli çekici bitki üretimidir. 

Bu durum yapay türleşme olarak ifade edilebilir. Türleşme süreci evrimsel çalışmalara göre iki aşamada 

tamamlanır, 1) morfolojik farklılıklar, 2) Üreme izolasyonunun gelişmesi ve farklılaşan yapıların sürekliliği. Bir 

türleşmenin varlığından söz edebilmek için bu iki aşamanın genler veya kromozomlarda olması gerekir. 

Kromozomların kontrolü için en pratik yöntem karyotip analizidir.  

Bu çalışmada Iris ve Scorpiris altcinslerine ait 30 farklı lokaliteden toplanan ve bahçede saksılara dikilen, 

7‟i endemik olan 16 taksonun karyotipi incelenmiştir. Temel kromozom sayısı Subgen. Iris için x=8, 10, 11, 12, 

Subgen. Scorpiris için ise x=10, 12, 13 olarak belirlenmiştir. Iris altcinsinde poliploidi oranı %62.5‟tir fakat, 

Scorpiris altcinsinde incelenen tüm taksonlar diploittir.  

 

Anahtar Kelimeler: Iris, Scorpiris, karyoloji, poliploidi 

 

Karyology of Iris L. Subgen. Iris and Subgen. Scorpiris Species and the Importance of Karyological 

Studies on Cultivated Plants 

Abstract 

The main reason of the applications in the culture of ornamental plants is production of attractive plants 

with pleasant odor or bright color. It can be stated as artificial speciation. The process of speciation is completed 

in two stages according to: evolutionary studies; 1) the formation of the morphological differences, 2) the 

development of reproductive isolation and continuity of differing structures. In order to talk about the existence 

of a speciation, these two stages must take place on the genes or chromosomes. The most practical method for 

the control of chromosomes is karyotype analysis.  

In this study, karyotypes of 16 taxa (7 endemics) belonging to Iris subgen. Iris ve subgen. Scorpiris 

which were collected from 30 different localities and planted in pots in the garden, were investigated. The basic 

chromosome numbers were x=8, 10, 11, 12 in subgen. Iris and x=10, 12, 13 in the subgen. Scorpiris. polyploidy 

rate was 62.5% in subgen. Iris but all of taxa were diploid in the subgen. Scorpiris.  

 

Keywords: Iris, Scorpiris, karyology, polyploidy 

 

GiriĢ 

Çok yıllık otsu bitkilerdir. Kökleri ince, 

dallanmış, toprakaltı gövdesi rizom veya 

soğandır. Gövde tek veya dallanmıştır. 

Yapraklar falkat, linear, ipliksi, bazen köşelidir. 

Spata 1–3 adet, yapraksı veya zarımsıdır. 

Çiçekler aktinomorf, simoz durumunda, nadiren 

tek, sapsız veya kısa saplıdır. Perigon büyük, 6 

tepalli, iç ve dış perigon halkası belirgin şekilde 

birbirinden farklıdır; dış tepaller geriye 

kıvrılmış, tabandan itibaren orta damarı boyunca 

veya dağınık olarak tüylü ya da tüysüz, iç 

tepaller genellikle dik ve tüysüz, bazen yatay 

veya geriye kıvrılmıştır. Stamenler 3 adet, dış 

tepallerin tabanına bağlı, filament ince, anter 

linear, boyuna bir yarıkla açılır. Ovaryum alt 

durumlu, 3 karpelli, oblong veya silindiriktir. 

Stilus 3 dallı petaloid, stamenlerin üzerine 

eğilmiş, her dal uçta 2 loplu, stigma, stilus 

loplarının tabanında ve alt yüzde, tepede 

emerginat, bilobat veya tam. Meyve 3 gözlü 

lokulisit kapsuladır (Şekil 1). Tohumlar çok 

sayıda, küremsi veya az çok ovoittir (Davis, 

1984). Dünyada kabul edilen 330 takson yayılış 

gösterir, 993 takson ise sinonimdir (Plant list, 

2013). Bu sayısal veriler Iris cinsi içindeki 

taksonomik problemlerin bir göstergesidir. 

Ülkemizde 23‟ü endemik olmak üzere 56 takson 

doğal olarak yetişmektedir (Güner, 2012). Bu 

taksonlar Türkçe isimleriyle birlikte Çizelge 

1‟de listelenmiştir. Iris cinsi 6 altcins ve 

seksiyonlar halinde gruplandırılmaktadır.  

 

Materyal ve Yöntem 

2006–2009 yıllarında arasında yapılan 

arazi çalışmalarında toplanan bitki örneklerinin 
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Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü‟nde kültürü yapılan bireylerin kök 

uçları materyalimizi oluşturmuştur (Şekil 2). 

Kromozom örnekleri İstanbul Üniversitesi, 

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik 

Anabilim Dalı laboratuvarında ezme preparat 

yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Bu 

yöntemde yeterli uzunluğu ulaşan kök uçları (1–

1.5 cm) kesilerek +4°C‟de 24 saat ABN ile ön 

muamele edilmiştir. Daha sonra Carnoy sıvısı (3 

kısım abolü alkol, 1 kısım glasiyal asetik asit) ile 

fikse edilmiştir. 1 N HCL içinde 60°C‟de 10–12 

dakika hidroliz edilmiş ve Feulgen boyası içinde, 

1.5–2 saat karanlık ortamda bırakılmıştır. 

Boyanan kök uçları %2‟lik asetoorsein içinde 

ezilerek preparatlar hazırlanmıştır. Bu 

preparatların daimi hale getirmek için CO2 ile 

dondurma metodu kullanılmıştır. Preparat CO2 

ile dondurulduktan sonra alkol içinde bekletilip 

lamelin lam üzerinden ayrılması sağlanmıştır. 

Alkolle yıkanan preparat sandural damlatılarak 

kapatılıp kurumaya bırakılmıştır. Her taksona ait 

kromozomların sayılması, boylarının ölçülmesi 

ve karyotip analizlerinin yapılması için mitoz 

bölünmenin metafaz safhasındaki kromozomları 

içeren devamlı preparatlar kullanılmıştır. 

Analizler Kameram© Kromozom Görüntüleme 

Sistemi ile yapılmıştır.  

 

Sonuç ve TartıĢma 

Iris türlerinin genel karyolojik yapısında 

1–3 çift metasentrik veya submetasentrik 

kromozom çifti gözlemlenir (Şekil 3–8). Diğer 

kromozom çiftleri telosentrik veya 

akrosentriktir. Çoğunlukla satellit taşırlar (Şekil 

4–5). Nadiren B kromozomuna rastlanır. 

Subgen. Iris altında gruplandırılan 4‟ü endemik 

8 takson ile Subgen. Scorpiris altında 

gruplandırılan 3‟ü endemik 8 taksonun 

kromozom sayıları listelenmiştir (Çizelge 2). 

Subgen. Iris‟de temel kromozom sayısı x= 8, 10, 

11, 12‟dir, Subgen. Scorpiris‟de ise temel 

kromozom sayısı x= 10, 11, 12‟dir. I. caucasica. 

subsp. turcica ve I. nezahatiae türlerinin 

kromozom sayıları ilk kez bu çalışmada rapor 

edilmektedir.  

İncelenen örneklerden Subgen. Iris 

grubuna ait 5 türde poliploidi görülmüştür (Şekil 

3–5). Subgen. Scorpiris grubundaki türlerin 

hepsi diploittir (Şekil 5–8). Çiçekli bitkilerin 

%47‟si poliploidi kökenli olduğu ve bunlardan 

%58‟nin monokotil bitkiler olduğu tahmin 

edilmektedir (Goldblatt, 1980). Poliploid türlerin 

olumsuz koşullara kolay uyum sağladığı ve 

olumsuz koşullarda poliploidinin ortaya çıktığı 

belirlenmiştir (Soltis ve ark., 2003). Buradan 

hareketle süs bitkisi sektöründe kullanılmak 

istenen türlerin poliploidi gösteren türlerden 

seçilmesi zaman kazandıran bir adım olabilir.  

 

TeĢekkür 
Bu projenin materyal finansmanı TÜBİTAK 

tarafından sağlanan 110G068 nolu TÜBİTAK 

projesinden temin edilmiştir. TÜBİTAK‟a ve proje 

çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Şekil 1. Iris cinsinin genel çiçek ve meyve yapısı 

 

 
Şekil 2. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü‟ndeki Iris koleksiyonu.  
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Şekil 3. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–B) I. albicans, C–E) I. germanica (Bar 10 mikron).  
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Şekil 4. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–B) I. junonia, C–D) I. pumila subsp. attica,  

E–F) I. purpureobractea (Bar 10 mikron).  
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Şekil 5. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–D) I. schachtii, E–F) I. suaveolens (Bar 10 mikron).  
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Şekil 6. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–B) I. taochia, C–D) I. aucheri, E–F) I. caucasica 

subsp. caucasica (Bar 10 mikron).  
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Şekil 7. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–B) I. caucasica. subsp. turcica, C–D) I. galatica,  

E–F) I. nezahatiae (Bar 10 mikron).  
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Şekil 8. İncelenen Iris türleri ve metafaz kromozomları: A–B) I. persica, C–D) I. pseudocaucasica,  

E–F) I. stenophylla subsp. stenophylla (Bar 10 mikron).  
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Çizelge 1. Türkiye‟deki Iris taksonları ve Türkçe isimleri (Güner, 2012) 
Taksonlar Türkçe isimler 

Iris albicans Lange Beyaz Zambak 

I. aphylla L.  Taş süseni 

I. aschersonii Foster (Şüpheli tür), end Ova süseni 

I. atropatana Grossh.  Kars navruzu 

I. aucheri (Baker) Sealy Ova/Kaya Navruzu 

I. bakeriana Foster Mardin Navruzu 

I. barnumiae Baker et Foster  Van Kurtkulağı 

I. caucasica Hoffm. subsp. caucasica Kaf Navruzu 

I. caucasica Hoffm. subsp. turcica B. Mathew Türk Navruzu 

I. danfordiae (Baker) Boiss. end Sarı Navruz 

I. elegantissima Sosn.  Alaca kurtkulağı 

I. farashae Güner Kır Navruzu 

I. foetidissima L. (Şüpheli tür), end Kokar süsen 

I. galatica Siehe Kaba Navruz 

I. gatesii Foster Sason Kurtkulağı 

I. germanica L. (I. pallida x I. variegata) Gök Süsen 

I. histrio Rchb. fil. var. histrio Sultan Navruz 

I. histrioides (Wilson) Arnott, end Amasya Navruzu 

I. junonia Schott et Kotschy ex Schott, end  Toros Süseni 

I. kerneriana Ascherson et Sint. ex Baker, end Çalı Süseni 

I. kirkwoodiae Chaudhary Maraş Kurtkulağı 

I. lazica Albov Laz Süseni 

I. lycotis Woron Kurtkulağı 

I. masia Dykes subsp. masia Dikenli Süsen 

I. masia Stapf ex Foster subsp. dumaniana Güner, end  Duman Süseni 

I. nectarifera Güner var. mardinensis Güner, end  Mardin Navruzu 

I. nectarifera Güner var. nectarifera, end Ballı Kurtkulağı 

I. nezahatiae Güner & H. Duman, end Yusufeli Navruzu 

I. orientalis Mill.  Ankara Süseni 

I. pamphylica Hedge, end Akseki Navruzu 

I. paradoxa Steven f. choschap (Hoog) B. Mathew et Wendelbo Hoşap Kurtkulağı 

I. persica L.  Buzala 

I. peshmeniana Güner & T. Hall, end Peşmen Navruzu 

I. pseudacorus L.  Bataklık Süseni 

I. pseudocaucasica Grossh.  Van Navruzu 

I. pumila L. subsp. attica (Boiss. & Heldr.) K. Richt.  Meşe süseni 

I. purpureobractea B. Mathew et T. Baytop, end Mor Süsen 

I. reticulata Bieb. var. reticulata Kara körpeze 

I. reticulata Bieb. var. kurdica Ruksans, end Meşe navruzu 

I. sari Schott ex Baker, end Ana Kurtkulağı 

I. schachtii Markgr., end Kır Süseni 

I. sibirica L.  Çayır Süseni 

I. sintenisii Janka subsp. sintenisii Çatal Süsen 

I. sophensis (Foster) Dykes, end Pirpizek 

I. sprengeri Siehe, end Benli Kurtkulağı 

I. spuria L. subsp. musulmanica (Fomin) Takht.  Yayla Süseni 

I. stenophylla Hausskn. et Siehe ex Baker subsp. stenophylla, end Gök Navruz 

I. stenophylla Hausskn. et Siehe ex Baker subsp. margaratiae Güner, end Aknavruz 

I. suaveolens Boiss. et Reuter Bodur Süsen 

I. taochia Woronow ex Grossh., end Tortum Süseni 

I. tuberosa L.  Karakulak süseni 

I. unguicularis Poir. Subspcarica (Wern. Schulze)A. P. Davis & Jury var. carica (Janka) Wern, end Çalı Navruzu 

I. unguicularis Poiret subsp carica (Wern. Schulze) A. P. Davis & Jury var. syriaca (Wern. Schulze) A. 

P. Davis & Jury 
Çalı Navruzu 

I. urmiensis Hoog Sarı kurtkulağı 

I. xanthspuria B. Mathew & T. Baytop, end Sarı Süsen 

I. zagrica B. Mathew & Zarrei Bilbilazek 
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Çizelge 2. Türkiye‟deki Iris L. Subgen. Iris ve Subgen. Scorpiris türlerinin kromozom sayıları, poliploidi 

seviyeleri ve literatür bilgisi 

Subgen. Iris 2n Poliploidi Referanslar 

Iris albicans  44 Tetraploidi 44 (Özhatay, 2002; Perez ve Pastor, 1994; White, 1997) 

I. germanica (I. pallida x I. 

variegata) 

48 

44 
Tetraploidi 44 (Özhatay, 2002; White, 1997) 

I. junonia end 40 Tetraploidi 48 (Özhatay, 2002; White, 1997) 

I. pumila subsp. attica  16 Diploid 16 (Sauer ve Leep, 1979; Özhatay, 2002) 

I. purpureobractea end 48 Tetraploidi 24, 48, 72 (Özhatay, 2002; Koca, 1989) 

I. schachtii end 
24 

48 

Diploid 

Tetraploidi 
48 (Özhatay, 2002; White, 1997) 

I. suaveolens  24 Diploid 24 (Özhatay, 2002; Koca, 1985) 

I. taochia end 24 Diploid 24 (Özhatay, 2002) 

                 Subgen. Scorpiris 

Iris aucheri 22 Diploid 22 (Hall ve ark., 2001) 

I. caucasica subsp. caucasica 20 Diploid 18 (White, 1997) 

I. caucasica. subsp. turcica 20 Diploid – 

I. galatica end 24 Diploid 24 (Hall ve ark., 2001) 

I. nezahatiae end 20 Diploid – 

I. persica  20 Diploid 
20 (Hall ve ark., 20001) 

26 (Köhlein, 1995) 

I. pseudocaucasica 20 Diploid 20 (Hall ve ark., 20001) 

I. stenophylla subsp. stenophylla end 26 Diploid 24 (Margaret ve Güner, 2002) 
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Özet 

Türkiye‟de süs bitkileri üretimi; kesme çiçekler, iç mekan süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve soğanlı 

bitkiler olmak üzere 4 temel faaliyet alanı içerisinde gerçekleştirilmektedir ve günümüzde ülkemiz için önemli 

bir bitkisel üretim alt sektörü haline gelmiştir. Özellikle ihracata yönelik kesme çiçek üretimi başta olmak üzere 

süs bitkileri yetiştiriciliğinde Ege Bölgesinde İzmir İli ön plana çıkmaktadır. Ancak süs bitkisi üretiminde 

görülen bazı fungal hastalık etmenleri önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 2012 yılı içerisinde 

gerek sorunlu bölgelerden Bornova Zirai Müdacele Araştırma İstasyon Müdürlüğü‟ne gönderilen, gerekse süs 

bitkilerinin yetiştirildiği üretim alanlarında yapılan gözlemler sonucunda toplanan bazı kesme çiçek, soğanlı bitki 

ve dış mekan süs bitkileri üzerine incelemeler yapılmış ve bazı önemli fungal hastalık etmenleri saptanmıştır. Bu 

örneklerin laboratuvar ortamında izolasyonları yapılmış, mikroskop altında bu fungusların yapıları incelenmiş ve 

konukçu bitkilerinde patojenisite testleri yürütülmüştür.  

Sonuç olarak; karanfil bitkisinde Fusarium oxysporum ve Sclerotinia sclerotiorum, çuha çiçeğinde 

Botrytis cinerea, zambak soğanlarında Fusarium oxysporum ve Rhizoctonia spp., pervane çiçeğinde Rhizoctonia 

spp., taflanda Erysiphe spp., portakal nergisinde Podosphaera spp., berberis bitkisinde Erysiphe spp., kamelya 

ve leylandi bitkilerinde Pestalotiopsis spp. etmenleri saptanmıştır 

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkileri, toprak kökenli fungal hastalıklar, külleme hastalıkları, sürgün yanıklığı 

 

Fungal Diseases of Some Ornamental Plants in Izmir Province, Turkey 

Abstract 

Production of ornamental plantin Turkey is carried out within four main scopes as cut flowers, indoor 

ornamental plants, outdoor ornamental plants and bulbous plants. Todays production of ornamentals has gained 

important statue as a sub-sector. Izmir province, located at Aegean Region of Turkey stand out with production 

of ornamental plants particularly export-oriented cut flowers. However, some fungal pathogens occuring on the 

ornamental plants cause some important economic loses. Some cut flowers, such as bulbous plants and outdoor 

ornamental plants with infection of the diseases which were sent to diagnosed Bornova Plant Protection 

Research Station or collected during our field observations were inspected for some fungal diseases in 2012. 

Fungi isolations were performed in the laboratory, and morphological structures of the isolated fungi were 

examined under the binocular microscobe and Pathogenicity tests of the fungi were done by use of the their host 

plants.  

This study, Fusarium oxysporum and Sclerotinia sclerotiorum on carnation, Botrytis cinerea on Primula 

spp., Fusarium oxysporum and Rhizoctonia spp. on bulbs of lilies, Rhizoctonia spp. on Catharanthus roseus, 

Erysiphe spp. on Euonymus spp., Podosphaera spp. on Calendula officinalis, Erysiphe spp. on Berberis spp., 

Pestalotiopsis spp. on camellia and leyland cypress were identified.  

 

Keywords: Ornamental plants, soil-borne fungal diseases, powdery mildews, tip blight 

 

GiriĢ 

Süs bitkileri sektörü kesme çiçekler, dış 

mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri ve 

doğal çiçek soğanları olmak üzere dört grupta 

toplanmaktadır (Korkut ve İnan, 1995). Bu 

faaliyet alanları içerisinde üretim alanı olarak dış 

mekan süs bitkileri en yüksek paya sahiptir. 

Bunu kesme çiçekler ve iç mekan süs bitkileri 

takip etmektedir. Ülkemizde süs bitkileri 

yetiştiriciliği yoğun olarak Marmara, Ege ve 

Akdeniz bölgesinde yapılmakta ve bunlar 

içerisinde de Ege Bölgesi, üretim alanı olarak 

Marmara Bölgesi‟nden sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Ege Bölgesi‟nde süs bitkileri üretimi 

İzmir ili ve ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle 

kesme çiçek üretimi önemli bir potansiyele 

sahiptir. Süs bitkilerinde verim ve kaliteyi 

olumsuz etkileyen fungal hastalıklar; kök 

çürüklüğü ve solgunluk etmenleri (Fusarium 

spp. Sclerotinia sclerotiorum), külleme 

etmenleri (Erysiphe spp.), pas etmenleri 

(Puccinia spp.) ve yaprak leke hastalık etmenleri 

şeklinde gruplanmakta ve bu etmenlere üretim 

alanlarında sıkça rastlanılmaktadır (Gümrükcü 

ve Gölükcü, 2005). Yaprak hastalıkları çiçek 

verimini etkilerken kök–kök boğazı ve soğan 
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çürüklükleri bitkilerin ölümüyle 

sonuçlanmaktadır. Ege bölgesinde yapılan bir 

çalışmada, saksı ve kesme çiçeklerde Fusarium 

türleri ve bitkilerde oluşturduğu zararlar tespit 

edilmiştir (Sezgin ve ark., 1984). Daha sonraki 

yıllarda yapılan çalışmalarda ise kesme 

çiçeklerde kök ve kök boğazı hastalıklarına 

neden olan fungal etmenlerin karanfilde 

Fusarium spp., Rhizoctonia spp. ve Pythium spp. 

olduğu, zambak (lilyum)‟da ise Fusarium spp., 

Aspergillus spp. ve Rhizoctonia spp. olduğu 

bildirilmiştir (Özer ve Soran, 1989; Arıcı ve 

Kazaz, 2013; Tezcan ve ark., 2004). Fusarium 

oxysporum Schlecht.‟un karanfil dışında 

siklamen, soğanlı süs bitkileri ve diğer süs 

bitkilerinde önemli ürün kayıplarına neden 

olduğunu bildirmiştir. Kök ve kök boğazı 

hastalıklarına neden olan fungal etmenlerin 

dışında yaprak, çiçek ve tomurcukları etkileyen 

bazı fungal hastalıkların olduğu da 

bilinmektedir. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan 

çalışmalarda külleme etmenlerinin süs 

bitkilerinin (Portakal nergisi, taflan, berberis) 

bazılarını enfekte ettiği bildirilmiştir (Kavak, 

2011; Garibaldi ve ark., 2008; Severoğlu ve 

Özyiğit, 2012; Li ve ark., 2011).  

Bu çalışma ile İzmir ili ve çevresinde süs 

bitkileri yetiştiriciliği bölgelerde sorun olan 

hastalık etmenlerinin saptanması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla gerek Kurumumuza gönderilmiş, 

gerekse gözlemlerimiz sonucunda toplanan 

örneklerden izolasyonlar yapılmış, bunların 

patojenisite testleri de gerçekleştirilerek önemli 

bazı fungal patojenler saptanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırmanın ana materyalini 2012 yılı 

içerisinde hastalıklı olduğu şüphesiyle Bornova 

Zirai Mücadele Araştırma İstasyon 

Müdürlüğü‟ne gönderilen ve çevrede yapılan 

gözlemler sonucunda hastalık belirtileri gösteren 

çeşitli kesme çiçek, soğanlı bitki ve dış mekan 

süs bitkileri ve bu bitkilerden elde edilen 

etmenler oluşturmuştur (Çizelge 1).  

 

Yöntem 
Çalışma, hastalık belirtisi görülen 

bitkilerden fungusların izolasyonu ve 

patojenisite testleri olmak üzere 2 aşamadan 

oluşmuştur.  

 

 

Ġzolasyon ve tanılama 

Kesme çiçek olarak üretimi yapılan 

karanfil bitkilerinin ve pervane çiçeklerinin kök 

ve kök boğazı kısımlarından, zambak bitkisinin 

soğan ve kök boğazından, çuha çiçeğinin çiçek 

ve yapraklarından, kamelya ve leylandi 

bitkilerinin ise uç sürgünlerinden izolasyonlar 

yapılmıştır. Saksıda üretimi yapılan karanfil 

bitkisinin kök ve kök boğazı bölgesinde ve 

toprağında bulunan sklerotlar toplanarak 

makroskobik ve besi ortamında gelişimi ise 

mikroskobik olarak incelenmiştir.  

Taflan, portakal nergisi ve berberis 

bitkilerinin yeşil aksamında görülen hastalıklı 

kısımları makroskobik ve mikroskobik olarak 

incelenmiştir. Bu bitkilerinde tespit edilen fungal 

etmenlerinin teşhisleri cins düzeyinde 

gerçekleştirilmiştir. Etmenlerin obligat parazit 

olduğu tespit edildikten sonra hastalıklı 

yapraklar daha sonraki çalışmalar için kalsiyum 

klorür kullanılarak kurutulmuş ve–80°C‟de 

muhafaza edilmiştir.  

İzolasyon işlemlerinde alınan doku 

parçaları (4–5 mm uzunluğunda) 2 dakikalık 

süre ile %0.5‟lik soyum hipokloritten 

geçirilmiştir. Yüzey dezenfeksiyonuna tabii 

tutulan parçalar steril saf sudan geçirildikten 

sonra steril kurutma kağıtlarında kurutulmuştur. 

Daha sonra 9 cm çapında, içerisinde streptomisin 

bulunan Patates dekstroz agar (PDA) ortamına 

ekimleri yapılmış ve 24±2°C‟de 7 gün süreyle 

inkubasyona bırakılmıştır (Singleton ve ark., 

1992). İnkubasyon süresinin sonunda 

besiyerlerinde gelişen fungal kolonilerin cins 

düzeyindeki teşhisleri mikroskop altında 

morfoloji yapılarına bakılarak 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen funguslar daha 

sonraki çalışmalar için +4°C‟deki buzdolabında 

saklanmıştır.  

 

Patojenisite testleri 

Hastalıklı kök ve kök boğazından izole edilen 

funguslar için patojenisite testi 

Patojenisite testleri için 0.5 lt‟lik cam 

şişelere eşit miktarda yulaf kepeği paylaştırılmış, 

üzerine su konarak yulafın şişmesi sağlanmıştır. 

Daha sonra cam şişeler 121°C‟de 15 dakika 

sterilize edilmişlerdir. PDA ortamında 24±2°C 

sıcaklıkta 7 gün boyunca inkube edilen toprak 

kökenli fungalizolatlarından her cam şişeye 

dörtte bir petri kültürü eklenmiştir. Cam şişelere 

inokuleedilen izolatlar karanlıkta 24±2°C 

sıcaklıkta 1–2 hafta süreyle inkube edilmiş ve bu 
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süre içinde inokulumun tüm yulaf tanelerine 

ulaşması için cam şişeler gün aşırı 

çalkalanmıştır. Patojenisite testleri etmenlerin 

izole edildiği çeşitlere ait sağlıklı bitkiler 

üzerinde yürütülmüştür. Her saksıya yulafta 

geliştirilen 20g kültür saksı toprağına, bitkilerin 

kök bölgesine verilmiştir (Çeliker, 1992). 

Kontrol olarak ayrılan bitkilerin kök bölgesine 

ise yalnızca inokulumsuz yulaf karıştırılmıştır. 

Bu işlemin ardından saksı toprağı sulanmıştır. 

Daha sonra bitkiler 25±1°C sıcaklık, %55–60 

orantılı nem ve 12 saat aydınlık periyodun 

sağlandığı iklim odasında gelişime bırakılmıştır. 

Belirtiler görüldükten sonra, izolasyon 

çalışmaları başlığı altında belirtildiği gibi re–

izolasyon çalışmaları yürütülmüştür.  

 

Hastalıklı yapraklardan izole edilen funguslar 

için patojenisite testi 

Patojenisite testi için çuha bitkisinden elde 

edilen izolatın bulunduğu petri kaplarına 5–10 

ml‟lik steril saf su ilave edilmiş ve steril bir cam 

baget yardımıyla besi yeri üzerindeki miselyum 

tabakası hafifçe kazınarak etmenin sporlarının 

suya geçmesi sağlanmıştır. Spor süspansiyonu, 

miselyum ve agar parçalarından ayırmak için 4 

katlı ince bir bez yardımıyla süzülerek plastik bir 

kap içerisine biriktirilmiştir. 10
6
 spor/ml (Dolar, 

2011) yoğunluğunda hazırlanan spor 

süspansiyonları sağlıklı bitkilerin yapraklarına 

püskürtülerek uygulanmıştır. Bitkilerin üzerine 

plastik torbalar geçirilerek 72 saat süreyle %90 

orantılı nem sağlanmıştır. Kontrole yalnızca su 

püskürtülmüştür. Bu sürenin sonunda torbalar 

çıkarılarak bitkiler 25±1°C sıcaklık, %55–60 

orantılı nem ve 12 saat aydınlık periyodun 

sağlandığı iklim odasında belirtiler görülünceye 

kadar bekletilmiştir. Belirtiler görüldükten sonra, 

izolasyon çalışmaları başlığı altında belirtildiği 

gibi re–izolasyon çalışmaları yürütülmüştür.  

 

Hastalıklı gövde ve dallardan izole edilen 

funguslar için patojenisite testi 

Patojenisite testi için fungusun üreme 

yapıları, sporodochiumlarsteril bir iğne 

yardımıyla test bitkilerinin ince dallarına inokule 

edilmiştir. İnokulumun kurumaması için üzeri 

nemli pamukla kapatıldıktan sonra parafilm 

yardımıyla yara yerinin çevresi sarılmıştır. 

Kontrol bitkilerin ince dallarına ise 

inokulumsuzagar konulmuştur. Daha sonra 

bitkiler 25±1°C sıcaklık, %55–60 orantılı nem 

ve 12 saat aydınlık periyodun sağlandığı iklim 

odasında tutulmuştur. Belirtiler görüldükten 

sonra izolasyon çalışmaları başlığı altında 

belirtildiği gibi re–izolasyon çalışmaları 

yürütülmüştür.  

 

Bulgular 

İzmir ili ve ilçelerinde yetiştirilen ve 

hastalık belirtileri gösteren çeşitli kesme çiçek, 

soğanlı bitki ve dış mekan süs bitkilerinden 

yapılan izolasyonlar sonucu bulunan funguslar 

Çizelge 2‟de verilmiştir.  

 

Karanfil 
Menderes ilçesinden gelen, kesme çiçek 

olarak üretimi yapılan karanfillerden Fusarium 

oxysporum etmeni izole edilmiştir. Yapılan 

patojenisite testinden birkaç hafta sonra bitkiler 

alt yapraklardan itibaren sararak solgunluk 

belirtileri göstermiş ve daha sonra tüm bitki 

kurumuştur. Bu bitkilerin kök boğazına yakın 

bölgesinden enine kesit alınıp bakıldığında 

iletim demetlerinde kahverengileşme göze 

çarpmıştır. Bu bölgeden yapılan re–izolasyonlar 

sonucu tekrar F. oxysporum etmeni elde 

edilmiştir.  

Torbalı ilçesinden saksıda üretimi yapılan 

karanfil bitkisinin kök ve kök boğazı bölgesinde 

ve toprağında bulunan sklerotlarınmakroskobik 

ve mikroskobik incelemeleri sonucunda 

Sclerotinia sclerotiorum etmenine ait olduğu 

saptanmıştır. F. oxysporum ve S. sclerotiorum 

etmenlerinin her ikisinin de karanfil bitkisinde 

patojen olduğu bilinmektedir (Özer ve Soran, 

1989; Tezcan ve ark., 2004; Şevik ve Saruhan, 

2010; Arıcı ve Kazaz, 2013).  

 

Çuha çiçeği 
Bayındır‟da yetiştiriciliği yapılan çuha 

çiçeklerinden yapılan izolasyonlar sonucu elde 

edilen izolatlar mikroskop altında incelenmiş ve 

etmenin Botrytis cinerea olduğu saptanmıştır. 

Yapılan patojenisite testi sonucunda ise çuha 

bitkisinin çiçeklerinin kahverengine dönerek 

kuruduğu ve üzerinde gri–kurşuni bir küf 

tabakasının oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan 

re–izolasyonlar sonucunda da tekrar B. cinerea 

etmeni elde edilmiştir. Bilindiği gibi B. cinerea 

çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir ve bu 

çalışma ile çuha çiçeğinde de patojen olduğu 

belirlenmiştir.  
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Zambak 

Ödemiş‟te yetiştiriciliği yapılan ve 

solgunluk gösteren zambak bitkilerinin üretim 

materyali olan soğanlarından ve kök boğazı 

bölgesinden, F. oxysporum etmeni daha yüksek 

oranda olmak üzere Rhizoctonia spp. de yoğun 

olarakizole edilmiştir. Her iki etmenin bir arada 

bulunması ile meydana gelen tahribat soğanlarda 

ve kök boğazında kahverengileşme, çürüklük ve 

özellikle kök boğazında öz boşalması, bitkinin 

bütününde ise solgunluk şeklinde kendini 

göstermiştir. Patojenisite testi için sağlıklı 

zambak soğanlarının topraklarına F. Oxysporum 

izolatı karıştırılmıştır. Birkaç hafta sonra bitkiler 

dikili oldukları saksılardan sökülerek toprak altı 

organları incelemeye alınmıştır. Yapılan 

incelemede bitkilerin soğanlarında ve köklerinde 

şiddetli oranda sarı–kahverengi çürüklükler göze 

çarpmıştır ancak bitkilerin kök boğazı bölgesinin 

sağlıklı olduğu görülmüştür. Ayrıca 

çürüklüklerin soğanların iç kısımlarına kadar çok 

ilerlemediği de göze çarpan sonuçlar arasındadır.  

 

Pervane çiçeği 

Bayındır‟da üretimi yapılan, solgunluk ve 

kök boğazı ve gövdede içe çökük lezyonlar 

görülen pervane fidelerinden yapılan 

izolasyonlar sonucunda Rhizoctonia spp. elde 

edilmiştir. Yapılan patojenisite testinden birkaç 

hafta sonra fideler solgunluk belirtileri göstermiş 

ve saksı toprağından sökülüp kök boğazı 

bölgelerine bakıldığında içe çökük kahverengi 

lekeler ve bu bölgede incelme görülmüştür. Bu 

bitkilerin kök boğazı bölgesinden enine kesit 

alınıp bakıldığında iletim demetlerinde 

kahverengileşme göze çarpmıştır. Bilindiği gibi 

Rhizoctonia spp. çok geniş bir konukçu dizisine 

sahiptir ve genellikle fide dönemindeki bitkileri 

hastalandırdığı bilinmektedir.  

 

Taflan  

Dış mekan peyzajında yaygın olarak 

kullanılan ve külleme hastalığı belirtileri 

gösteren taflan bitkilerinden örnekler alınmış ve 

spor yapıları mikroskop altında incelenmiştir. 

Yapılan spor ölçümleri sonucunda konidi 

boyutlarının ortalama 10–15x27.5–40 µm (en–

boy) olduğu gözlemlenmiştir. Spor ölçümleri ve 

konidi yapıları göz önüne alınarak etmenin yeni 

taksonomik sınıflandırmaya göre Erysiphe 

cinsine ait olduğu saptanmıştır (Belanger ve ark., 

2007; Anonymous a).  

 

Portakal nergisi 

İzmir Merkezi‟nden toplanan ve külleme 

hastalığı belirtisi gösteren bazı portakal nergisi 

örnekleri mikroskop altında incelenmiştir. 

Yapılan spor ölçümleri sonucunda konidi 

boyutlarının ortalama 15–20x30–50 µm (en–

boy) olduğu gözlemlenmiştir. Spor ölçümleri ve 

konidi yapıları göz önüne alınarak etmenin 

Podosphaera spp. olduğu saptanmıştır.  

 

Berberis 

Yine İzmir Merkez‟den toplanan ve 

külleme hastalığı belirtisi gösteren bazı berberis 

bitkisi örnekleri mikroskop altında incelenerek 

spor ölçümleri yapılmıştır. Yapılan spor 

ölçümleri sonucunda konidi boyutlarının 

ortalama 12.5–15x25–32.5 µm (en–boy) olduğu 

gözlemlenmiştir. Spor ölçümleri ve konidi 

yapıları göz önüne alınarak etmenin yeni 

taksonomik sınıflandırmaya göre Erysiphe 

(Microsphaera) genusuna ait olduğu saptan–

mıştır (Belanger ve ark., 2007; Anonymous a).  

 

Kamelya 

İzmir Merkez‟den uç sürgünlerinde 

kurumalar olduğu gerekçesiyle kurumumuza 

getirilen kamelya örneği yakından 

incelendiğinde etmene ait üreme yapıları olan 

acervuluslar bitkinin uç sürgünlerinde 

görülmüştür. Bitki gövdesinin dış kabuğu ince 

bir zar halinde sıyrıldığında ise kabuk altı 

dokuların kahverengileştiği görülmüştür. 

Hastalık belirtisi gösteren dokulardan yapılan 

izolayonlar sonucunda Pestalotiopsis spp. elde 

edilmiştir.  

Sağlıklı kamelya fidanları üzerinde 

patojenisite testleri yürütülmüş ve gelen 

örnekteki aynı belirtiler birkaç hafta içerisinde 

test bitkisi üzerinde de görülmüştür. Yapılan re–

izolasyonlar sonucunda yeniden Pestalotiopsis 

spp. izole edilmiştir.  

 

Leylandi 

Yine İzmir Merkez‟den uç sürgünlerinde 

ve yapraklarında kurumalar ve geriye doğru 

ölüm olduğu gerekçesiyle getirilen leylandi 

örneklerinden de hastalıklı dokulardan yapılan 

izolasyonlar sonucunda Pestalotiopsis spp. izole 

edilmiştir. Sağlıklı leylandi fidanları üzerinde de 

patojenisite testleri yürütülmüş ve izolatın 

patojen olduğu saptanmıştır.  
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TartıĢma ve Sonuç 

Bu çalışma ile İzmir ili ve çevre 

ilçelerinde gerek yerinde incelemeler, gerekse 

gönderilen örnekler üzerinde yapılan gözlemler 

sonucunda bazı kalemlerde verim ve ekonomik 

kayba neden olan patojenler saptanmıştır. 

Karanfil bitkisinde solgunluğa ve kök–kök 

boğazı bölgesinde hastalığa neden olan F. 

oxysporum ve S. sclerotiorum etmenlerinin 

patojen olduğu belirlenmiştir. Hem yurt dışında 

hem de ülkemizde yapılan birçok çalışmada F. 

oxysporum‟un karanfilde patojen olduğu 

saptanmıştır. Şevik ve Saruhan (2010), On 

Dokuz Mayıs Üniversitesi‟nde yaptıkları bir 

çalışmada karanfillerde F. oxysporum‟un iletim 

demetlerini hastalandırarak solgunluğa neden 

olan en önemli patojenlerden biri olduğunu 

vurgulamışlardır. Aynı çalışmada S. 

sclerotiorum‟un da karanfilde patojen olduğu 

bildirilmiştir.  

Ülkemizde yapılmış bir çalışmaya 

rastlanılmamasına rağmen Kore‟de yapılan bir 

çalışmada B. cinerea fungal etmeninin çuha 

bitkisinde kurşuni küf hastalığına neden olduğu 

bildirilmiştir (Kwonand Park, 2005). Bu 

çalışmada yapılan izolasyon ve patojenisite 

testleriyle elde edilen sonuçlar B. cinerea‟nın 

çuha bitkisinde patojen olduğuna ilişkin literatür 

verileri ile paralellik göstermektedir.  

Mevsimlik süs bitkisi olarak yetiştirilen 

pervane bitkisinde saptanan Rhizoctonia spp. 

bitkinin kök boğazından izole edilmiştir. 

Rhizoctonia cinsine bağlı fungus türlerinin 

ülkemizde daha önce pervane bitkisinde 

bulunduğuna dair henüz bir kayda 

rastlanmamıştır. Ancak, yurtdışında yapılan 

çalışmalarda etmenin pervane bitkisinde patojen 

olduğu bildirilmiştir (Holcomb and Carling, 

2002; Garibaldi, 2006). Ayrıca bilindiği gibi 

Rhizoctonia türleri, çok geniş bir konukçu 

dizisine sahiptir olup, genellikle bitkilerin fide 

döneminde kök boğazı bölgesini enfekte eden 

çok tahripkar bir etmendir. Ayrıca, bu hastalık 

etmeni fidelerde çökerten hastalığına da neden 

olmaktadır.  

Toprak üstü aksamında şiddetli solgunluk, 

soğan ve kök boğazında çürüklük şikâyetiyle 

kurumumuza gönderilen zambak bitkilerinin 

soğanlarından ve kök boğazından yapılan 

izolasyonlarda F. oxysporum ve Rhizoctonia spp. 

fungal etmenleri saptanmıştır. F. oxysporum 

etmeniyle yapılan patojenisite testi sonucunda 

bitkilerin soğanlarında ve köklerinde çürüklükler 

olduğu görülmüştür. Bitkilerin kök boğazı 

kısımlarının temiz olmasının da, patojenisite 

testlerinde Rhizoctonia türlerinin kullanılmamış 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

durum; F. oxysporum‟un daha çok soğanlarda ve 

köklerde çürüklüklere; Rhizoctonia etmenlerinin 

ise kök boğazında hastalığa neden olduğu 

düşüncesini doğurmaktadır.  

Çalışmada zambak bitkisinin toprak altı 

organlarında F. oxysporum ve Rhizoctonia spp. 

etmenlerinin hastalık meydana getirdiği sonucu, 

yurtiçi ve yurtdışında yapılan birçok çalışma ile 

desteklenmektedir. Gümrükçü ve Gölükcü 2005 

yılında yaptıkları bir çalışmada; kök çürüklüğü 

hastalığına neden olan Rhizoctonia türlerinin, 

zambak bitkisinin gövde ve soğanında da 

hastalığa neden olduğunu belirtmişlerdir. Bald 

ve ark., ise (1979) yaptıkları bir çalışmada; F. 

oxysporum‟unzambak bitkisinin toprak altı 

organlarında çürüklüklere neden olabileceğini 

bildirmişlerdir. Ayrıca Fusarium etmeninin 

inokulasyonunun, uygulanan izolatın 

virulentliğine bağlı olarak farklı simptomlara 

neden olduğunu da vurgulayarak bazı izolatların 

yanlızca soğanlarda yüzeysel bir sararmaya 

neden olduğunu diğerlerinin ise soğanların 

gövdesinde ve köklerde çeşitli daha şiddetli 

lezyonlara neden olduğunu belirtmişlerdir. En 

şiddetli etkinin ise soğanın taban kısmının ve dış 

katmanlarının çürümesi şeklinde olduğunu bu 

nedenle soğanların kolaylıkla dağıldığını ve bitki 

zarar gördüğünü bildirmişlerdir.  

Portakal nergisi, berberis ve taflan 

bitkilerinde yapılan incelemelerde külleme 

hastalığının olduğu görülmüştür. Hastalığın 

belirtileri taflan bitkisinde sadece yapraklarda 

oluşurken, portakal nergisi ve berberis 

bitkilerinde hem gövde hem de yapraklarda 

yoğun olarak görülmüştür. Ülkemizde ve yurt 

dışında yapılan çalışmalarda portakal nergisinde 

hastalığa neden olan etmenin Podosphaeara 

xanthii oldugu bildirilmiştir (Kavak, 2011; 

Garibaldi ve ark., 2008). Portakal nergisi bitkisi 

üzerinde saptamış olduğumuz külleme etmeni, 

Kavak (2011)‟nin bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir.  

Berberis bitkisinde saptanan külleme 

etmeninin mikroskop altında konidi yapıları 

incelenerek spor ölçümleri yapılmış ve yeni 

taksonomik sınıflandırmaya göre Erysiphe 

(Microsphaera) cinsine ait olduğu saptanmıştır 

(Belanger ve ark., 2007; Anonymous a). 

Severoğlu ve Özyiğit (2012), yapmış oldukları 
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bir çalışmada berberis bitkisindeki külleme 

etmenini Microsphaera berberidicola olarak 

saptamışlardır.  

Taflan bitkisinde yapılan makroskobik ve 

mikroskobik incelemeler sonucunda külleme 

etmeninin yeni taksonomik sınıflandırmaya göre 

Erysiphe cinsine ait olduğu saptanmıştır 

(Anonymous a). Daha önce taflan bitkisinde 

külleme hastalığı ile ilgili yapılan çalışmalarda 

etmenin konukçuya özel olduğu ve 

Oidiumeuonymi–japonica olduğu bildirilmiştir 

(Li ve ark., 2011; Severoğlu ve Özyiğit, 2012).  

İncelediğimiz kamelya ve leylandi 

bitkilerinde Pestalotiopsis spp. Etmenleri 

saptanmıştır. Pirone (1978) Pestalotiopsis 

türlerinin fırsatçı patojenler olduğunu, 

zayıflamış, direnci düşük süs bitkilerinde küçük 

hasarlar meydana getirdiğini bildirmiştir. 

Hopkins ve Mc Quilken (2000) ise 

Pestalotiopsis türlerinin özellikle saksıda 

yetiştirilen süs bitkilerinde ciddi enfeksiyonlara 

neden olabileceğini vurgulamışlardır.  

Maharachchi Kumbura ve ark. (2011) 

yapmış olduğu bir çalışmada Pestalotiopsis 

spp.‟nin kamelya bitkisinde patojen olduğu 

belirtilmiştir. Yine Plant Pathology yayımlarının 

31 Mart 2011 tarihli sayısında leylandi 

bitkisinde hastalığa neden olan patojenler 

içerisinde Pestalotiopsis spp. etmeni de 

geçmektedir (Anonymous, 2011) 

Sonuç olarak bu çalışma ile İzmir ilinde 

ticari olarak yetiştirilen süs bitkilerinde 

karşılaşılan fungal etmenlerin önemli bitki 

patojenleri olduğu belirlenmiştir. Saptanan bu 

etmenler, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve 

soğanlarında verim kayıplarına neden olmakta 

ve kaliteyi düşürmektedir. Üretim alanlarında 

karşılaşılan, verim ve kaliteyi etkileyen bu 

fungal patojenlerin saptanması, ileride yapılacak 

mücadeleye yönelik çalışmalara ışık tutacaktır.  
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Çizelge 1: İzmir İli ve İlçelerinde 2012 yılında incelenen bazı süs bitkileri ve bulundukları ilçeler 

Türkçe ismi/Bilimsel ismi Familya Süs bitkisinin bulunduğu ilçe 

Karanfil /Dianthuscaryophyllus  Torbalı, Menderes 

Çuha çiçeğ/Primula spp.   Bayındır 

Zambak /Lillium spp.   Ödemiş 

Pervane çiçeği/Catharanthus spp.   Bayındır 

Taflan /Euonymusjaponicus  İzmir–Merkez 

Portakal nergisi/Calendulaofficinalis)  İzmir–Merkez 

Berberis/Berberis spp.   İzmir–Merkez 

Kamelya /Camellia spp.   İzmir–Merkez 

Leylandi/Cupressocyparisleylandii  İzmir–Merkez 

 

Çizelge 2: İzmir İli ve İlçelerinde 2012 yılında hastalık belirtisi gösteren bazı süsbitkilerden izole edilen fungal 

hastalık etmenleri 

No Süs bitkisi türü Hastalık etmeni Süs bitkisinin bulunduğu yer 

1 
a
Karanfil Fusariumoxysporum Menderes 

2 
b
Karanfil Sclerotiniasclerotiorum Torbalı 

3 Çuha çiçeği Botrytiscinerea Bayındır 

4 Zambak  Fusariumoxysporum, Rhizoctonia spp.  Ödemiş 

5 Pervane çiçeği Rhizoctonia spp.  Bayındır 

6 Taflan Erysiphe spp.  İzmir–Merkez 

7 Portakal nergisi Podosphaera spp.  İzmir 

8 Berberis Erysiphe spp.  İzmir 

9 Kamelya  Pestalotiopsis spp.  İzmir 

10 Leylandi Pestalotiopsis spp.  İzmir 
a)

 Kesme çiçek olarak yetiştirilen karanfil bitkisi 
b)

 Saksıda yetiştirilen karanfil bitkisi 
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Atık Çamurun Kapak Malzemesi Olarak Kullanımının Bazı Çim Türlerine Etkisi 
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Özet 

Atık suların arıtılmasıyla son ürün olarak açığa çıkan %95 su içeriğine sahip arıtma çamurlarının, 

depolanması ve bertarafı özellikle büyük şehirlerde çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, 

günümüzde artan atık çamur miktarları ve kısıtlı depolama sahaları, atık çamurların yeniden kullanımı ile doğaya 

kazandırılmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanımlarını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada da yeşil 

alanlarda kullanılan bazı çim türlerinde atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanılabilme olanakları 

araştırılmıştır. Deneme Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokuluna ait açık alanda 3 

tekerrürlü olarak yürütülmüş, 3 farklı çim türü tekli ve eşit miktarlardaki oranlarda karışım olarak kullanılmıştır 

(Cynodon dactylon, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Cynodon dactylon + Festuca arundinacea, Cynodon 

dactylon + Lolium perenne, Festuca arundinacea + Lolium perenne, Cynodon dactylon + Festuca arundinacea 

+ Lolium perenne). Bu türler, bahçe toprağına ekilmiş, kapak malzemesi olarak da bahçe toprağı, atık çamur ve 

atık çamur + bahçe toprağı (1:1) karışımı kullanılmıştır. Çim türleri deneme süresince her gün düzenli olarak 

şebeke suyu ile sulanmıştır. Denemede her gün çimlenme süresi, haftada bir kez çimlenme oranı, bitki boyu, 

yaprak rengi, yaprak dokusu ve çalışmanın en sonunda ise üst aksam–kök yaş ve kuru ağırlığı kriterleri 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak atık çamur kullanımının çimlerde çimlenme ve gelişme üzerine olumlu 

etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Atık çamur, yeniden kullanım, çimlenme 

 

Effects of Sewage Sludge as Cover Material on the Growth of Several Grass Species 

Abstract 

Gathering and evaluation of sewage sludge which has 95% water content and produced as last product 

from the purification of waste water have great environmental problems in heavy settlement areas. Nowadays as 

a result of increasing amounth of sewage sludge and limited storage areas using the material to reuse in gaining 

to nature without damage to environment coming in to question. In this study effect of sewage sludge as cover 

material on the growing of several grass species using in forming greenland are investigated. For this purpose the 

study conducted in the fields of Muğla Sıtkı Koçman University, Ortaca Vocational School. The study designed 

as three replicates, three grass species as single and equal ratio mixed amount (Cynodon dactylon, Festuca 

arundinacea, Lolium perenne, Cynodon dactylon + Festuca arundinacea, Cynodon dactylon + Lolium perenne, 

Festuca arundinacea + Lolium perenne, Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne). These 

species seeded to soil and soil, sewage sludge, sewage sludge + soil (1:1) use as cover material. Grass species 

irrigated regularly by well water. Germination time evaluated daily, germination ratio, plant height, number of 

plants, leaf colour, leaf tissue and coverage criteria was evaluated once a week. As a result, sewage sludge have a 

positive effect on the germination and growth of grass species.  

 

Key words: Sewage sludge, reuse, germination 

 

GiriĢ 

Gerek teknolojinin gelişmesi gerekse 

nüfus popülasyonunun yoğunluğuna paralel 

olarak binaların artışı ve kentleşme, parklar gibi 

yeşil alanları azaltmakta ve yaşamı ev, ofis gibi 

kapalı mekanlara kaydırarak insanların doğaya 

olan özlemini arttırmaktadır. Bu anlamda yeşil 

alanlar mimari ve estetik açıdan insanların doğa 

özlemlerini giderdikleri dinlenme sahalarını 

oluşturmakta ve yeşil alanlara verilen önem her 

geçen gün artmaktadır. Bu haliyle yeşil alanlar, 

kentlerin vazgeçilmez unsurları haline gelerek 

lüks olmaktan çıkmıştır. Yüksek öneme sahip 

yeşil alanların tesisinde tohum ekimi ve toprak 

hazırlığı en önemli konular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İyi hazırlanmış toprak materyali 

üzerine tohum ekimi yapılarak yanmış çiftlik 

gübresi ve toprak karışımı kapak olarak 

kullanıldığında herhangi bir uygulama hatası 

olmadığı sürece pratikte iyi bir çıkış 

sağlanmaktadır. Çiftlik gübresinin kullanımı ile 

hem iyi bir ekim yeri hazırlanmış olmakta hem 

de çim alan için gerekli olan bitki besin elementi 

ihtiyacı karşılanmaktadır. Son yıllarda 

sürdürülebilir tarım kapsamında organik 

gübreleme gittikçe popüler olmaya başlamıştır. 
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Bu açıdan bir organik gübre kaynağı olarak 

kullanılan atık su arıtma çamurları hem organik 

madde içeriğinin yüksek olması bakımından hem 

de toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını 

düzeltmeleri ile çiftlik gübresine alternatif 

oluşturmaktadır (Malik ve ark., 2000). Bu 

bağlamda evsel ve endüstriyel kökenli atık su 

arıtma çamurlarının miktarları her geçen gün 

artarak insan sağlığını tehdit eder boyutta çevre 

kirliliğine neden olduğundan çevrenin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak 

çevreye uyumlu yöntemlerle bertaraf edilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım 

doğrultusunda, atık su arıtma çamurları; tarımsal 

alanlarda, orman alanlarında, bozulmuş 

alanlarda, park–bahçeler ve çim alanlarda 

kullanılarak bertaraf edilebilmektedir. Ancak 

arıtma çamurlarının tarım alanlarından ziyade 

çim alan, arazi rekreasyonu, şehir peyzajı ve 

fidancılıkta kullanımlarının yaygınlaştığı yapılan 

araştırmalarda da görülmektedir (Yıldız ve 

Değirmenci, 2009; Ünal ve ark., 2011; Tolay ve 

ark., 2000; Yalçın ve ark., 2011). Ayrıca arıtma 

çamurları bu kullanımlarının yanı sıra 

çimlendirme ortamı, yetiştirme ortamı ve 

organik gübre kaynağı olarak da son yıllarda süs 

bitkileri yetiştiriciliğinin değişik dallarında da 

kullanılmaktadır (Dede ve ark., 2009; Uzun ve 

Bilgili, 2011; Çelebi ve ark., 2011a). Çim 

alanlarda kimyasal gübrelemenin pahalı olması 

aynı zamanda bilinçsiz ve yanlış kullanımları ile 

çevre kirliliği daha da artmaktadır. Gübre 

maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olan atık 

çamur kullanımı ile hem ülke ekonomisine katkı 

sağlanmakta, hem de atık çamurun bertarafı 

konusunda çözüme ulaşılmaktadır. Bu anlamda 

son yıllarda kompostlanmış endüstriyel ve şehir 

atıklarının, çimlendirme ortamı olarak 

kullanımlarına ait olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. Özellikle yeşil alanlarda çim kapak 

malzemesi olarak çim kalitesi üzerindeki 

etkilerinin de olumlu olduğu, yetiştirme ortamı 

olarak kullanımlarında ise bitki türlerine göre 

farklı etkilerinin saptanması ile birlikte gübre 

sağlayıcı materyal olarak iyi bir besin kaynağı 

olduklarını bildiren pek çok çalışmada 

bulunmaktadır (Dede ve ark., 2009; Bozdoğan 

ve ark., 2009, Çetinkale ve Söğüt, 2010). Bu 

çalışmada atık su arıtma tesislerinden yoğun 

miktarlarda ortaya çıkan atık çamurların, çim 

alan tesisinde çim kapak malzemesi olarak 

kullanımlarının bitki gelişimi ve çim kalitesi 

üzerine etkilerini saptamak amaçlanmaktadır.  

Materyal ve Yöntem 

Araştırma 04.03.2013–16.04.2013 

tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokuluna ait 

açık alan koşullarında, tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 3 

çimlendirme kabı olacak şekilde kurulmuştur. 

Çimlendirme kaplarında 3 farklı çim türünün 

tekli ve eşit oranlardaki karışımlarının (Cynodon 

dactylon, Festuca arundinacea, Lolium perenne, 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea, 

Cynodon dactylon + Lolium perenne, Festuca 

arundinacea + Lolium perenne, Cynodon 

dactylon + Festuca arundinacea + Lolium 

perenne) ekim işlemi 0.5 lt‟lik siyah PE 

saksılara yapılmıştır. Bu türler, çimlendirme 

ortamı olarak bahçe toprağına ekilmiş, kapak 

malzemesi olarak da bahçe toprağı, atık çamur + 

bahçe toprağı (1:1) ile atık çamur karışımı 

kullanılmıştır. Çizelge 1‟de verilen atık çamurun 

ağır metal içerikleri sınır değerlerin çok altında 

çıkmıştır. Çim türleri deneme süresince düzenli 

olarak süzgeçli kova yardımıyla sulanmıştır. 

Denemede çimlenme gerçekleşene kadar her gün 

çimlenme süresi (gün), haftada bir kez çimlenme 

oranı (%), bitki boyu (cm), yaprak rengi (skala 

değeri: 1: sarımsı yeşil, 2: yeşil, 3: koyu yeşil) ve 

yaprak dokusu (skala değeri: 1: zayıf doku, 2 

normal doku, 3: kaba doku), üst aksam–kök yaş 

ve kuru ağırlığı parametreleri değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Araştırma süresince atık çamurun kapak 

malzemesi olarak kullanımının bazı çim 

türlerinin çimlenme ve gelişmesi üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla; çimlenme 

süresi, çimlenme oranı, bitki boyu, yaprak rengi, 

yaprak dokusu, üst aksam–kök yaş ve kuru 

ağırlığı parametreleri değerlendirilmiştir. 

Çizelge 2‟de çim türlerine ait literatürdeki ekim 

miktarları ve çimlenme süreleri verilmiştir. İkili 

karışım olarak kullanılan çim türleri 1:1 

oranında, üçlü karışım olarak kullanılan çim 

türlerinde de 1:1:1 oranında tohum ekimi 

yapılmıştır. Çizelge 3‟de verilen çimlenme 

sürelerine ait veriler incelendiğinde, atık 

çamurun kapak malzemesi olarak kullanıldığı 

ortamın genel olarak kontrole göre çimlenme 

süresini kısalttığı tespit edilmiştir. Çimlenme 

oranına ait veriler incelendiğinde ise genel 

olarak atık çamur uygulanan kapak 

malzemelerinde çimlenme oranının kontrol 

ortamına göre arttığı tespit edilmiştir. En yüksek 
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çimlenme oranı %96 ile Cynodon dactylon + 

Festuca arundinacea karışımında, en düşük 

değer ise %36 ile Cynodon dactylon türünde atık 

çamurun kapak olarak kullanıldığı ortamda elde 

edilmiştir (Çizelge 4).  

Çimlenme süresi ve çimlenme oranına ait 

bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, 

çimlenme süresinde en erken çimlenme Lolium 

perenne türünde görülürken en geç çimlenme 

süresi Cynodon dactylon türü ile Cynodon 

dactylon + Festuca arundinacea karışımdan elde 

edilmiştir. Çim türleri arasında %1 düzeyinde 

önemli bir fark çıkarken kapak malzemeleri 

arasında istatistiksel anlamda önemli bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Ancak atık çamurun 

kullanıldığı kapak malzemesinde çimlenme 

süresinin kısaldığı belirlenmiştir. Çimlenme 

oranı verilerine bakıldığında ise Cynodon 

dactylon + Festuca arundinacea karışımı ile 

Lolium perenne türü en yüksek değerler arasında 

aynı grupta yer almıştır Kullanılan kapak 

malzemelerinde çim türlerinde olduğu gibi 

istatistiksel anlamda %1 düzeyinde önemli bir 

farklılık tespit edilmiştir. Atık çamurun kapak 

olarak kullanıldığı ortamlar kontrole göre daha 

yüksek değerlere ulaşmıştır (Çizelge 5). Barker 

(1993), atık çamuru kompost olarak kullandığı 

çalışmasında Lolium perenne türünün 

çimlenmesinde bir gecikmeye yol açtığı 

sonucuna ulaşmıştır. Barker‟in çalışmasıyla, atık 

çamurun kapak malzemesi olarak kullanıldığı bu 

çalışma paralellik göstermemektedir. Bunun 

sebebi olarak atık çamurun organik madde 

içeriğinde ve miktarındaki farklılıklar 

gösterilebilmektedir. Bitki boyuna ait Çizelge 

5‟de verilen istatistiksel sonuçlar 

değerlendirildiğinde; çim türleri arasında %1 

düzeyinde önemli bir fark bulunmuştur. 

Kullanılan çim türlerine göre farklılıkların 

gözlemlenmesi beklenen bir sonuç iken 

kullanılan kapak malzemeleri arasında önemli 

bir fark görülmemiştir (Çizelge 5). Ancak kapak 

malzemeleri açısından bakıldığında atık 

çamurun kullanıldığı kapak malzemelerinde 

kontrole göre daha fazla boy artışı 

gözlemlenmiştir. Elde edilen verilere göre en 

yüksek bitki boyu değeri üçlü olarak kullanılan 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + 

Lolium perenne karışımında (6.93 cm) 

görülürken en düşük değer Cynodon dactylon 

türünde (2.12 cm) tespit edilmiştir. Bitki boyları 

değişimi çim türlerine göre, Cynodon dactylon + 

Festuca arundinacea + Lolium perene > 

Cynodon dactylon + Lolium perene > Festuca 

arundinacea + Lolium perene > Lolium perene 

> Festuca arundinacea > Cynodon dactylon 

şeklinde gerçekleşmiştir. Atık çamur uygulaması 

çim türlerinin bitki boyunu düzenli bir şekilde 

arttırmıştır. Bozdoğan ve ark., (2010), Gori ve 

ark., (2000), Gerhart ve ark., (2006), arıtılmış 

atık suyu otsu ve odunsu süs bitkilerinde 

kullandıkları çalışmalarında, Çetinkale ve Söğüt 

(2010) ise Cynodon dactylon çim türüne atık 

çamuru kapak malzemesi olarak kullandıkları 

çalışmalarında büyümenin olumlu etkilendiğini 

bildirmişlerdir. Çelebi ve ark., (2011), atık su 

atık çamurunun bütün dozlarda çiftlik gübresine 

göre daha yüksek bitki boyu alınmasını 

sağladığını bildirmişlerdir. Bahsedilen 

çalışmalardan elde edilen bulgularla, atık 

çamurun kapak malzemesi olarak kullanıldığı bu 

çalışmanın örtüştüğü belirlenmiştir.  

Yaprak rengi ile ilgili veriler skala 

değerine göre belirlenmiştir (skala değeri: 1: 

sarımsı yeşil, 2: yeşil, 3: koyu yeşil). Deneme 

süresince çim türleri ve karışımlarında meydana 

gelen yaprak renk değişimleri arasında çim 

türleri ve kapak malzemeleri açısından fark 

gözlemlenmemiştir. Çim türlerinin ilk renk 

değerlendirilmesinde, fark olmaksızın renk yeşil 

iken, 2. ölçümden itibaren çalışmanın sonuna 

kadar rengin bütün türlerde koyu yeşil olarak 

korunduğu gözlemlenmiştir. Atık su ile 

sulamanın C. dactylon türünde koyu yeşil bir 

renge neden olduğu (Bozdoğan, 2009; Çetinkale 

ve Söğüt, 2010), Agrostis sp. ve Poa pratensis 

çim türlerine atık çamurun kapak malzemesi (32 

m3/ha) olarak uygulandığı farklı bir çalışmada 

da, 5–8 haftada çim alanlarda renk, büyüme ve 

yaprak alanında önemli artışlar sağlandığı 

belirtilmiştir (Garling ve Boehm, 2001). Çelebi 

ve ark., (2010), atık su atık çamurunun renk ve 

çim kalitesini olumlu yönde etkilediğini özellikle 

atık çamurun yüksek dozları ile tesis edilen 

alanlarda incelenen bu kriterlerin her dönemde 

yüksek değerler gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Çelebi ve ark.‟larının (2011b) yaptığı başka bir 

çalışmada da Lolium perenne (%40) + Poa 

pratensis (%20) + Festuca rubra var. comutata 

(%20) + Festuca rubra var. rubra (%20) türleri 

karışım olarak kullanılmış, 3, 6, 9 ve 12 ton/da 

atık çamur dozları ile çiftlik gübresi (kontrol) 

denenmiştir. Atık su atık çamur uygulamasının 

renk ve çim kalitesi üzerinde olumlu etkileri 

görüldüğünü bildirmişlerdir. Belirtilen 

çalışmalardan elde edilen bulgularla atık 
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çamurun kapak malzemesi olarak kullanıldığı bu 

çalışmanın verileri rengin olumsuz etkilenmediği 

yönünden paralellik göstermektedir. Yaprak 

dokusuna ait veriler de skala değeri esas alınarak 

belirlenmiştir (skala değeri= 1: zayıf doku, 2: 

normal doku, 3: kaba doku). Denemedeki çim 

türleri ve karışımlarının yaprak dokuları 

incelendiğinde hem çim türleri hem de kapak 

malzemeleri arasında herhangi bir farklılık 

görülmemiş, deneme süresince doku normal 

doku olarak belirlenmiştir.  

Bitki üst aksam ile kök yaş ve kuru 

ağırlıklarına ait veriler incelendiğinde, çim 

türleri arasında farklılıkların görülmesi beklenen 

bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitki üst 

aksam yaş ağırlığında, çim türleri açısından 

istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde farklılık 

görülmüştür. Çim türleri arasında en yüksek 

değer Cynodon dactylon + Lolium perenne 

karışımında (4.46 gr), en düşük değer ise 

Cynodon dactylon türünde (0.29 gr) elde 

edilmiştir. Atık çamurun kullanıldığı kapak 

malzemeleri ise kontrole göre daha yüksek 

değerlere ulaşarak ayrı grupta yer almıştır. Üst 

aksam kuru ağırlığında da, yaş ağırlığa benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır. Yine çim türleri açısından 

üst aksam kuru ağırlıkları %1 düzeyinde önemli 

bulunmuş ve en yüksek değer Cynodon dactylon 

+ Lolium perenne karışımında (0.93 gr) elde 

edilirken, en düşük değer Cynodon dactylon 

türünden (0.08 gr) tespit edilmiştir. Üst aksam 

kuru ağırlığından elde edilen değerlerde kapak 

malzemeleri arasında istatistiki anlamda önemli 

farklılıklar bulunmasa da atık çamurun kapak 

malzemesi olarak kullanıldığı ortamlar, kontrole 

göre daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Kök kuru 

ve yaş ağrılıklarına ait değerler incelendiğinde 

çim türleri arasında %1 düzeyinde önemli bir 

farklılık çıkarken, kapak malzemeleri açısından 

istatistiksel anlamda önemli bir fark tespit 

edilmemiştir. Buna rağmen atık çamurun kapak 

olarak kullanıldığı ortamlarda kontrole göre daha 

yüksek değerler elde edilmiştir. Kök yaş ağırlığı 

değerleri incelendiğinde çim türleri %1 

düzeyinde istatistiki bir fark oluşturarak en 

yüksek değerine Cynodon dactylon + Lolium 

perene + Festuca arundinacea üçlü karışımında 

(2.98 gr) ulaşılırken, en düşük değer yine 

Cynodon dactylon türünde (0.18 gr) tespit 

edilmiştir. Kök kuru ağırlığına ait değerler 

incelendiğinde yaş ağırlıkla benzerlik göstererek 

%1 önem düzeyinde farklılıklar tespit edilmiş ve 

çim türleri arasında en yüksek değerin Cynodon 

dactylon + Lolium perene + Festuca 

arundinacea üçlü karışımından (0.90 gr) 

saptandığı, en düşük değerin ise Cynodon 

dactylon türünden (0.037 gr) saptandığı 

belirlenmiştir. Kök kuru ağırlığında, kullanılan 

kapak malzemelerine göre elde edilen değerler 

incelendiğinde ise istatistiksel anlamda önemsiz 

bulunarak atık çamurun kapak olarak 

kullanıldığı ortamlarda kontrole göre daha 

yüksek değerler elde edilmiştir (Çizelge 6).  

Küçükhemek ve ark.‟larının (2005) 

yaptığı bir çalışmada, Lolium perenne (%40), 

Festuca rubra var. rubra (%30), Poa pratensis 

(%15) ve Festuca rubra var. comutata (%15) 

karışımı ile oluşturulmuş çim alanlara atık çamur 

farklı dozlarda uygulanmıştır (4, 8, 12 ton kuru 

madde/dekar). Elde edilen sonuçlara göre, atık 

çamurun, bitki verimliliğini (yaş ağırlık) olumlu 

etkilediği, çiftlik gübresine göre de 2 yıl 

içerisinde bitki yaş ağırlığını ortalama 2–2.6 kat 

arttırdığı bildirilmiştir. Wang ve ark.‟larının 

(2008) yaptığı bir çalışmada ise atık çamurların 

Zoysia japonica ve Poa annua çim türlerinde 

farklı dozlarda (0, 15, 30, 60, 120 ve 150 ton/ha) 

uygulanması ile topraktaki organik madde ve 

mineral içeriğinin arttığı, çim bitkilerinde de 

biyokütle artışı sağlanarak büyüme döneminin 

uzadığı belirtilmiştir. Aitken (1997), sıvı atık 

çamur uygulamasının bitkide ağır metal 

birikimine etkisini araştırdığı çalışmasında, 

Agrostis capillaris ve Holcus lanatus türlerine 

biçim işleminden sonra (kısa: 4 cm, uzun: 13 

cm) farklı dozlarda (0.55 ve 110 m³/ha) atık 

çamur uygulamıştır. Uygulanan dozun, bitki 

büyümesinde ve kuru madde artışında önemli 

düzeyde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

çalışmalardan elde edilen bulgularla atık 

çamurun kapak malzemesi olarak kullanıldığı bu 

çalışmanın verileri paralellik göstermektedir.  

 

Sonuç 

Bu çalışmada atık çamurun kapak 

malzemesi olarak kullanımının bazı çim türleri 

ile karışımlarında çimlenme ve gelişme üzerine 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ancak atık 

çamurun yeşil alanlarda kullanımından önce 

gerekli analizlerin yapılarak, atık çamurun 

özelliklerinin belirlenmesi ve bununla birlikte 

toprakta ağır metal birikiminin izin verilen sınır 

değerlerin üzerinde olmayacak miktarlardaki 

dozda uygulanması gerekmektedir. Bitki 

bünyesine ulaşan ağır metaller bitkilerin 

fizyolojik aktivitelerini engellemekte, 
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verimliliklerini azaltmakta ve ölümlerine neden 

olarak, ürün kalite ve miktarının azalmasına yol 

açmaktadır. Atık çamurların yeşil alanlarda 

güvenle kullanılabilmesi için söz konusu 

materyalin uygulanma şekli, zamanı ve dozu 

dikkate alınarak, fiziksel ve kimyasal (ağır 

metal) analizlerinin yapılarak bu işlemlerin 

belirli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.  

Çalışma süresince elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde atık çamurun kapak 

malzemesi olarak kullanıldığı ortamlardan 

kontrole göre daha iyi sonuçlar elde edildiği 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda, atık çamurun 

kapak malzemesi olarak kullanılması 

denemedeki çim türlerinin çimlenme ve 

gelişimlerinde herhangi bir toksik etki 

yaratmadığından yanmış çiftlik gübresi ile torf 

gibi materyallere göre ucuz olması ve daha kolay 

bulunabilmesinin yanı sıra çevre kirliliğine 

etkisini de en düşük seviyelere indirmek adına 

ekonomik bir şekilde peyzaj çalışma alanlarında 

bir alternatif olarak kullanılabileceği yargısına 

ulaşılmıştır.  
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Çizelge 1. Denemede kullanılan toprak ve atık çamur materyallerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Atık Çamur Analizleri Değerler Toprak Analizler Değerler 

pH 7.34 pH 7.88 

EC (µS/cm) 1194 EC (%) 0.020 

Organik Madde (%) 16.13 Organik Madde (%) 4.00 

C/N 11.6 Bünye Kumlu tın 

Azot (mg/g) 3.75 Azot (%) 0.19 

Fosfor (mg/kg) 3715 Fosfor (ppm) 49.62 

Potasyum (mg/kg) 1081 Potasyum (%) 184 

Toplam Demir (mg/kg) 5252 Toplam Demir (ppm) 9.78 

Toplam Bakır (mg/kg) 15.81 Toplam Kalsiyum (%) 3724 

Toplam Alüminyum (mg/kg) 2575 Toplam Sodyum (ppm) 86 

Toplam Kadmiyum (mg/kg) 0.77 Toplam Magnezyum (ppm) 1126 

Toplam Kurşun (mg/kg) 9.33 Toplam Çinko (ppm) 3.23 

Toplam Nikel (mg/kg) 41.04 Toplam Bakır (ppm) 14.54 

 
Toplam Mangan (ppm) 3.50 

Kireç (%) 11.40 

 

Çizelge 2. Çim türlerinin ekim miktarları ve çimlenme süreleri (Bozdoğan ve ark., 2010) 

Çim Türü Ekim Miktarı Literatür (g/m
2
) Çimlenme Süresi Literatür (gün) 

Cynodon dactylon 10 5–14 

Festuca arundinacea 20–30 5–10 

Lolium perenne 20–30 5–10 

 

Çizelge 3. Atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanımının çim türlerindeki çimlenme süresi değişimleri 

Çim Türleri 
Kapak Malzemeleri 

T AÇ + T AÇ 

Cynodon dactylon 7 8 8 

Festuca arundinacea 7 7 7 

Lolium perenne 5 6 5 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea 8 8 7 

Cynodon dactylon + Lolium perenne 6 6 6 

Festuca arundinacea + Lolium perenne 7 6 6 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne 7 7 6 

T: Bahçe Toprağı AÇ + T: Atık Çamur + Bahçe Toprağı AÇ: Atık Çamur 

 

Çizelge 4. Atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanımının çim türlerindeki çimlenme oranı değişimleri 

Çim Türleri 
Kapak Malzemeleri 

T AÇ + T AÇ 

Cynodon dactylon 47 56 36 

Festuca arundinacea 80 86 78 

Lolium perenne 93 85 92 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea 87 88 96 

Cynodon dactylon + Lolium perenne 79 86 87 

Festuca arundinacea + Lolium perenne 83 89 89 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne 80 89 79 
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Çizelge 5. Atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanımının çim türlerinde çimlenme süresi, çimlenme oranı 

ve bitki boyu üzerine etkisi 

Uygulamalar 
Çimlenme 

Süresi (gün) 

Çimlenme 

Oranı (%) 

Bitki Boyu 

(cm) 

Cynodon dactylon 7.66 a 46.33 e 2.12 c 

Festuca arundinacea 7.00 ab 81.33 d 5.80 b 

Lolium perenne 5.33 d 90.00 a 6.44 ab 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea 7.66 a 90.33 a 6.38 ab 

Cynodon dactylon + Lolium perenne 6.00 cd 84.00 c 6.87 a 

Festuca arundinacea + Lolium perenne 6.33 bc 87.00 c 6.55 ab 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne 6.66 bc 81.66 d 6.93 a 

LSD0.01 0.952** 0.952** 0.952** 

T 6.71 78.42 c 5.52 

AÇ + T 6.85 82.28 a 5.95 

AÇ 6.42 79.57 b 6.13 

LSD0.01 Ö.d. 0.623** Ö.d. 

Cynodon dactylon * T 7.00 47.00 k 2.07 

Cynodon dactylon * AÇ + T 8.00 56.00 j 2.45 

Cynodon dactylon * AÇ 8.00 36.00 l 1.85 

Festuca arundinacea * T 7.00 80.00 h 5.12 

Festuca arundinacea * AÇ + T 7.00 86.00 ef 5.94 

Festuca arundinacea * AÇ 7.00 78.00 i 6.34 

Lolium perenne * T 5.00 93.00 b 6.88 

Lolium perenne * AÇ + T 6.00 85.00 f 5.84 

Lolium perenne * AÇ 5.00 92.00 b 6.60 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * T 8.00 87.00 d 5.66 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * AÇ + T 8.00 88.00 cd 7.06 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * AÇ 7.00 96.00 a 6.42 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * T 6.00 79.00 h 6.56 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * AÇ + T 6.00 86.00 ef 7.02 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * AÇ 6.00 87.00 de 7.03 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * T 7.00 83.00 g 5.88 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ + T 6.00 89.00 c 7.10 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ 6.00 89.00 c 6.68 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * T 7.00 80.00 h 6.52 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ + T 7.00 86.00 ef 6.24 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ 6.00 79.00 hi 8.04 

LSD0.01 Ö.d. 1.649** Ö.d. 

 

Çizelge 6. Atık çamurun kapak malzemesi olarak kullanımının çim türlerinde üst aksam yaş–kuru, kök yaş–kuru 

ağırlığı üzerine etkisi 

Uygulamalar 
ÜAYA 

(gr) 

ÜAKA 

(gr) 

KYA 

(gr) 

KKA 

(gr) 

Cynodon dactylon 0.29 d 0.080 e 0.18 c 0.037 g 

Festuca arundinacea 4.10 ab 0.710 c 2.32 ab 0.303 d 

Lolium perene 3.40 bc 0.863 b 1.93b 0.330 c 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea 3.11 c 0.533 d 1.98 b 0.250 f 

Cynodon dactylon + Lolium perenne 4.46 a 0.930 a 2.28 ab 0.280 e 

Festuca arundinacea + Lolium perenne 4.20 ab 0.860 b 2.57 ab 0.370 b 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne 4.20 ab 0.913 a 2.98 a 0.390 a 

LSD0.01 0.882** 0.022** 0.882** 0.010** 

T 2.81 b 0.603 1.97 0.277 

AÇ + T 3.90 a 0.753 2.09 0.283 

AÇ 3.48 a 0.740 2.04 0.280 

LSD0.01 0.577** Ö.d. Ö.d. Ö.d. 

Cynodon dactylon * T 0.80 0.040 o 0.06 0.020 l 
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Cynodon dactylon * AÇ + T 0.60 0.129 m 0.31 0.050 k 

Cynodon dactylon * AÇ 0.21 0.070 n 0.17 0.040 k 

Festuca arundinacea * T 3.65 0.630 i j 2.52 0.290 fg 

Festuca arundinacea * AÇ + T 5.00 0.880 d e 2.23 0.330 e 

Festuca arundinacea * AÇ 3.65 0.620 i 2.23 0.290 fg 

Lolium perenne * T 3.23 0.840 g h 2.66 0.400 b 

Lolium perenne * AÇ + T 4.17 0.890 d 1.93 0.380 c 

Lolium perenne * AÇ 2.82 0.860 defg 1.22 0.210 j 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * T 2.09 0.400 l 1.62 0.270 h 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * AÇ + T 3.90 0.640 i 1.49 0.200 j 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea * AÇ 3.34 0.560 k 2.84 0.280 gh 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * T 4.03 0.890 d 2.78 0.340 e 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * AÇ + T 4.22 0.870 def 2.08 0.250 i 

Cynodon dactylon + Lolium perenne * AÇ 5.15 1.030 a b 1.99 0.250 i 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * T 2.70 0.600 j 1.55 0.300 f 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ + T 4.92 1.0 b c 3.06 0.400 b 

Festuca arundinacea + Lolium perenne * AÇ 4.99 0.980 c 3.10 0.410 b 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * 

T 
3.90 0.820 h 2.60 0.360 d 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * 

AÇ + T 
4.49 0.860 defg 3.59 0.330 e 

Cynodon dactylon + Festuca arundinacea + Lolium perenne * 

AÇ 
4.22 1.060 a 2.75 0.480 a 

LSD0.01 Ö.d. 0.038** Ö.d. 0.016** 

ÜAYA: üst aksam yaş ağırlığı, ÜAKA: üst aksam kuru ağırlığı, KYA: kök yaş ağırlığı, KKA: kök kuru ağırlığı 
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ArıtılmıĢ Atık Su ile Sulamanın Çok Yıllık Otsu Verbena laciniata Türünün 

Büyümesi Üzerine Etkisi 
 

Elif Bozdoğan 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Hatay 

ebozdogan@mku.edu.tr 
 

Özet 

Çeşitli yöntemlerle arıtılmış atık sular su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasında 

önemlidir. Tüm yıl boyu kullanılabilecek önemli bir seçenek olması nedeniyle tarımsal, kentsel–rekreasyonel, 

endüstriyel, çevresel ve diğer alanlarda yeniden kullanılabilmektedir. Dünyada pek çok ülkede kentsel alanlarda 

yollar, parklar, spor alanları, ev ve okul bahçelerinin sulanmasında kullanımına ait uygulama örnekleri 

bulunmaktadır. Arıtılmış atık sular aynı zamanda çevre restorasyonu için nehir akışını arttırma, doğal sulak 

alanlara destek verme gibi amaçlarla da kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesi‟nde kentsel 

alanda yer örtücü olarak yoğun kullanılan verbena laciniata türünün arıtılmış atık su ile sulanmasının bitki 

büyümesi üzerine etkisini belirlemektir. Adana kenti Karaisalı İlçesi‟nde Mart 2008‟de açık alanda kurulan 

denemede bitkisel materyal bahçe toprağına 3 tekerrürlü olacak şekilde dikilmiştir. Bitkiler deneme süresince 

haftada 1 kez 2 saat ve haftada 2 kez 2 saat 3. sınıf sulama suyu niteliğindeki arıtılmış atık su ve şebeke suyu 

(temiz su) ile sulanmıştır. Denemede 2008 yılında Temmuz–Aralık; 2009 yılında Mart–Ekim ayları arasında 

yapılan aylık ölçümler sonunda bitki boyu (cm), bitki çapı (cm), çiçek başağı sayısı (adet/m
2
), çiçek başağı çapı 

(mm) ve çiçeklenme süresi kriterleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk yılında alınan verilere göre arıtılmış atık 

su ile sulama V. laciniata türünün büyümesini olumsuz yönde etkilememiştir. Ancak, çiçeklenme süresinin 

şebeke suyu ile sulanan alanda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Çiçek sayısı en yüksek değerine Eylül ayında 

şebeke suyu ile sulanan alanda ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı dönemde çiçek başağı çapı en yüksek değerine 

arıtılmış atık su ile sulanan alanda ulaşmıştır. Çalışmanın ikinci yıl verileri bitki gelişiminin arıtılmış atık su ile 

sulama sonunda gerilediği ancak bitkinin görsel etkinliğini kaybetmediğini ortaya koymuştur. Çiçeklenme süresi 

arıtılmış atık su ile sulanan alanda kısalmıştır. Çiçek sayısı en yüksek değerine Ağustos ayında şebeke suyu ile 

sulanan alanda ulaşırken; çiçek başağı çapı en yüksek değerine Nisan ayında şebeke suyu ile sulanan alanda 

ulaşmıştır. Sonuç olarak arıtılmış atık suyun Adana–Karaisalı gibi eşik alanda konumlanmış Akdeniz kentlerinde 

açık yeşil alanlarda yoğun kullanılan çok yıllık otsu bitkilerin sulanmasında kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Arıtılmış atık su ile sulanan V. laciniata türü süs değerini kaybetmemiş; görsel etkinliğini sürdürmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: Arıtılmış atık su, yeniden kullanım, çok yıllık otsu bitkiler, verbena laciniata 
 

Effect of Irrigation with Treated Wastewater on Herbaceous Perennial Verbena laciniata Growth 

Abstract 

Wastewater that are treated with various techniques is important to provide sustainable use of water 

sources. Wastewater is an impotant alternative for reuse during the year at agricultural, urban–recreational, 

industrial, environmental and the others. There are some irrigation applications as urban, parks, sportsfields, 

house and school gardens in most of the countries. Wastewater is also used for environmental restoration and 

contribution to natural wetlands. The aim of the study is determining the effect of wastewater irrigation to 

growth of Verbena laciniata used as groundcover at Mediterranean Region. Vegetal material planted as three 

replication to garden soil  in the trial conducted in Adana-Karaisalı Province at open field in March 2008. Plants 

were irrigated with second or third class wastewater/freshwater once or twice a week throughout 2 hours. The 

criterias as plant height (cm), plant diameter (cm), number of flower spike (number/m
2
), diameter of flower spike 

(mm) and flowering period were evaluated at the end of the monthly observations between 2008 (July-

December) and 2009 (March-October). According to first year‟s datas irrigation with treated wastewater didn‟t 

effect negative the growth of V. laciniata. Nevertheless, it was determined that flowering period got longered at 

field plants irrigated with fresh water. Number of flower reached at the highest value in September at field plants 

irrigated with fresh water. However, diameter of flower spike reached the highest value at the same time at 

plants irrigated with treated wastewater. Second year‟s datas showed that plant growth irrigated with wastewater 

was decreased; but plant visual impression didn‟t effect negative. Flowering period became shortened at field 

plants  irrigated with wastewater. The number of flower reached to the highest value at the field irrigated with 

freshwater; diameter of flower spike value reached the highest value in August. As a result it‟s determined that 

treated water could be used as irrigation water for perennial herbaceous plants at urban gren area located at 

Mediterranean cities. V. laciniata didn‟t lose it‟s ornamental value. In spite of this visual effect had lasted. 
 

Key Words: Treated wastewater, reuse, herbaceous perennial plants, Verbena laciniata 
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GiriĢ 

Dünya nüfusundaki artış, kentsel, 

endüstriyel ve tarımsal pek çok faaliyet temiz su 

talebini artırırken, kuraklık gibi bazı iklimsel 

olaylar da temiz su kaynaklarının zarar görmesi 

veya ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Tüm 

bu etkenler temiz suyun etkin kullanımı ile 

birlikte atık suyun yeniden kullanımını gündeme 

getirmiştir (EPA, 2004). Atık su, su kıtlığına 

çözüm olabilmesi, tüm yıl boyu kullanılabilir bir 

kaynak olması, yüksek kalitedeki kaynakların 

içilebilir su olarak kullanımına olanak sağlaması 

ve ekonomik yararları nedeniyle yeniden 

kullanılabilecek bir materyal olarak 

düşünülmektedir (Lubello ve ark., 2004). Ancak, 

arıtılmadan veya uygun standartlara getirilmeden 

yoğun biçimde kullanıldığı takdirde olumsuz pek 

çok sonuç ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; atık 

sudaki yüksek tuzluluk ürün verimliliğini 

azaltabilmekte, toprak yapısının dengesini 

bozabilmekte, yüzey sularının kirlenmesine 

neden olabilmekte ve hastalık riski 

oluşturabilmektedir (Blumental ve ark., 2001; 

EPA, 2004; Ammary, 2007; Candela ve ark., 

2007; Al–Hamaiedeh ve Bino, 2010).  

Arıtılmış atık sular dünyanın pek çok 

ülkesinde (Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, 

Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, 

İspanya, İsrail, Japonya, Kuveyt, Tunus, 

Umman) çeşitli amaçlarla yeniden 

kullanılmaktadır (Bhamoriya, tarihsiz; Braatz ve 

Kandiah, tarihsiz; EPA, 2004; FDEP, 2002; IRC, 

2005; Kotlik, 1998; Lazarova, 1999; NDRC, 

2005; Scott ve ark., 2001; SFWMD, 2002; 

Shetty, 2005; UNEP, 2005; UNEP, 2005a). 

Amerika Birleşik Devletleri‟nde arıtılmış atık 

sular Florida‟da en fazla yeşil alanların 

sulanmasında, Kaliforniya‟da ise tarımsal 

alanlarda kullanılmaktadır (FDEP, 2002; EPA, 

2004). 2009 yılında Kaliforniya‟da 894 milyon 

ton arıtılmış atık su kullanıldığı; ancak 

kullanımın artarak devam etmesi ile 2015 yılında 

bu miktarın 1540 milyon ton olacağının tahmin 

edildiği bildirilmektedir (Chen ve ark., 2013‟ten; 

Kaliforniya Su Planı, 2009). Çin–Pekin‟de 2010 

yılında 6.8 milyon ton arıtılmış atık su en fazla 

rekreasyonel ve görsel amaçlarla yeniden 

kullanılmıştır (Chang ve Ma, 2012). 

Avustralya‟da su ihtiyacının arttığı dönemlerde 

su kaynaklarına destek sağlamak amacıyla 

arıtılmış atık su kullanımı desteklenmektedir 

(anderson, 2006). Suudi Arabistan–Riyad‟da 

günde 170–200 ton arıtılmış atık su en fazla 

kentsel ve tarımsal alanda sulama suyu olarak 

kullanılmaktadır (Al–Jasser, 2011).  

Arıtılmış atık sular tarımsal alanlar ile 

kentsel ve rekreasyonel alanlarda (sulama suyu 

olarak ve görsel etkinliği ile), endüstriyel 

alanlarda (soğutma sistemi, buhar kazanı, işlem 

suyu, genel yıkama suyu olarak), çevrenin 

onarımı (yüzey suyunu arttırma, dere akıntısı ve 

doğal sulak alanlara destek) ve diğer bazı 

kullanımlar (yangından koruma, ısıtma sistemi 

suyu, iklimlendirme, inşaat, araba yıkama, 

tuvalet sifonlarında kullanılmak üzere) için 

değerlendirilebilecek alternatif bir kaynaktır 

(Neal, 1996; Gori ve ark., 2000; Papaiacovou, 

2001; SFWMD, 2002; EPA, 2004; Gikas ve 

Tchobanoglous, 2009; Banon ve ark., 2011; 

Chen ve ark., 2013; Mizyed, 2013).  

Türkiye‟de arıtılmış atık sular yeniden 

kullanılmamakta; arıtıldıktan sonra alıcı 

ortamlara deşarj edilmektedir. Ancak arıtılmış 

atık suların sulamada yeniden kullanımı ile ilgili 

parametreler 07.01.1991 tarih ve 20748 sayılı 

„Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik 

Usuller Tebliği‟nde oluşturulmuştur. Bu tebliğe 

göre arıtılmış atık sular meyvecilik ve bağcılık 

ile elyaflı bitki ve tohum üretiminde 

kullanılmaktadır. Tebliğde bu suların hangi 

alanlarda hangi sulama yöntemleri şeklinde 

kullanılabileceği (meyvecilik ve bağcılıkta 

yağmurlama sulama hariç diğer yöntemler; 

elyaflı bitki ve tohum üretiminde ise salma veya 

yağmurlama sulama yöntemi) belirtilmiştir 

(SKKY, 2004).  

Arıtılmış atık suyun süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde yeniden kullanımına yönelik 

pek çok çalışma yapılmıştır. Arıtılmış atık suyun 

süs bitkilerinin sulanmasında kullanımının bitki 

gelişimini (Weigelia florida „Bouquet Rose‟) 

olumlu etkilediği (Gori ve ark., 2000); peyzaj 

alanlarında Juniperus chinensis „Stricta‟, Thuja 

orientalis „Compacta Aurea Nana‟, Cupressus 

macrocarpa „Gold Crest‟ türlerinin 

sulanmasında kullanılabileceği; bu bitkilerde taç 

çapı ve sürgün uzunluklarında artış sağladığı 

belirlenmiştir (Sakellariou–Makrantonaki ve 

ark., 2003). Arıtılmış atık su süs bitkileri 

sektöründe Myrtus communis, Spiraea japonica, 

Juniperus horizontalis ve Weigelia florida 

türlerinin sulanmasında kullanılabilir (Lubello 

ve ark., 2004). Kesme çiçekçilikte (Celosia 

argentea var. cristata) yerel marketlerde 

satılacak türlerin sulanmasında kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Carter ve ark., 2005). 
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Prosopischilensis, Sophora secundiflora, 

Malephora spp., Cercidium sp., Leucophyllum 

spp., Rosmarinus officinalis, Acacia stenophylla, 

Caliandra californica ve Dalea greggii 

türlerinin sulanması sonucu bitki gelişiminin 

olumsuz etkilenmediği; bitkinin görsel 

kalitesinde azalma olmadığı ortaya konulmuştur 

(Gerhart ve ark., 2006). Cynodon dactylon, 

Jacaranda mimosifolia, Platanus orientalis ve 

Nerium oleander‟in sulanmasında kullanılan 

arıtılmış atık su C. dactylon türünün görsel 

kalitesini arttırmış; P. orientalis ve N. 

oleander‟de olumsuz bir etkiye neden 

olmamıştır. Ancak J. mimosifolia türünde 

olumsuz etki göstermiştir. Çalışmada arıtılmış 

atık su yeşil alanlar ile fidanlıklarda sulamada 

kullanılabilir nitelikte kabul edilmiştir. 

(Bozdoğan, 2009). 4 farklı çim türünün (Festuca 

arundinacea, F. ovina, F. rubrarubra, Lolium 

perenne) çimlenmesi ve sulanmasında kullanılan 

arıtılmış atık suyun çimlenme ve bitki gelişimine 

olanak verdiği belirtilmiştir. En yüksek örtülülük 

değeri L. perenne türünde, en yüksek bitki boyu 

F. arundinacea türünde görülmüştür (Bozdoğan 

ve ark., 2010). Süs bitkileri sektöründe Lantana 

camara ve Polygala myrtifolia türlerinin 

sulanmasında temiz su ile karıştırılarak 

kullanımı önerilmiştir (Banon ve ark., 2011).  

Bu çalışmanın amacı, Akdeniz 

Bölgesi‟nde kentsel alanlarda yer örtücü olarak 

kullanılan verbena laciniata türünün arıtılmış 

atık su ile sulanmasının bitki büyümesi üzerine 

etkisini belirlemektir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma Mart 2008 ile Ekim 2009 

tarihleri arasında Adana‟ya 50 km kadar 

uzaklıkta bulunan Karaisalı İlçe Belediyesi 

mücavir alan sınırları içerisinde yürütülmüştür.  

 

Materyal  

Denemede bitkisel materyal olarak kentsel 

yeşil alanlarda yer örtücü olarak kullanılan 

verbena laciniata türü seçilmiştir. Sulama suyu 

olarak Karaisalı‟da pilot ölçekte kurulan yüzey 

altı akışlı yapay sulak alanda arıtılarak 3. sınıf 

sulama suyu olarak elde edilen kentsel atık su ile 

2. sınıf temiz su (şebeke suyu) kullanılmıştır. 

Sulama sularının özellikleri Çizelge 1‟de 

verilmiştir. Arıtılmış atık su ile sulamanın tür 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde ele alınan 

kriterler şunlardır: bitki boyu (cm), bitki çapı 

(cm), çiçekbaşağı sayısı (adet/m
2
), çiçek başağı 

çapı (mm) ve çiçeklenme süresi (gün)  

 

Yöntem 

Çalışma, Adana–Karaisalı‟da açık alanda 

3 aşamalı yürütülmüş ve iki yıllık süreçte 

tamamlanmıştır. Çalışmanın ilk aşaması 

denemenin kurulması aşamasıdır. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre üç 

tekerrürlü kurulmuştur. Her tekerrürde 3 adet 

yetişkin ve 30x30 cm olan bitki grubu 

kullanılmıştır. Bitkiler Çukurova Üniversitesi, 

Kampüs alanında mevcut bitkilerden köklü 

olarak sökülerek alana taşınmıştır. Dikimlerle 

birlikte sulama uygulamaları başlamıştır. Bitkiler 

damla sulama ile ilkbahar ve sonbahar 

döneminde haftada 1 kez 2 saat; yaz döneminde 

ise haftada 2 gün 2 saat sulanmıştır. Sulama suyu 

olarak kullanılan arıtılmış atık su ve temiz suyun 

analizleri Adana‟da bulunan “Akredite olmuş” 

özel bir laboratuvarda uygun yöntemler 

kullanılarak yapılmıştır.  

Çalışmanın ikinci aşaması bitkilere ait 

büyüme verilerinin alınmasıdır.  

Bitki boyu (cm): Toprak seviyesi ile 

bitkinin en son büyüme noktası arasında ölçülen 

uzunluktur. Her bitkide 3 noktadan ölçüm 

alınmıştır.  

Bitki çapı (cm): Sürgünlerin en son 

ulaştığı noktalar arasındaki değerdir. Her bitki 

için 1 değer ölçülmüştür.  

Çiçek baĢağı sayısı (adet/m
2
): 1 m

2
‟lik 

alanda oluşan başak sayısının ifadesidir.  

Çiçek baĢağı çapı (mm): Çiçek başağının 

en geniş kısmının kumpasla ölçülmesi ile elde 

edilmiştir. Her tekerrürde 10 çiçekte ölçüm 

yapılmıştır.  

Çiçeklenme süresi (gün): Çiçeklenmenin 

başlangıcından bitişine kadar olan süre.  

Türün büyüme özelliklerini belirleyecek 

kriterlerle ilgili veriler vejetasyon periyodu 

süresince aylık aralıklarla alınmıştır. Son 

aşamada tüm veriler bir araya getirilmiş ve SPSS 

13.0 Programı kullanılarak değerlendirilmiş, 

ortalamalar arasındaki farklılıklar Tek Yönlü 

Varyans Analizi kullanılarak ortaya 

konulmuştur. Sonuçlara bağlı olarak türün 

arıtılmış atık su ile sulanması konusunda bazı 

öneriler geliştirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

İki yıl boyunca vejetasyon periyodu 

süresince yürütülen araştırmada verbena 
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laciniata‟nın arıtılmış atık su ve temiz su 

(şebeke suyu) ile sulanması sonucu elde edilen 

ilk yıla ait (2008) büyüme verileri Çizelge 2‟de, 

ikinci yıla ait (2009) büyüme verileri Çizelge 

3‟te verilmiştir.  

Buna göre ilk yıl temiz su ile sulanan 

alanda bitki boyu arıtılmış atık su ile sulanan 

alandan daha boylu gelişmeye başlamıştır. 

Arıtılmış atık su ile sulanan alandaki bitkilerin 

boyları daha kısa iken eylül ve ekim aylarında 

32.88 cm‟ye ulaşmıştır. Ancak, Temmuz ayı 

hariç sulama suyunun bitki boyu üzerine etkisi 

önemsiz düzeydedir. Arıtılmış atık su ile sulama 

temiz suya oranla bitki boyunu kısaltmakla 

birlikte bu yerörtücü nitelikteki bir bitki için 

olumsuz bir özellik olarak kabul edilmeyebilir. 

Aradaki farklılık en fazla 8 cm, en az da 1.33 cm 

olmuştur.  

Bitki çapı sulama suyu kalitesinden 

istatistiksel olarak önemli düzeyde 

etkilenmemiştir. Ancak, temiz su ile sulanan 

alanda bitki çapı artışı daha fazla olmuştur. Bir 

yıl içinde 103.44 cm‟den 117.44 cm‟ye ulaşarak 

14 cm civarında artmıştır. Arıtılmış artık su ile 

sulanan alanda bitki çapı artışı oldukça düşük 

düzeyde kalmakla birlikte (3 cm) büyümenin 

olumsuz etkilenmediği söylenebilir.  

Bir bitki grubu üzerinde bulunan çiçek 

başağı sayısı üzerine sulama suyu kalitesi önemli 

etkili olmamıştır. Ancak, çiçek sayısı temiz su 

ile sulanan alanda Ağustos ayında 121‟e ulaşmış 

ancak sonrasında Aralık ayında 10 adete kadar 

düşmüştür. Arıtılmış atık su ile sulama 

çiçeklenmeyi olumsuz etkilemiştir. En yüksek 

çiçek sayısı Temmuz ayında 48 adet olarak 

gerçekleşmiş Kasım ve Aralık aylarında 1 adete 

düşmüştür. Buna rağmen farklı sulama suyu ile 

oluşan çiçek sayısı arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak önemli olmamıştır. Çiçek 

başağı çapına ait veriler çiçek sayısına ait 

verilerle benzerlik göstermektedir. Farklı sulama 

suyu ile oluşan çiçek başağı çapı arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak Kasım ayı verilerinde 

önemli, diğer aylarda önemsizdir. Arıtılmış atık 

su ile sulama Kasım ve Aralık aylarında çiçek 

başağı çapını olumsuz etkilemiştir.  

Genel olarak ilk yıl sulama suyu kalitesine 

bağlı olarak V. laciniata türünde olumsuz bir 

büyüme özelliği ortaya çıkmamıştır.  

Çizelge 3 incelendiğinde ikinci yıl bitki 

boyu üzerine sulama suyunun etkisi ilk yıl 

olduğu gibi önemli etki yapmamıştır. Ancak yine 

temiz su ile sulanan bireylerde boylanma daha 

fazladır. Çalışmanın ikinci yılında bitki boyu 

temiz su ile sulanan alanda sürekli artış 

göstermiş; Haziran ayında en yüksek değerine 

(53.55 cm) ulaşmıştır. Aynı ayda arıtılmış atık su 

ile sulanan bitkilerde boy 45.66 cm‟ye 

ulaşmıştır. Bitki boyu ve çapları yönünden 

sulamalar arasındaki farklılıklar ikinci yıl 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Ancak 

ilk yılda olduğu gibi temiz su ile sulanan alanda 

bitki çaplarındaki artış daha fazladır (temiz su ile 

sulanan alanda çap artışı52 cm, arıtılmış atık su 

ile sulanan alanda çap artışı48 cm).  

Çiçek başağı sayısı Nisan 2009 hariç tüm 

aylarda temiz su ile sulanan alanda daha fazladır. 

Ayrıca Mart 2009 ayında temiz su ile sulanan 

bitkilerde çiçek bulunmazken, arıtılmış atık su 

ile sulanan bitkilerde az sayıda da olsa çiçek 

başağı bulunmuştur. Sulama suyu kalitesi ikinci 

yıl Mayıs, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında 

çiçek başağı sayıları üzerine istatistiksel anlamda 

önemli etkili bulunmuştur. İkinci yıl verilerine 

göre arıtılmış atık su ile sulama bitkide olumsuz 

herhangi bir durum oluşturmamıştır. İki yıl 

boyunca bitkilerde toksik bir etki de 

görülmemiştir.  

Çalışmada elde edilen veriler arıtılmış atık 

su ile sulanan alanlarda bitki gelişiminin devam 

ettiğini göstermektedir. Benzer veriler Gori ve 

ark., 2000, Sakellariou–Mankrantonaki, 2003, 

Gerhart ve ark., 2006, Bozdoğan ve ark., 2010 

ile, görsel kalitenin artışının görüldüğü 

Bozdoğan, 2009 ile benzerlik göstermektedir.  

Çiçeklenme süreleri bakımından iki yıl 

değerlendirildiğinde ilk yıl temiz su ile sulanan 

alanda çiçeklenme süresi 180 gündür. Arıtılmış 

atık su ile sulanan alanda bu süre kasım ve aralık 

aylarına kadar uzamıştır. Ancak bu aylarda her 

bitki üzerinde tek çiçek başağı bulunduğu için bu 

sürenin 120 gün kabul edilmesi daha doğru 

olabilir. İkinci yıl ise temiz su ile sulanan alanda 

ilk yılda olduğu gibi çiçeklenme 180 gün 

sürmüş; arıtılmış atık su ile sulanan alanda ise 

210 gün olarak belirlenmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, arıtılmış atık suların 

Adana–Karaisalı gibi eşik alanda konumlanmış 

Akdeniz kentlerinde yeşil alanlarda kullanılan 

verbena laciniata gibi çok yıllık otsu türlerin 

sulanmasında yeniden kullanılabileceği 

söylenebilir. Bu tür Karaisalı ilçesindeki pilot 

ölçekte bir yapay sulak alanda arıtılan kentsel 

atık su ile sulandığında süs niteliğini 
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kaybetmemiş; görsel etkinliğini iki yıl boyunca 

sürdürmüştür. Ayrıca ikinci yıl çiçeklenme 

süresi de 30 gün artmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre arıtılmış atık 

suların yeşil alanlarda kullanılabileceği, temiz 

içme suyu kaynaklarına katkı sağlayacağı 

söylenebilir.  

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik 

Usuller Tebliği‟nde atık suların tarımda 

kullanılması ile ilgili esaslar bulunmaktadır. 

Ancak arıtılmış atık suların yeşil alanlarda 

kullanımına yönelik yasal düzenlemeler 

bulunmamaktadır. Bu önemli su kaynağının 

özellikle kentsel yeşil alanlar başta olmak üzere 

yeniden kullanımındaki standartlar 

geliştirilmelidir. Ayrıca bir Atık Su Yönetim 

Planı çerçevesinde temiz suların da korunması 

için bu suyun kullanımı sağlanmalıdır.  
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Çizelge 1. Sulamada kullanılan arıtılmış atık su (AS) ile temiz suyun (TS) özellikleri  

 pH 
Sodyum  

(meq/l) 

EC 

(25 
o 
C) 

Kalsiyum 

(meq/l) 

Magnezyum 

(meq/l) 

Karbonat 

(meq/l) 

Bikarbonat 

(meq/l) 

Klorür 

(meq/l) 

Sülfat 

(meq/l) 

Na 

(%) 
SAR 

AS 7.4 4.82 2408.5 7.4 7.5 0 14.89 7.40 16.56 15.60 1.81 

TS 7.1 1.74 726 3.12 2.4 0 4.72 1.08 1.46 23.97 1.05 

 

Çizelge 2. Arıtılmış atık su (AS) ve temiz su–şebeke suyu (TS) ile sulanan bitkilerin 2008 yılı büyüme verileri 

Parametre Uygulama Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Bitki boyu 

(cm) 

TS 29.33±3.60 26.33±7.48 31.55±6.30 31.55±6.30 25.44±4.63 21.55±2.60 

AS 21.22±8.62 24.88±6.52 32.88±4.10 32.88±4.10 26.44±6.72 24.88±4.59 

Önemlilik 0.019 * 0.668 ö.d. 0.602 ö.d. 0.602 ö.d. 0.718 ö.d. 0.077 ö.d. 

Bitki çapı 

(cm) 

TS 103.44±27.21 115.22±31.64 113.77±20.93 113.77±20.93 109.13±32.62 117.44±21.16 

AS 104.44±42.25 106.88±17.93 108.33±12.59 108.33±12.59 110.55±9.40 107.00±11.42 

Önemlilik 0.953 ö.d. 0.502 ö.d. 0.513 ö.d. 0.513 ö.d. 0.900 ö.d. 0.211 ö.d. 

Çiçek 

başağı sayı 

(adet/m
2
) 

TS 92.00±70.14 121.00±112.92 12.66±6.50 3.66±1.15 11.66±8.50 10.66±9.01 

AS 48.33±33.85 28.66±22.06 44.33±38.81 4.66±6.35 1.00±1.73 1.33±2.30 

Önemlilik 0.387 ö.d. 0.237 ö.d. 0.236 ö.d. 0.802 ö.d. 0.100 ö.d. 0.157 ö.d. 

Çiçek 

başağı çapı 

(mm) 

TS 29.6±3.72 26.5±5.5 21.5±4.5 20.2±5.1 28.0±3.2 25.0±2.9 

AS 29.4±5.6 28.2± 13.8 22.7±4.5 26.0±2.3 12.6±13.0 18.2±14.2 

Önemlilik 0.918 ö.d. 0.625 ö.d. 0.463 ö.d. 0.036 * 0.000 ** 0.180 ö.d. 

** 0.01 düzeyinde önemli; * 0.05 düzeyinde önemli; ö.d.: önemli değil 
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Çizelge 3. Arıtılmış atık su (AS) ve temiz su–şebeke suyu (TS) ile sulanan bitkilerin 2009 yılı büyüme verileri  

Parametre Uygulama Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Bitki boyu 

(cm) 

TS 17.33± 4.24 26.66± 6.08 42.00± 8.51 
53.55± 

10.39 

48.44± 

14.46 

42.66± 

6.98 

31.44± 

10.10 

AS 19.44± 9.11 31.22± 5.73 49.66± 9.82 45.66± 9.89 38.77± 4.54 
37.33± 

4.76 

28.33± 

11.06 

Önemlilik 0.538 ö.d. 0.122 ö.d. 0.096 ö.d. 0.119 ö.d. 0.074 ö.d. 0.077öd 0.542 ö.d. 

Bitki çapı 

(cm) 

TS 
117.77± 

32.87 

120.66± 

47.12 

136.88± 

30.51 

160.11± 

22.12 

164.55± 

20.06 

157.22± 

21.93 

169.88± 

41.65 

AS 
98.22± 

36.49 

104.88± 

10.04 

157.77± 

16.22 

143.55± 

27.18 

131.22± 

21.02 

140.33± 

19.24 

146.22± 

22.67 

Önemlilik 0.250 ö.d. 0.341 ö.d. 0.089 ö.d. 0.176 ö.d. 0.003** 0.102 ö.d. 0.154 ö.d. 

Çiçek 

başağı 

sayısı 

(adet/m
2
) 

TS 0.00± 0.00 
47.33± 

32.80 

340.00± 

52.91 

610.00± 

95.39 

906.66± 

128.58 

1000.00± 

177.76 

524.00± 

84.28 

AS 3.33± 3.51 
57.00± 

19.31 

183.33± 

76.37 

260.00± 

106.71 

646.66± 

147.42 

483.33± 

115.03 

45.33± 

47.35 

Önemlilik 0.176 ö.d. 0.683 ö.d. 0.043 * 0.013 ** 0.083 ö.d. 0.013 ** 0.001 ** 

Çiçek 

başağı çapı 

(mm) 

TS 0.00± 0.00 32.80± 1.80 33.33± 2.09 32.11± 2.32 32.40± 3.09 32.25± 3.99 
31.48± 

3.34 

AS 
19.19± 

12.77 
33.12± 2.32 33.74± 1.65 31.44± 2.66 30.70± 3.93 26.48± 3.89 

24.96± 

4.62 

Önemlilik 0.000** 0.581 ö.d. 0.431 ö.d. 0.332 ö.d. 0.083 ö.d. 0.000 ** 0.000 ** 

** 0.01 düzeyinde önemli; * 0.05 düzeyinde önemli; ö.d.: önemli değil 
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Özet 

Kesme çiçeklerin hasat sonrası ömrü; genetik faktörler, yetiştirme dönemindeki iklim ve kültürel şartlar, 

çiçeğin hasat sırasındaki gelişme aşaması, etilenin etkileri gibi pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Kesme 

çiçeklerin çoğunun hasat sonrası kalitesi etilen varlığında azalmaktadır. Etilen kesme çiçeklerin hasat sonrası 

ömrünü etkileyen önemli bir bileşik olup, çiçek dökümlerini ve yaprak sararmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca 

farklı kesme çiçeklerde etilene karşı; çiçeklerin açılmaması, çiçek açılmasının hızlanması, anormal çiçek 

açılması, petal ve yaprak dökümleri ile petal parlaklığının kaybı gibi değişik tepkiler görülmektedir. Dolayısıyla 

kesme çiçeklerin kalitesinin ve vazo ömrünün arttırılmasında etilen biyosentezi ve aktivitesinin azaltılması 

önemlidir. Kesme çiçeklerin vazo ömrünü azaltan bir diğer faktör de vazo çözeltisinde bakteri gelişimidir. 

Mikroorganizmalar vazo çözeltisini viskoz hale getirmekte, çiçekler vazodaki suyu çekemediği için solmaktadır. 

Kesme çiçeklerde hasat sonrası kalitenin arttırılmasına yönelik olarak; gümüş tiyo sülfat çözeltisine daldırma; 8–

hydroxyquniline sulfate (8–HQS) gibi çiçek koruyucu çözeltilerin kullanımı, thidiazuron benzil adenin, kinetin 

gibi hormon uygulamaları, sakkaroz yüklemesi ve 1–metilsiklopropan (1–MCP) uygulamaları, gibi pek çok 

çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmanın amacı kesme çiçeklerde hasat sonrası 

kalitenin korunması ve vazo ömrünün arttırılmasına yönelik olarak geçmişten günümüze kadar yapılan 

uygulamaların analizini yapmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kesme çiçek, hasat sonrası kalite, vazo ömrü, etilen, 1–MCP, nanosünger.  

 

Treatments for the Preservation of Postharvest Quality of Cut Flowers 

 

Abstract 

Postharvest life of cut flower is effected by various factor such as genetic, climatic and environmental 

conditions, development stage of flowers. Postharvest quality of many cut flower is decreased in the presence of 

ethylene. Ethylene is an important factor in the postharvest life of cut flowers as it accelerates flower abscission 

and leaf yellowing and also various cut rose cultivars show a range of responses to ethylene treatment, such as 

inhibition of opening, acceleration of opening, abnormal opening, petal and leaf abscission, and loss of petal 

gloss. For the increased of postharvest quality and life of cut flower it is important that decreased ethylene 

biosynthesis and action. Another factor that reduces of vase life of cut flower is development of bacteria in the 

vase solution. Solution becomes viscous due to microorganisms so flowers was unable to get water from vase 

therefore flowers are fading. For the improvement of post–harvest quality of cut flowers; pulsing flowers with 

silver thiosulfate; using 8–hydroxyquinolinsulphate (8–HQS), hormonal application such as thidiazuron, 

benzyladenine, kinetin; pulsing with sucroz and also 1–methylcyclopropene treatment are stuied in the past and 

will continue to be in the future. The aim of this study is analysed by studies from the past to present that for the 

improvement postharvest quality and increased vase life of cut–flowers.  

 

Key Words: Cut flower, postharvest quality, vase life, ethylene, 1–MCP, nanosponge.  

 

GiriĢ 

Kesme çiçeklerde hasat sonrası petal 

solması, dökümler, renk değişimleri, yaprak 

sararması ve ağırlık kaybı gibi nedenlerde kalite 

kayıpları oluşmaktadır. Kesme çiçeklerin 

bazıları etilene duyarlı (Çizelge 2) olduğu için 

petaller solmadan önce yapraklar sararmakta ve 

çiçek ticari değerini kaybetmektedir. Dolayısıyla 

özellikle etilene duyarli çiçekler başta olmak 

üzere etilen; çiçekler ve yapraklar gibi çiçek 

organlarında yaşlanmaya neden olan en önemli 

hormondur. Etilen biyosentezinin veya 

aktivitesinin değişik uygulamalar ile önlenmesi 

veya azaltılması kesme çiçeklerin hasat sonrası 

ömrünü önemli oranda arttırmaktadır. Kesme 

çiçeklerde hasat sonrası görülen kalite kayıp 

nedenlerinden bir diğeri de çiçeklerin besin 

kaynağının kesilmiş olmasıdır. Dolayısıyla 

kesme çiçeklerin hasattan sonra uygun besin 

çözeltilerine yerleştirilerek, besin yüklemesi 

yapılması, çiçeklerin kalitesini korumasına 

neden olarak etilen etkisine karşı koymasını 

sağlamaktadır. Çiçeklerde önemli kalite 

kayıplarına neden olan bir diğer faktörde vazo 
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çözeltisi içerisinde gelişen mikroorganizmalar 

nedeniyle çözeltinin viskoz hale gelmesi ve 

çiçeklerin suyu çekememeleri sonucu 

solmalarıdır. Dolayısıyla çiçeklerin hasat sonrası 

kalitesinin korunmasına yönelik olarak yapılan 

uygulamalar; öncelikle çiçeğin sağlıklı 

olmasının sağlanması ardından yeterince suyu 

alabilmesinin sağlanması ve ayrıca çiçeğin etilen 

üretiminin veya etilene tepkisinin azaltılmasına 

yöneliktir. Bu çalışmada, kesme çiçeklerin hasat 

sonrası kalitesinin korunması ve dolayısıyla vazo 

ömrünün arttırılmasında geçmişten günümüze 

kadar yapılan uygulamalar incelenmeye 

çalışılacaktır.  

 

Aminoetoksivinil glisin (AVG) uygulamaları 

Kesme çiçeklerin hasat sonrası vazo 

ömrünün azalmasına neden olan en önemli 

bileşik etilen hormonudur (Reid ve Wu, 1992). 

Etilen çiçeklerin yaşlanmasına neden olmakta, 

çiçekler kısa sürede vazo ömrünü 

kaybetmektedir. Etilenin kesme çiçekler 

üzerindeki olumsuz etkilerini nlemek veya 

azaltmak için ya etilen biyosentezini engelleyen 

veya etilen sentezlendikten sonra aktivitesini 

önleyen bileşikler kullanılmaktadır. Etilen 

biyosentezini önleyici bileşikler arasında; 

aminooksiasetik asit (AOA) ve 

aminoetilvinilglisin (AVG) yer almaktadır 

(Yang and Hoffman, 1984). Bu kimyasal 

maddelerin etkisi bitkinin etilen üretimini 

engellemeye yöneliktir ve çiçekler hasattan 

sonra örneğin; taşıma ve pazarlama gibi değişik 

aşamalarda etilene maruz kaldıklarında çiçekleri 

etilen etkisine karşı koruyamamaktadır.  

Etilen biyosentezini önlemede bilinen en 

etkili bileşik; bakteriyel bir toksin olan 

rhizobitoksin ve onun analoğu 

aminoetoksivinilglisin (AVG)‟dir. AVG, normal 

atmosferde etilene duyarlı kesme çiçeklerin 

hasat sonrası ömrünü arttırmada başarılı bir 

şekilde kullanılmaktadır (Cook ve ark., 1985; 

Gladon ve Spear, 1984; Spikman, 1989). Fakat 

ortamda etilen varlığında, AVG‟nin etkisi 

azalmaktadır. Çünkü AVG yalnızca etilen 

biyosentezini sınırlamakta ancak dışsal etilenin 

olumsuz etkisini önleyememektedir (Serek ve 

Reid, 1993).  

 

Aminooksiasetik asit (AOA) uygulamaları 

Etilen biyosentezini önleyici bir diğer 

bileşik aminooksiasetik asit (AOA)‟dır. AOA 

karanfillerde vazo çözeltisine 0.2–5 µM 

eklendiğinde çiçek ömrünü artan 

konsantrasyonlara bağlı olarak arttırmakta fakat 

yüksek dozlarda çiçeklerin zarar görmesine 

neden olmaktadır (Fujimo ve ark., 1980). Ancak 

dışsal etilene karşı etkisizdir.  

 

2.5 Norbornadien (2.5 NBD) uygulamaları 

Üründe etilen üretildikten sonra 

aktivitesini önlemeye yunelik olarak kullanılan 

bir diğer bileşik 2.5 norbornadien (2.5 NBD)‟dir. 

2.5 NBD‟in bitkilerde etilen aktivitesini 

engelleyici etkisi ilk olarak Sisler ve Pian (1973) 

tarafından bulunmuş ve Sisler ve Yang (1984) 

tarafından karakterize edilmiştir. 2.5 NBD ile 

yapılan bir çok fizyolojik çalışma, pek çok 

bitkide etilen etkisini önlemede bu siklik olefinin 

etkisini göstermiştir. Genel olarak NBD‟in etilen 

ile etilen alıcılarına bağlanma konusunda 

yarıştığı kabul edilmektedir. Bu nedenle yüksek 

etilen konsantrasyonlarında NBD‟in önleyici 

etkisi ortadan kalkmaktadır (Sisler ve ark., 

1985). Ayrıca 2.5 NBD‟in etkisinin geçici 

olması, toksik olması ve kötü kokusu nedeniyle 

günümüzde kullanılmamaktadır.  

 

Sakkaroz yükleme uygulamaları 

Kesme çiçeklerde hasat sonrası besin 

kaynağı olmadığı için, vazo çözeltisine çiçeğin 

beslenmesini sağlayacak bileşikler eklenmelidir. 

Bitkiler fotosentez sonucu glikoz üretmekte, 

glikoz bitki organlarına sakkaroz formunda 

taşınarak, bitki metabolizması için 

kullanılmaktadır. Bu nedenle vazo çözeltisi 

içerisine çiçeklerin besin ihtiyacının 

karşılanması için bir disakkarit olan sakkaroz 

eklenmektedir. Bu uygulamalara yükleme 

(pulsing) adı verilmektedir. Tuberose kesme 

çiçeklerine %10 sakkaroz ile 24 saat yükleme 

yapıldığında vazo ömrü 4 gün uzamış ve çiçekler 

%21 oranında açılmıştır. Vazo çözeltisine düşük 

konsantrasyonlarda (25–50 mg/l) 

benzilaminopurin (BA) eklendiğinde vazo ömrü 

daha da (+3 gün) artmıştır. GTS uygulaması ise 

vazo ömrünü 7 gün güne uzatmıştır (Hutchinson 

ve ark., 2003). Arslanağzı (Anthirrhinum majus 

L.) kesme çiçekleri değişik konsantrasyonlarda 

sakaroz (0.25 ve 0.50 g/L) ve askorbik asit (50, 

100 ve 150 g/L) içeren vazo çözeltisine 

konulduğunda, bu çiçeklerde en önemli kalite 

kaybı olan çiçek eğilmesi gecikmekta, taze ve 

kuru ağırlık ile toplam karbonhidrat miktarı 

artmakta ve çiçeklerin vazo ömrünü 

uzamaktadır. (Abdulrahman ve ark., 2012). 
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Kesme gül çiçeklerine değişik 

konsantrasyonlarda (20, 30 ve 50 ppm) gümüş 

nitrat (AgNO3) ve değişik konsantrasyonlarda 

sakaroz (%1.2 ve 3 w/v) uygulamaları yalnız 

veya kombine olarak uygulanmış, gümüş nitratın 

bütün konsantrasyonları çiçeklerin vazo ömrünü 

arttırırken en iyi sonuç 30 ppm uygulamasından 

elde edilmiştir. Bu uygulamanın %3‟lük sakaroz 

ile kombinasyonu ise solma oranını azaltmıştır 

(Elgimabi, 2011). Black Magic kesme gül çeşidi 

çiçekleri, %2.5 sakkaroz içeren ve 8–HQS, bakır 

sülfat, gümüş nitrat, alüminyum sülfat, etanol 

eklenen koruyucu çözelti içerisinde saklanmıştır. 

Etanol ve alüminyum sülfat su alımını arttırarak 

çiçeklerin ömrünün artmasında önemli rol 

oynamıştır. Kontrol (su içinde) grubundaki 

çiçeklerin vazo ömrü 9 gün olurken, alüminyum 

sülfat ve etanol‟de bekletilen çiçeklerde vazo 

ömrü 18 gün olmuştur (Hajizadeh ve ark., 2012).  

Alstroemeria cv. Mayfair çeşidinde 

trelahoz içeren çözelti kaynağı yaprakların yaş 

ağırlık kaybını ve toplam karbonhidrat miktarını 

arttırmıştır. Trehaloz ve sakkaroz uygulaması 

vazoda kalma süresince yaprak sararmasını, 

yapraklardaki karbonhidrat miktarını arttırarak 

geciktirmiş dolayısıyla yaprak ömrünü 

arttırmıştır (Hassanpour Asil ve Roein, 2012).  

 

Ticari çiçek koruyucular (8–Hidroksiquinolin 

sülfat, 8–HQS) 

Çiçeklerin vazo ömrünü arttırmak için 

ticari olarak üretilmiş değişik çiçek 

koruyuculardan da faydalanılmaktadır. 

Bunlardan birisi de 8–hidroksiquinolin sülfat (8–

HQS)‟tır. Kesme güllerde (Taif çeşidi) değişik 

dozlarda 8–HQS (200 ppm) ve sakaroz (%7) 

içeren çözeltideki çiçeklerin vazo ömrü artmıştır. 

8–HQS sakaroz içeren veya içermeyen 

çözeltideki çiçeklerin klorofil ve karbonhidrat 

parçalanmasını geciktirmiştir (Elgimabi ve Sliai, 

2013).  

Kasımpatı kesme çiçeklerinde, yükleme 

uygulamaları soğuk depolama ile birlikte 

kullanılıp, ardından çiçekler daldırma (holding) 

çözeltilerine konulduğunda çiçek kalitesi artarak 

vazo ömrü uzamaktadır. Çiçekler GTS (0.4 mM, 

30 dk) ile yüklemenin ardından 24 saat süreyle 

benziladenin (BA, 10 ppm)+ gibberellik asit 

(GA3, 20 ppm)+AOA (4 mM) kombinasyonu ile 

yüklendikten sonra depolanmış (2±1
o
C, 7 

gün)‟tır. Depolamanın ardından koruyucu (%2 

sakkaroz + 100 ppm 8–HQS + 100 ppm sitrik 

asit) çözelti içine yerleştirilen çiçeklerde çiçek 

kalitesi ve vazo ömrünü arttırmıştır (Abou El–

Ghait ve ark., 2012). Kasım ve mart aylarında 

hasat edilen Alstroemeria çiçeklerine ticari çiçek 

koruyucu (HQS + S) uygulaması sonbahar 

hasatlarında birincil ve ikincil çiçekciklerin 

ömrünün uzatılmasını sağlamıştır (Yeat ve ark., 

2012). Eustoma kesme çiçeklerinde sakaroz 

(%2.5) içine karıştırılmış 100 ppm bakır sülfat 

ve 300 ppm 8–HQS uygulamaları mavi ve krem 

renkli eustoma çeşitlerinin vazo ömrünü ve 

saklama kalitesini arttırmıştır (Hojjati, 2007). 06. 

mL/L NaOCl ve 0.4 mL/L HQS uygulamaları 

kesme güllerde vazo ömrünü sırasıyla 15.50 ve 

15.08 güne uzatmıştır (Tsegaw ve ark., 2011).  

 

GümüĢ tiyosülfat (GTS) uygulamaları  

Gümüşün anyonik bir formu olan gümüş 

tiyosülfat (GTS) ile ön uygulama etilen 

faaliyetini önleyerek (veen and Geijn, 1978) 

oldukça popüler ticari bir teknik halini almakla 

birlikte günümüzde GTS, gümüş içeriği 

nedeniyle çevre kirletici olarak 

değerlendirilmektedir.  

Gül çiçekleri hasattan sonraki yaşlanma 

süresince klimakterik etilen örneği 

göstermektedir. Bu nedenle hasat sonrası dışsal 

etilene maruz kaldığında hızla yaşlanmakta ve 

etilene karşı koruyucu hasat sonrası 

uygulamaları gerektirmektedir. Gypsophila 

(perfecta, gilboa and golan baby‟s breath, 

Gypsophila paniculata L.) çiçeklerine ticari 

etiketi üzerinde yazılan dozlarda GTS 

uygulandıktan sonra çiçekler 0.7 ppm etilen gazı 

içeren ortamda 36 saat bekletildiklerinde, yeterli 

oranda gümüş içeren çözeltilerdeki çiçeklerin 

vazo ömrü uzamıştır (Newman ve ark., 1998) 

“First red” gül çeşidine 22
o
C sıcaklıkta, 2 saat 

süreyle 0.5 mM gümüştiyosülfat (GTS) 

uygulaması vazo ömrünü arttırmıştır. GTS (0.5 

mM) uygulaması ile birlikte 22
o
C sıcaklıkta, 2 

saat süreyle 1–MCP (1 µL/L) uygulaması 

çiçekleri daha sonraki 10 µL/L etilenin 

etkisinden korumuştur (Chamani, 2005). 

“Cordula” frezya çiçeğine 1–MCP ve 

gümüştiyosülfat (GTS)‟ın birkilte uygulaması 

başağın ve başaktaki kandillerin vazo ömrünü 

uzatmış, en uzun vazo ömrü 4 nL/L 1–MCP 3 

saat süreyle uygulandığında elde edilmiştir 

(Zencirkıran, 2010). 2 mM GTS ile 30 dakika 

yükleme yapıldıktan sonra 10
o
C‟de 4 gün 

depolanan Epidendrum ibaguense çiçeklerinde 

vazo ömrü 6.5 gün artmıştır. Soğuk depolama 

öncesi GTS ile uygulama çiçek döküm oranını 
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azaltmış ve terleme ve su alımı arasındaki oranı 

yükseltmiştir (dos Santos ve ark., 2012).  

 

Hormon uygulamaları 

Kesme çiçeklerde hasat sonrası kalitenin 

korunması için hormonlardan da yararlanılmakta 

bu amaçla da genellikle oksin ve sitokinin 

yapısında olan hormonlardan yararlanılmaktadır. 

Oksinler bitkinin büyüme noktalarında 

sentezlenen ve bitkinin büyüme ve 

gelişmesinden sorumlu olmakla birlikte, bitki 

bünyesindeki diğer hormonlarla reaksiyona 

girerek çiçeklerin vazo da daha uzun süre 

dayanmasına neden olmaktadır. Sitokininler ise 

bitki köklerinden sentezlendikten sonra bitkinin 

diğer organlarına taşınarak bitkide yaşlanmayı 

geciktirmektedir. Kesme çiçeklerde ise sitokinin 

kaynağı çiçeğin kesilmesi ile yok edildiğinden, 

vazo çözeltisine bu hormon ilavesi çiçeğin 

yaşlanmasını geciktirerek vazo ömrünü 

uzatmaktadır.  

Hormonlar kesme çiçeklere hasattan sonra 

uygulanabileceği gibi hasat öncesi yapılan 

hormon uygulamaları da çiçeklerin kalitesini 

arttırarak vazo ömrünü arttırmaktadır. Glayöl 

(White Prosperity) soğanlarına değişik dozlarda 

benziladenin (100, 150, 200 mg/l) ve gibberellik 

asit (50, 100, 150 mg/l) ayrı ayrı 6 saat süreyle 

uygulandıktan sonra soğan dikimi yapılmıştır. 

Bu soğanlardan elde edilen çiçeklerde protein ve 

klorofil parçalanma oranı azalmış, çözülebilir 

şeker oranı artmış dolayısıyla yaşlanma süresi 

uzayarak çiçeklerin vazo ömrü artmıştır (Faraji 

ve ark., 2011). Aynı şekilde Polianthes tuberosa 

Linn. cv. Double bitkilerinin yapraklarına 

dikimden 30 gün sonra değişik dozlarda GA3 

(100, 200 ve 300 ppm) ve NAA ile BA (100, 

150 ve 200 ppm) sprey şeklinde uygulanmıştır. 

300 ppm GA3 başaktaki açılmış çiçek sayısını, 

başak uzunluğunu arttırmış aynı zamanda en az 

çiçekcik dökümüne neden olmuş ve başağın 

ömrünü uzatmıştır. 100 ppm NAA uygulaması 

ise başaktaki açılmış çiçekcik yüzdesini 

artırmıştır (Shanker ve ark., 2012).  

Zambak (Lilium florum) soğanları 

dikimden önce 24 saat süreyle gibberellik asit ve 

benziladenin içeren çözeltiye daldırılmış ve daha 

sonra dikim yapılmıştır. Dikim sırasında 

uygulanan hormonlar çiçeklerin hasat sonrası 

vazo ömrünü uzatmıştır. Maksimum vazo ömrü 

75 ppm GA3 ve 75 ppm BA uygulamasından 

elde edilmiştir (Emami ve ark., 2011).  

Kesme çiçeklerde hasat sonrası kalitenin 

korunmasında değişik hormonlardan 

yararlanılmaktadır. Hormonlar hem petal 

renginin korunmasına hem de çiçeğin daha geç 

açılmasına neden olarak vazo ömrünü 

dolayısıyla kalitesini korumaktadır. Alstroemeria 

çiçeklerine değişik dozlarda benziladenin (BA) 

içerikli Accel uygulandıında çiçekler daha geç 

açılmakta dolayısıyla daha geç yaşlanmaktadır. 

Aynı zamanda yapraktaki azot ve klorofil 

miktarı da artmaktadır (Mutui, 2001).  

Lisianthus (lalegül) çiçeklerine değişik 

dozlarda (Çizelge 3) benziladenin (BA) 

uygulaması tüm konsantrasyonlarda vazo 

ömrünü uzatmaktadır. Çiçeklerde yaşlanma 

süresince etilen konsantrasyonu artmakla birlikte 

BA uygulanmış çiçeklerde etilen üretimi 

geciktirilmekte ve BA uygulaması çiçeklerin 

ağırlık kaybını, klorofil parçalanmasını ve 

antosiyan kaybını önemli oranda azaltmaktadır 

(Hassanpour Asil ve Karimi, 2010).  

Hormon uygulamaları kesme çiçek 

türlerinin çiçek kalitesini arttırken aynı zamanda 

kesme yeşilliklerde de olumlu etkili olmaktadır. 

Dracaena marginata „bi colour‟, Dracaeana 

sanderiana „white‟ ve Dracaena deremensis 

kesme yeşilliklerine Benzilaminopurin (25 M) 

ile 24 saat yükleme uygulaması yaprak 

yaşlanmasını geciktirerek raf ömrünü uzatmış ve 

kesme yaprakların pazarlanabilir kalitesini 

arttırmıştır (Subhashini ve ark., 2011).  

Dış iki halkadaki çiçekçikleri açılmış 

olarak hasat edilen Gerbera (Gerbera jamesonii 

cv. Ida Red) çiçeklerine değişik dozlarda 

(Çizelge 3) uygulanan gibberellik asit (GA3); 

açılan çiçekcik sayısını arttırmakta, petal solması 

ve dökümünü önlemekte dolayısıyla çiçek 

yaşlanmasını da geciktirmektedir. (Emongor, 

2004). Gerbera (G. jamesonii cv. Good Timing) 

kesme çiçekleri değişik dozlarda GA3 ve BA 

uygulandıktan sonra etanol (%2.5) ve sakkaroz 

(%3) içeren vazo çözeltisi içerisinde bekletilen 

vazo ömrü, taze ağırlık, çözelti alımı, membran 

stabilitesi ve toplam çözünebilir madde içeriği 

artmaktadır (Danaee ve ark., 2011).  

Kala (gelin çiçeği), çeşidi 

Albomaculata‟ya vazo ömrü benziladenin (BA, 

50–150 mg x dm
3
) çözeltisi uygulandığında vazo 

ömrü artmakta (6.2–14.5) ve vazo çözeltisine 8–

HQS ve sakaroz ilavesi çiçek ömrünü 15 güne 

uzatmaktadır. “Sunglow” çeşidinde ise 

yaprakların ömrü GA3 (400 mg x dm
3
) 

uygulaması ile artmaktadır. “Black Eyed 
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Beauty” çeşidinde ise GA3 aynı etkiyi 50 ve 100 

mg x dm
3
 konsantrasyonunda sağlayarak çiçek 

ve yaprakların hasat sonrası ömrünü sırasıyla 18 

ve 11 güne çıkarmaktadır (Janowska ve 

Stanecka, 2011).  

Tuberose kesme çiçeklerinde 40 ppm GA3 

uygulaması, başakların vazo ömrünü 4 gün 

arttırmaktadır (Abbasi ve Hassanpour Asil, 

2011).  

Sentetik bir oksin olan Naftalen asetik asit 

(NAA)‟de hasat sonrası kalitenin arttırılmasında 

kullanılmaktadır. Eustoma çiçeklerinin açılmış 

çiçeklerine ve çiçek tomurcuklarına NAA (5µM) 

ve aminoetoksivinilglisin (1 mM) 

kombinasyonunun uygulanması hasat sonrası 

çiçek salkımının ve açılmış çiçeklerin vazo 

ömrünü arttırmaktadır (Shimizu–Yumoto ve 

Ichimura, 2010). Benzer şekilde Alstroemeria 

kesme çiçeklerine NAA (10 mg/l) uygulaması, 

çiçeklerin vazo ömrünü (9.85 gün), kuru madde 

miktarını (%17) ve açılmış çiçekcik sayısını 

(4.67) arttırmakta, 20 mg/l NAA uygulaması 

yapılan çiçeklerde klorofil miktarı önemli oranda 

korunmaktadır (Bagheri ve ark., 2012).  

Zinnia çiçeklerinde IAA (150 mg/l) 

uygulaması su alımını ve NAA (100 mg/l) 

uygulaması ise çiçek rengini koruyarak fiziksel 

görünümünü güzelleştirmiştir. Doğal bir fenolik 

asit olan salisilik asit (SA, 150 mg/l) ise hem 

vazo ömrünü arttırmış hem de yapı bütünlüğünü 

sağlamıştır (Iqbal ve ark., 2012).  

Alstroemeria kesme çiçeği çeşitleri 

„Odessa‟ ve „Sacramento‟ da GA3 (300 µM) 

uygulaması vazo ömrünü arttırmakta, „Odessa‟ 

çeşidinde; 50 ve 150 µM ve‟Sacramento‟ 

çeşidinde 300 µM GA3 uygulaması ise toplam 

klorofil oranını arttırmaktadır. Çiçeklerin içinde 

yer aldığı %2 sakkaroz ve 2 ppm Nanosid içeren 

koruyucu çözeltide mikroorganizma gelişimi 

azalmış ve solunuma bağlı olarak oluşan 

karbonhidrat kayıplarıda en az düzeye inmiştir 

(Hokhamabadi ve ark., 2012).  

Kesme lotus (Nulembo nucifera Gaertn. 

cv. Saddabutra) çiçekleri 0.03–0.45 mM 

giberellin (GA3) içeren çözeltiye daldırıldığında 

petal kararması gecikmekte benzer etki sitokinin 

grubundan olan benziladenin (25–100 µM) ve 

thidiazuron (1.25–2.5 µM) ile de elde 

edilmektedir. Hormonlor tek başına 

uygulandığında etkili olmakla birlikte değişik 

kombinasyonlarda uygulandığında da petal 

kararmasını önlemede başarılı olmaktadır 

(Imsabai ve Van Doorn, 2013).  

Kesme çiçeklerde çiçek kalitesinin 

dolayısıyla hasat sonrası ömrünün 

arttırılmasında hormonlar kullanılmakla birlikte, 

ortamdaki etilenin etkisini azaltmak açısından da 

hormonlarla birlikte etilen etkisini önleyici 

bileşikler de kullanılabilmektedir. 1–MCP, 

çiçeklerin etilene karşı korunmasını sağlayan 

bileşiklerden birisidir ve değişik hormonlarla 

kombinasyonu çiçek kalitesini daha da 

arttırmaktadır. Kesme şebboy çiçeklerinde 

Thidiazuron (TDZ, 5µM) uygulaması çiçek 

yaşlanmasını ve yaprak sararmasını geciktirerek 

vazo ömrünü 10 gün kadar arttırılabilmektedir. 

TDZ ve 1–MCP (500 ppb) birlikte 

uygulandığında yaprak kalitesi arttırılmakta 

fakat 1–MCP thidiazuronun çiçekler üzerindeki 

etkinliğini azaltmaktadır (Ferrante ve ark., 

2012).  

 

1–Metilsiklopropen (1–MCP) uygulamaları 

Son yıllarda çiçek endüstrisi gümüş 

tiyosülfat (GTS)‟e alternatifler aramaktadır 

(Nell, 1992). 1–Metilsiklopropen (l–MCP), 

diazopentadienin fotolitik parçalanma ürünlerin–

den biri olan siklik olefin analoğudur (Sisler and 

Blankenship, 1993; Serek ve ark., 1994a) ve 

hücresel etilen alıcılarına bağlanmaktadır. 1–

MCP toksik değildir, kokusuzdur (Serek ve ark., 

1994b, c, 1995). Molekül formülü C4H6, molekül 

ağırlığı 54 olan 1–MCP, standart sıcaklık ve 

basınç altında gaz formundadır. 1–MCP‟nin 

bitkide etilen alıcılarına bağlanarak etilen 

etkisini önlediği düşünülmektedir (Blankenship 

ve Dole 2003, Ergun, 2006, Kasım ve Kasım, 

2007). 1–MCP‟in etilen alıcılarına bağlanması 

ile ilgili en iyi tanımlama Reid ve Çelikel (2008) 

tarafından yapılmıştır. 1–MCP‟in etkisi 

uygulama dozu, süresi ve uygulanan bitki türü 

ve hatta aynı tür içindeki çeşitlere gre farklı 

olmaktadır (Çizelge 1).  

Etilen duyarlı çiçeklerde (Çizelge 2) daha 

belirgin olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Etilene maruz kalan çiçeklerde konsantrasyona 

bağlı olarak çiçek dökemleri artmaktadır. Etilene 

duyarlı çiçeklerden birisi olan (Çizelge 2) 

karanfillere; 6 saat düşük dozda 1–MCP 

uygulandıktan sonra sürekli etilen (0.4 µL/L) 

içeren ortamda tutulduğunda solma oranı 

azalmaktadır (Serek ve ark., 1995). Benzer 

şekilde 1µL/L etilene maruz kaldığında 

çiçeklerinin %50‟si dökülen Phlox çiçeklerinde 

de 1–MCP ön uygulaması, çiçek dökümlerini 

azaltırken, düşük konsantrasyonda da etkili 
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olmakta (Çizelge 1) hatta 500 nL/L gibi yüksek 

dozda da çiçeklerde herhangi bir zararlı etki 

oluşmamaktadır (Porat ve ark., 1995). Etilene 

duyarlı Dendrobium orkidesi etilen içeren 

ortamda bir hafta içinde çiçek tomurcuklarının 

%20–80‟i ve açılan çiçeklerin de %20‟si 

dökülmekte ve ortamdaki 1 µL/L etilen içinde 

çiçeklerin tamamının dökülmesine neden 

olmaktadır. Buna karşın değişik dozlarda 1–

MCP uygulandıktan sonra etilen içeren ortamda 

bekletilen çiçeklerde ise bu dökümler 

oluşmamaktadır (Uthaichay ve ark., 2007).  

Şakayık kesme çiçekleri 1.0 µL/L etilen 

içeren ortamda 6 saat beklediğinde hızla açılarak 

yaşlanmakta ancak 6 saat süreyle 1.0 µL/L 1–

MCP uygulanan çiçeklerde çiçek açma süresi 

dolayısıyla vazo ömrü uzamaktadır (Yan, 2009). 

“Saphir” ve “Confeti” kesme gül çeşitlerine 

değişik doz ve sürelerde 1–MCP uygulanarak 

oda sıcaklığında bekletilmiştir. “Saphir” çeşidi 

250 ppb ve “Confeti” çeşidi 500 ppb 1–MCP‟de 

18 saat bekletildiğinde yaşlanma oranı azalmıştır 

(Cuquel ve ark., 2007). Benzer şekilde “vega” 

kesme gül çeşidinde de 500 ppb 1–MCP 

uygulaması çiçek yaşlanmasını azaltıp, kalitenin 

korunmasını sağlarken, vazo ömrünü 19 güne 

kadar uzatmıştır (Pietro ve ark., 2010).  

1–MCP‟nin etkisi uygulama sıcaklıkları 

ve süresine göre değişmektedir. 1–MCP‟nin 

düşük sıcaklıklarda bağlanma noktasına 

uyuşmasının daha düşük olduğu, yüksek 

sıcaklıklarda daha etkili olduğu yapılan 

çalışmalarda belirlenmiştir. Karanfil petallerinde 

1–MCP (100 nL/ 30 dakika veya 1 nL/L 6 saat) 

uygulaması 2–10
o
C sıcaklıklarda etkisiz kalırken 

en fazla etkiyi 20–25
o
C‟de göstermiştir (Çelikel 

ve ark., 1999; Reid ve Çelikel, 2003), diğer 

çiçeklerde de benzer etki görülmüştür 

(Blankenship ve Dole, 2003). Buna karşılık, 

daha sonraki çalışmalarda 1–MCP‟in düşük 

sıcaklıklarda etkili olduğu bulunmuştur. 

Karanfillere 24 saat 1–MCP (15 nL/L) 

uygulaması etilenin olumsuz etkisini 4
o
C‟de 

azaltırken, 12
o
 ve 20

o
C‟de etkisiz kalmış fakat 

daha yüksek dozda (150 nL/L) 1–MCP 

uygulaması bütün sıcaklıklarda etilenin etkisini 

geciktirmiştir (Hadas ve ark., 2005). Aynı 

şekilde 2 µL/L etilen içeren ortamda 12 saat 

bekletilen Phalaenopsis orkide çiçekleri 2 gün 

içinde solarken 0.8 µL/L 1–MCP uygulamasının 

ardından etilen içeren ortamda bekletilen solma 

süresi 6–8 güne uzamıştır. 1–MCP 

uygulamasının etkisi yüksek sıcaklıklarda (25/20 

gündüz/gece) azalırken (4–8 gün), düşük 

sıcaklıklarda (15/13 gündüz/gece) yapılan 

uygulama daha etkili (13–17 gün) olmuştur (Yan 

Hou ve ark., 2012).  

1–MCP tek başına hasat sonrası ömrün 

arttırılmasında etkili olurken, değişik ambalaj 

kombinasyonları ile uygulandığında etkisi daha 

da artmaktadır. Gerbera kesme çiçekleri 1–MCP 

uygulandıktan sonra 30µm PVC ile 

ambalajlandığında vazo ömrü artmaktadır 

(Akbudak ve Murat, 2013).  

Kesme çiçeklerde kaliteyi belirleyen 

önemli faktörler arasında su miktarı ve klorofil 

miktarı gelmektedir. 1–MCP kesme karanfillerde 

solmayı su alımını arttırmak ve klorofil kaybını 

azaltmak suretiyle geciktirmektedir. Kesme 

karanfillere 3 saat süreyle 1–MCP (60 nL/L) su 

alımı arttırırken, klorofil kaybı azalmış 

dolayısıyla çiçeklerin vazo ömrünü arttırmıştır 

(Hashemabadi ve ark., 2009). Aynı şekilde 

Laddawan kesme lale çeşidi çiçeklerine 4 ve 8 

saat süreyle 1–MCP (300 ve 600 ppb) 

uygulandığında (Çizelge 1), lalelerin hasat 

sonrası dönemdeki su çekme hızı artmakta, 

antosiyanin kayıpları azalmakta ve brakte 

kahverengileşmesi en aza inmektedir 

(Chutichudet ve ark., 2010). Buna karşılık 

Chiang Mai Pink lale çeşidinde 300 ve 600 ppb 

dozu etkili olmazken, 900 ppb dozunun 4 ve 8 

saat uygulaması su alımını ve çiçeklerin 

antosiyanin içeriğini arttırmaktadır (Chutichudet, 

2011). Oncidum varicosum orkide çeşidinde de 

1–MCP uygulanan (Çizelge 1) çiçeklerin su 

miktarı, suda çözülebilir karbonhidrat miktarı, 

indirgen şeker içeriği, karotenoid miktarı 

artarken solunum hızı azalmıştır (Mattiuz ve 

ark., 2012).  

Tropik kökenli kesme çiçeklerin hasat 

sonrası işlemleri süresince düşük sıcaklıklara 

maruz kalması sonucu üşüme zararı 

oluşmaktadır. Üşüme zararı tropik ve subtropik 

ürünlerin kritik eşik sıcaklıkların altında 

taşınması ve depolanması sonucu ortaya çıkan 

fizyolojik bir hastalıktır. Tropik kökenli 

çiçeklerden birisi olan orkidelerde de soğuk 

şartlarda üşüme zararı ortaya çıkmaktadır. 

Orkide çiçeklerinde üşüme zararı belirtileri; 

membran zararlanması ve antioksidant 

kapasitesinin azalması şeklinde oluşmaktadır. 

Ortamdaki etilen varlının üşüme zararını 

arttırdığı düşünülmektedir. Dendrobium orkide 

çeşidi Princess, 5
o
C sıcaklıkta depolandıktan 

sonra 25
o
C‟ye yerleştirildiğinde üşüme zararı 
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belirtileri görünür hale gelmektedir. Bu çeşide 

depolama öncesi 1–MCP ile yükleme (pulsing) 

uygulaması, 5
o
C‟de depolamadan sonra üşüme 

zararını azaltmıştır (Phetsirikoon ve ark., 2012).  

Orkide çiçekleri plastik film ile kaplanmış 

mukavva kutularda havayolu ile taşınmaktadır. 

Taşımacılık sırasında çiçeklerin sap kısımları su 

ile doldurulmuş plastik tüplere yerleştirilerek 

ambalajlanmaktadır. Taşımadan sonra çiçekler 

vazo çözeltisine konulduğunda kutu içinde 

biriken etilen nedeniyle çiçeklerde dökümler 

oluşmaktadır. Çiçeklere ambalajlanmadan önce 

1–MCP (100–500 nL/L) uygulaması, taşımacılık 

sonrasındaki vazo kayıplarını önlemektedir 

(Uthaichay ve ark., 2007). Aynı şekilde 

Limonium hibrit “Belt Loard” kesme çiçeğinde 

1–MCP ve gümüştiyosülfat (GTS)‟ın birlikte 

uygulandığında deniz taşımacılığı şartlarında 

(2
o
C‟de) çiçekler 8 gün boyunca kalitesini 

korumuştur (Hadas ve ark., 2005).  

 

DPCA uygulamaları  

Etilenin kesme çiçeklerdeki olumsuz 

etkilerinin giderilmesinde, siklopropen 

bileşikleri de kullanılmakta ancak siklopropen 

bileşiklerinin uçucu bileşikleri olması ve kapalı 

ortam gerektirmesi nedeniyle uygulamada 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle benzer 

etkiye sahip uçucu olmayan bileşikler 

araştırılmaktadır. Bu bileşiklerden yeni bir anti–

etilen formülasyonu olan N, N–dipropil (1–

siklopropenilmetil) amin (DPCA), tuz formunda 

bir bileşik olup ve çiçeklere püskürtülerek 

uygulanabilmektedir. Değişik dozlarda (0, 4, 2, 

4, 20 ve 40 nmol) DPCA uygulandıktan sonra 

1µL/L etilene maruz kalan karanfil çiçeklerinde, 

4 nmol DPCA ve daha yüksek dozları çiçeklerin 

etilen üretimini önemli oranda azaltmıştır (Seglie 

ve ark., 2010).  

 

1–MCP ve nanosünger uygulamaları 

1–MCP‟in uçucu olmayan formüllerinin 

çiçeklere kolay bir şekilde uygulanması 

amacıyla nano büyüklükte dağıtım sistemi olarak 

önerilen siklodekstrin bazlı nanosünger 

kullanılmaktadır. Nanosünger üç–boyutlu ağ 

içinde nano yapıda, çapraz bağlı siklodekstrin 

polimeridir. Bu siklodekstrin polimeri, kristal 

veya amorf yapılı ve yuvarlak şekilli veya 

şişebilen özellikte, çözülmez nanopartiküllü ve 

gözenekli formdadır. Polimer örgüsünün boyutu 

ve polaritesi değişik tipteki çapraz bağlayıcılar 

ve çapraz bağlanma derecesine göre kolaylıkla 

ayarlanabilmektedir. Nanosüngerin yüzeyine 

değişik bağlarla değişik bileşikler 

bağlanabilmektedir. Nanosonger biyolojik olarak 

parçalanabilir ve insan sağlığı açısından güvenli 

bir materyaldir. Siklodekstrin bazlı nanosünger 

değişik tipteki lipofilik veya hidrofilik 

moleküllerle kompleks oluşturabilmektedir 

(Trotta ve ark., 2012).  

β–siklodekstrinlerden sentezlenmiş nano 

büyüklükte kolloid taşıyıcı olarak tanımlanan 

nanosüngerler, kimyasal–farmakolojik alanlarda 

ve atık su dekontaminasyonunda 

kullanılmaktadır. Çiçeklerde ise son yıllarda 

özellikle kesme çiçeklerin raf ömrünün 

arttırılmasında koruyucu ve antietilen bileşik 

olarak yayılmaya başlamıştır. Etilene duyarlı bir 

karanfil çeşidi “Idra di Muraglia” çiçeklerinde 

musluk suyana eklenen 1–MCP/nanosünger 

kompleksi (500 mg/l) vazo ömrünü 12 günden 

23 güne çıkarmıştır (Devecchi ve ark., 2009). 

Benzer şekilde α ve β siklodekstrin (SD) bazlı 

nanosünger ve 1–MCP kompleksi uygulandıktan 

sonra, 1 µL/L etilen içeren ortamda 24 saat 

bekletilen “Idra di Muraglia” karanfil 

çiçeklerinin vazo ömründe önemli bir artış 

olmamış ancak yaşlanmanın geciktirilerek etilen 

üretimi azaltılmış ayrıca orijinal petal rengi uzun 

süre korunmuştur (Seglie ve ark., 2011).  

Kesme çiçeklerde görülen hasat sonrası 

patolojik hastalıklardan birisi olan Botrytis 

cinerea L. (Kurşuni küf)‟ nin şiddeti ortamdaki 

etilenin artması ile artmaktadır. Dolayısıyla bu 

hastalığın önlenmesi içinde ortamdaki etilenin 

etkisini bloke eden 1–MCP kullanılabilmektedir. 

Karanfillere (Idra di Muraglia çeşidi), 

siklodekstrin (SD) bazlı nanosünger (NS) 1: 8 

(CD: NS) ve 1–MCP kompleksi iki farklı dozda 

(0.25 ve 0.5 µL/L) uygulandığında Botrytis 

cinerea gelişimi önemli oranda (%59.9) 

azaltılmıştır (Seglie ve ark., 2012).  

 

Nano gümüĢ uygulamaları 

Renksiz, transparan, partikül büyüklüğü 1 

nm‟den az olan nano–gümüş (NG) çözeltisi 

antimikrobiyal madde olarak, geleneksel gümüş 

nitrat yükleme uygulamalarına alternatif olarak 

kullanılmaktadır. Kesme çiçeklerde vazo 

çözeltisi içindeki bakterilerin çoğalması sonucu 

vazo çözeltisi jel haline gelmekte dolayısıyla 

çiçekler suyu çekemediği için solmaktadır. Bu 

nedenle vazo çözeltisi içerisine değişik biositler 

eklenerek, bakterilerin çoğalması önlenmektedir. 

Kesme gül çeşidi Movie Star çiçekleri 10 mg/l 
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nanogümüş (NG) + %5 sakkaroz çözeltisi ile 24 

saat yüklenmiş ardından 0.5 mg/l NS + %2 

sakkaroz çözeltisi içinde tutulduğunda hem 

bakteriyel bulaşmayı önlerken hem de stoma 

iletimini azaltarak kesme güllerin su dengesini 

ve dolayısıyla vazo ömrünü önemli oranda 

arttırmıştır (Peitao ve ark., 2010). 5 mg/l NG ve 

%2 sakkaroz içeren daldırma çözeltisine konulan 

Tineke gül çeşidi çiçeklerinin su alımı, taze 

ağırlığı ve dolayısıyla vazo ömrü artmış ve aynı 

zamanda vazo içindeki bakteri gelişimi 

azalmıştır (Abdel Kader, 2012).  

Kesme yeşilliklerin vazo ömrüde 

nanogümüş (NG) ile yükleme uygulamaları ile 

arttırılabilmektedir. nötral NG veya asidik NG 

ile yükleme uygulaması A. holosericea‟nın vazo 

ömrünü uzatmış, bu nedenle bu uygulamalar 

kesme A. holosericea için hasat sonrası ticari 

uygulama olarak potansiyel oluşturmuştur (Liu 

ve ark., 2012).  

Karanfil çiçeklerine değişik 

konsantrasyonlarda uygulanan salisilik asit, 

glutamin ve gümüş nanoparçacıkları tüm 

konsantrasyonlarda karanfilin vazo ömrünü 

uzatmış, malonaldehit miktarını ve vazo çözeltisi 

içindeki bakteri gelişimini azaltarak karanfilin 

yaşlanmasını geciktirmiştir. Aynı şekilde uçucu 

yağların hepsi vazo ömrünü uzatmakla birlikte 

lavanta ve kekik yağları 150 mg/l dozunda, 

salisilik asit 2.5 mM ve gümüş nanoparçacıkları 

17.5 mg/l dozunda en yüksek etkiyi göstermiştir 

(kontrole göre 8.5 gün uzatmıştır) (Kazemi ve 

Ameri, 2012).  

Tuberose (Polianthes tuberosa cv. Peril) 

kesme çiçeklerinde, değişik konsantrasyonlarda 

sakkaroz (%0.5 ve 1) ve nanogümüş (NG) (5, 10 

ve 15 pp) içeren vazo çözeltisindeki kalite 

özellikleri incelenmiştir. %0.5 sakkaroz ve 5 

ppm içeren çözeltideki çiçeklerin klorofil miktarı 

yüksek olurken, 15 ppm NG uygulamasındaki 

çiçeklerde elektrolit sızıntısı en az olmuşur. %1 

sakkaroz, çiçeklerin vazo ömrünü, kalitesini, 

oransal su içeriğini ve çiçekçik uzunluğunu 

arttırmıştır (Asgari ve ark., 2013).  

 

Çevre dostu bileĢikler 
Çiçeklerin vazo ömrünü arttırmada 

kullanılan anti–etilen bileşiklerden bazılarının 

çevreye zararlı etkilerinden dolayı günümüzde 

doğal olarak bitkilerde bulunan ve çevreye 

herhangi bir zararlı olmayan bileşiklerden 

faydalanılmaktadır. Bunların başında da bitki 

tarafından üretilen eterik yağlar gelmektedir. 

Karanfil çiçekleri; kekik, çörek otu, nane (50 ve 

100 mg/l) karışımı ile etanol ve metanol (%4.7 

ve 10) çözeltilerinde saklanmıştır. %7 etanol 

içeren çözelti çiçeklerin vazo ömrü ve su alımını 

arttırmış; uçucu yağlarda etanol ve metanol 

çözeltileri ile benzer sonuçlar vermiştir (Fariman 

ve Tehranifar, 2011). “Avalanche” kesme gül 

çeşidinde ise en uzun vazo ömrü (12 gün) ve en 

az etilen üretimi (0.555 nL/L, g taze ağırlık) %6 

etanol ile sağlanmıştır (Hamidi Imani ve ark., 

2013). Karanfillerde Thymus vulgaris ve 5–

sülfoksisalisilik asit (5–SSA) içeren vazo 

çözeltisindeki mikrobiyal populasyon azalmış, 

bunun yanı sıra 5–SSA uygulaması çiçeklerin 

ACC–oksidaz aktivitesi, antosiyan sızıntısı ve 

vazo ömrünü olumlu etkilemiştir (Kazemi ve 

Ameri, 2012). Lisianthus kesme çiçeklerinde ise 

aynı etki 2.5 sakkaroz ile birlikte %2 etanol 

içeren çözeltide bekletilen çiçeklerde elde 

edilmiştir (Farozhzad ve ark., 2005).  

Kesme çiçeklerde vazo ömrünün 

arttırılmasında ticari olarak elde edilen 

bileşiklerin yanısıra evde bulunan ve kolaylıkla 

kullanılabilen materyallerden de 

yararlanılabilmektedir. Çünkü çiçek koruyucu 

çözelti denildiğinde basit olarak; bir besin, bir 

pH düzenleyici ve bir dezenfektandan oluşan 

çözelti akla gelmektedir. Epidendrum radicans 

L. Orkideleri; limon suyu + sprite + ritebrant 

çamaşır suyu karışımı içerisinde bekletildiğinde 

yaprak sararması ve petal dökülmesi azalarak 

çiçeklerin vazo ömrü (21 gün) artmıştır. Aynı 

etki laym + şeker + listerin kombinasyonunda da 

belirlenmiştir (Thwala ve ark., 2013).  

 

Diğer bileĢikler 

Kesme çiçeklerin hasat sonrası kalitesinin 

korunmasında değişik bileşiklerden de 

yararlanılmaktadır. „Rosalin‟ Gerbera çeşidini 

%1 CaCl2 çözeltisine daldırıldığında hasat 

sonrası kalite kayıpları azalmıştır (Akbudak ve 

Murat, 2012). Polianthes tuberose çiçeklerinde 

ise kobalt klorit (300 mg/l) çiçeklerin su alımını 

arttırıp, ağırlık kaybını azaltmış dolayısıyla 

kalitesini ve vazo ömrünü arttırmıştır (Wani ve 

ark., 2012). Gümüş nitrat ve kobalt nitrat gibi 

mineral tuzlar ile birlikte organik sakaroz 

uygulaması Gerbera jamesonii cv. Danalin 

çiçeklerinde nişasta miktarını ve toplam 

çözülebilir karbonhidrat miktarını arttırmıştır. 

Dolayısıyla mineral tuzlar ve sakaroz 

uygulamaları Gerbera çiçeklerinin yaşlanmasını 

geciktirmiş ve hasat sonrası vazo ömrünü 
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arttırmıştır (Wani ve ark., 2012). Zambak 

çiçeklerinde salisilik asit (SA), Ni, Co ve 

Sakkaroz uygulamaları antosiyan parçalanmasını 

önlemiş dolayısıyla çiçeklerin yaşlanması 

sünesince aksidatif oksidatif stres zararını 

azaltarak ve membran stabilitesini arttırarak 

vazo ömrünü arttırmıştır (Kazemi ve Ameri, 

2012). Benzer şekilde “Liberty Abgr” karanfil 

çeşidine salisilik asit uygulaması (150 mg/l) 

çiçeklerin vazo ömrünü uzatmış, vazo çözeltisi 

içindeki bakteri gelişimini önlemiş, kurumadde 

miktarı ve su alımını arttırmıştır (Roodbaraky ve 

ark., 2012). Kesme gül çeşidi “Avalanche”„a 

malik (6 mM) ve salisilik asit (1.5 mM) 

uygulamalrı yaş ağırlığı ve vazo ömrünü 

arttırmıştır. (Ashtari, 2013). “Poison” kesme gül 

çeşidinde ise en yüksek vazo ömrü 150 mg/l 

salisilik asit uygulamasından elde edilmiştir 

(Hashemabadi, 2010).  

Kesme çiçeklerde koruyucu çözelti 

içerisinde dezenfektan olarak çamaşır suyu da 

kullanılmaktadır. Ancak çamaşır suyu hidrolize 

olduğunda çevreye zararlı trihalometan bileşiği 

oluşturmaktadır. Bu nedenle çamaşır suyuna 

alternatif olarak kullanılabilecek çevre dostu 

bileşikler araştırılmaktadır. Lisianthus kesme 

çiçeklerinin vazo çözeltisine %3 sakkaroz ile 

birlikte stabilize edilmiş perasetik asit sistemi 

eklendiğinde, çiçeklerin vazo %30 artmıştır. Bu 

nedenle PAA‟in çamaşır suyuna alternatif olarak 

kullanılabilir çünkü, perasetik asit parçalanınca, 

biyolojik olarak bozulabilir asetik asite 

dönüşmekte ve çevreye atmosferik O2 gazı 

vermektedir (de la Riva ve ark., 2009).  

Terpenoidler, çok fazla ve yapısal olarak 

faklı olan bitki ikincil metabolitleridir ve bitkide 

önemli rol oynarlar. Yeni ve daha iyi bir 

kimyasal koruyucu elde etmek amacıyla yapılan 

çalışmada geranil difosfat (GDP) ve bunun 

analogları Gerbera çiçeklerinin çözelti alımını, 

taze ağırlığı, çözülebilir kurumadde miktarını, 

membran stabilitesini ve kesme çiçeklerin 

ömrünü ve ayrıca gövde eğilmesini önlemiştir 

(Oraghi Ardebili, 2013). Yine Gerbera 

çiçeklerine farklı konsantrasyonlarda Asetil CoA 

uygulaması, çiçeklerdeki gibberellik asit miktarı 

ve antioksidan enzim (katalaz ve süperoksit 

dismutaz) aktivitesini uyararak antosiyanların 

parçalanma hızını ve membran lipitlerinin 

peroksidasyonu azaltmış dolayısıyla Gerbera 

çiçeklerinin yaşlanmasını, antioksidan sistemini 

uyarmak yoluyla azaltarak, çiçeklerin hasat 

sonrası ömrünü arttırmıştır (Seyedi ve ark., 

2012). “Carola” ve “Pallas Orange” karanfil 

çeşitlerinin tomurcuk aşamada hasat edilen 

çiçekleri sprite ve bir germisit (Elma guava 

(Psidium guajava) ve Sarılıcı biber ağacı (Piper 

betle) yaprak ekstrakları, 8–HQS ve bakır sikke) 

içeren çiçek koruyucu çözelti içinde 24 saat 

bekletilmiştir. Germisitler çiçeklerin vazo 

ömrünü, çiçek çapını ve su alımını arttırmıştır. 

P. guajava ve P. betle‟in yaprak ekstrakları en 

yüksek antibakteriyel ve antifungal etkiyi 

göstermiştir, bu nedenle bu ekstraktlar kesme 

çiçeklerin vazo ömrünün uzatılması için dogal 

germisit olarak değerlendirilebilir (Rahman, 

2012).  

Son yıllarda değişik tarım ürünlerinde 

Arbuscular Mycorrhiza fungusunun bitki 

gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu değişik 

çalışmalarla tespit edilmiştir. Kesme kasımpatı 

çiçeklerinde iki farklı Arbuscular mychorrhizal 

fungus (Glomus mosseae ve Acaulospora laevis) 

uygulaması vazo ömrünü uzatmıştır (Karishma 

ve ark., 2011).  
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Çizelge 1. Değişik kesme çiçek tür ve çeşitlerinde 1–MCP‟in etkisi 

Tür Konsantrasyon Süre 
Uygulama 

sıcaklığı 
Etki Kaynak 

Karanfil “Yellow Goldy” 

Cymbidium orkide 
0.2–1 µL/L 

2–20 

saat 
20

o
C Kesme çiçek kalitesini arttırma Hadas ve ark., 

2005 
Karanfil “Yellow Goldy” 15 nL/L 24 saat 4

o
C Etilen etkisini önleme 

Karanfil 

(tempo çeşidi) 
60 nL/L 3 saat  

Vazo ömrü artışı, su alımı 

artışı, klorofil kaybında azalma 

Hashemabadi ve 

ark., 2009.  

Lale 

(cv. Laddawan) 

600 ppb 

300 ppb 

4 saat 

8 saat 

25
o
C 

Maksimum su alımı 

Chutichudet ve 

ark., 2010 
300 ppb 

– Vazo ömrünün 2 gün artması 

8 saat 

Antosiyanin kayıplarında 

azalma, brakte 

kahverengileşmesi en az 

Lale 

(cv. Chiang Mai Pink) 
900 ppb 

4 saat 

8 saat 
25

o
C 

Maksimum su alımı 

Antosiyanin içeriği en yüksek 

Chutichudet ve 

ark., 2011.  

Gerbera  625 ppb 4 saat 4
o
C 

Hasat sonrası kayıpların 

önlenmesi 

Akbudak ve Murat 

2013.  

Phlox 25 nL/L 6 saat  Çiçek dökümlerinin önlenmesi 
Porad ve ark., 

1995.  

Dendrobium orkide 

100–500 nL/L 

4 saat 25
o
C 

Çiçek dökümlerinin önlenmesi 
Uthaichay ve ark., 

2007.  

100 nL/L Üşüme zararının engellenmesi 
Phetsirikoon ve 

ark., 2012.  

Gül 0.4 µL/L 4 saat  
Çiçek açılması, vazo ömrünün 

uzatılması 

Hadas ve ark., 

2005 

Gül (Grand Gala) 1.5 g/m
3
 3 saat  Çiçek ömrünün uzatılması 

Da Rocha Batista 

ve ark., 2009.  

Oncidum varicosum 

orkidesi 
1000 ppb 6 saat 22

o
C 

Su miktarı, karotenoid miktarı, 

çözülebilir karbonhidrat 

miktarının arttırılması 

Mattiuz ve ark., 

2012 
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Çizelge 2. Etilene karşı duyarlı çiçekler 

Achilea (Yarrow) Crocosmia (Montbretia) Lavatera (Tree Mallow) 

Aconitum (Monkshood) Cymbidium (Cymbidium Orchid) Lysimachia (Loosestrife)  

Agapanthus (African Lily) Daffodil Matthiola (Stock) 

Alchemilla (Lady‟s Mantle) Daucus (Queen Anne‟s Lace) Monbretia 

Allium (Ornamental Onion Dendrobium Phlox 

Anemone (Windflower) Delphinium (Larkspur) Physostegia (False Dragonhead) 

Alstroemeria (Peruvian Lily) Dianthus (Sweet William) Ranunculus (Buttercup) 

Anethum Dicentra (Bleeding Heart) Rosa (Rose) 

Anthirrhinum (Snapdragon) Digitalis (Foxglove) Rudbeckia (Coneflower) 

Aquilegia (Columbine) Doronicum (Leopard‟s Bane) Saponaria (Soapwort) 

Asclepias (Butterfly Flower) Eremurus (Desert Candle) Scabiosa (Pincushion flower) 

Astrantia (Masterwort) Eustoma (Lisianthus) Snapdragon 

Bouvardia (Bouvardia) Freesia Statice 

Brodiaea (Triteleia) Gladiolus (Gladiola) Silene (Catchfly) 

Campanula (Bellflower) Godetia Trachelium (Throatwort) 

Carnation Gypsophila (Baby‟s Breath) Triteleia 

Chamelaucium (Waxflower) Ixia  Trollius (Globeflower) 

Centaura (Cornflower) Kniphofia (Torch Lily) veronica (Speedwell) 

Chelone (Snakehead) Lathyrus Waxflower 

Clarkia (Godetia) Lilium (Lily)  

Kaynak: the Society of American Florists Flower and Plant Care Manual 

 

Çizelge 3. Kesme çiçek türlerinde değişik hormon uygulamalarının etkisi 

Tür Hormon Konsantrasyon Etki Kaynak 

Lotus 

Gibberellik asit 

(GA3) 
0.003–0.45 

Petal sararmasının 

önlenmesi 

Imbasai ve van Doorn, 

2013 Thidiazuron 

(TDZ) 
1.25–2.5 mM 

Eustoma 
Naftalen asetik 

asit (NAA) 
5µM Vazo ömrünün arttırılması 

Shimizu–Yumoto ve 

Ichimura, 2010 

Alstroemeria NAA 10 mg/l 

Vazo ömrünün arttırılması,  

Kurumadde artışı, Açılmış 

çiçek sayısının artışı 

Klorofil artışı 

Bagheri ve ark., 2012 

Lisianthus 
Benziladenin 

(BA) 
25 ve 50 mg/l Vazo ömrü artışı 

Hassanpour Asil ve 

Karimi, 2010 

Dracaena marginata 

“Bicolour” Dracaena 

sanderiana “White” 

Benzilaminopuri

n (BAP) 
25 M 

Yaprak yaşlanmasının 

geciktirilmesi 

Subhashini ve ark., 

2011 

Alstroemeria Accel (BA) 25 ve 50 mg/l 
Çiçek açılmasının 

geciktirilmesi 
Mutui, 2001 

Gerbera  GA3 2.5; 5 ve 7.5 mg/l 
Petal solması ve 

dökülmesinin önlenmesi 
Emongor 2004 

Kala BA 50 ve 150 mgXdm
3
 Vazo ömrünün arttırılması 

Janowska ve 

Stanecka, 2011 

Zinnia 

İndol–3–asetik 

asit (IAA) 
150 mg/l Su alımının arttırılması 

Iqbal ve ark., 2012 

NAA 100 mg/l Çiçek renginin korunması 

Alsroemeria “odessa” 

GA3 

50 ve 150 µM 
Klorofil miktarının 

arttırılması 

Hokhamabadi ve ark., 

2012 
Alstroemeria 

“Sacramento” 
30 µM 
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Özet 

Dünyada soğanlı süs bitkileri hem park ve bahçe düzenlemesinde hem de bazı türleri kesme çiçek 

üretiminde kullanılmaktadır. Bu gün dünyada ve Türkiye‟de çok sayıda doğal olarak yetişen ve üretilen soğanlı 

bitki bulunmakta ise de Dünyada ticareti en fazla yapılan çiçek soğanı türleri Lale, Zambak, Nergis, Glayöl, 

Süsen ve Sümbüldür. Bu altı tür dünya ticaretinin %90‟ını oluşturmaktadır. Bu bitkileri çoğaltmak amacı ile 

kullanılan, soğan, yumru, korm, rizom gibi yapıların toprak altı depo organları olması nedeni ile hem oluşum ve 

gelişme dönemlerinde, hem de hasat ve hasat sonrası dönemde oluşabilecek hatalardan dolayı çiçeklenmeden 

sorunlar oluşmaktadır. Bu durum çiçek saplarının kısa kalması, çiçeklerin eksik açması, çiçek tomurcuğu 

deformasyonları, çiçeklenme zamanında düzensizlikler şeklinde görülebilmektedir. Bu problemlerin bir kısmı 

gelişme dönemindeki hatalara dayanırken, büyük bir çoğunluğu da hasat ve hasat sonrası dönemdeki koşullarla 

ilişkilidir. Özellikle; hasat zamanının tespiti, hasatın yapılışı, depolama sıcaklıkları, ambalajlama, ürün ve 

depolama nemi, ortamdaki gaz bileşenleri ve etilen gibi etkenler, üretimde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu 

çalışma iyi bir yetiştiricilik için süs bitkileri soğanlarının hasat döneminden dikime kadarki dönemdeki saklama 

koşullarının ne olması gerektiği hakkında bir derleme niteliğinde hazırlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçek soğanları, soğan sökümü, muhafaza, kalite 

 

Effect of Quality of Ornamental Plants Bulbs of Harvest and Postharvest Factors 

Abstract 

Bulbous ornamental plants are used both parks and gardens arrangement and production of cut flowers. A 

large number of bulb plants are growing both grows as naturally and produced in Turkey and in the world. 

However, only six taxa comprise over 90% of the total areas of bulbs produced. These Tulipa, Lilium, Narcissus, 

Gladiolus, Iris and Hyacinthus. Flower bulb term refers to all taxa of ornamental flowering “Bulbs” having true 

bulbs, corms, tubers, rhizomes, tuberous roots, or enlarged hypocotyls as underground storage organs. This 

underground storage organs are used as propagation materials. Therefore, problems because of errors that may 

occur during harvest and postharvest consists of flowering. Errors during development relies on some of these 

problems, the majority of the conditions associated with the harvest and post-harvest period. In particular, 

detection of harvest time of crops, construction of harvest, storage temperatures, packaging, products and 

storage humidity, ambient gas components, such as ethylene factors, causes serious problems in production. This 

study describes the conditions of storage period from harvest until the bulb planting for flower bulbs. 

 

Keywords: Flower bulbs, bulb harvest, storage, quality 

 

GiriĢ 

Çiçek Soğanları kavramı, botanik anlamda 

farklı yapıdaki toprak altı depo organlarının 

tümünü kapsamaktadır. Bu kapsamda Gerçek 

Soğanlar (Lale, Nergis, Zambak ve Allium), 

Kormlar (Soğanımsı Gövde)(Glayöl ve Çiğdem), 

Rizomlar (Sakallı İris ve Kana), Yumrular 

(Kaladyum, Begonya ve Siklamen) ve 

Yumrumsu Kökler (Yıldız Çiçeği ve Düğün 

Çiçeği) yer almaktadır. Bunların tümü geofitler 

olarak isimlendirilir. Bu kavram daha geniş bir 

kavram olup, sadece süs bitkilerini içermez. 

Aynı zamanda birçok iki yıllık yabancı otu, çilek 

gibi bazı meyveleri, kuşkonmaz gibi bazı 

sebzeleri de kapsar. Ticari olarak 60‟ın üzerinde 

takson, 1000‟in üzerinde çeşit yaklaşık 32000 ha 

alanda yetiştirilmektedir. Bununla beraber 

sadece 6 takson üretimin %90‟ından fazlasını 

kapsamaktadır (Hertogh ve Le Nard, 1993a; 

Gürsan, 1998) . 2000 yılında dünya çiçek soğanı 

üretiminin öncüleri; % Lale (%39), Nergis 

(%20), Lillium (%19), Glayöl (%8.5), Sümbül 

(%4) ve İris (Süsen) (%3) olmuştur. Yapılan 

çalışmaların çoğu da bu altı takson üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Dünya üzerinde çiçek soğanı 

üretiminde Hollanda birinci sırada yer almakta, 

bu ülkeyi, İngiltere, Fransa ve Çin takip 

etmektedir (Benschop ve ark., 2010). Önemli 

çiçek soğanı üretici ülkeler, üretim alanları ve 

Ürettikleri önemli türler Çizelge 1‟de verilmiştir.  
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Ticari olarak çiçek soğanlarının kullanımı 

iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup “Dikim 

Materyali”dir. Bunlar çoğaltma materyalidir ve 

çoğunlukla soğan üretiminde özelleşmiş 

üreticiler tarafından yetiştirilirler. İkinci grup 

“Ticari Soğan”lardır. Bunlar başlıca; kesme 

çiçek, saksı yetiştiriciliği, Bahçe ve peyzaj 

alanlarında iç mekan ve dış mekan bitkisi olarak 

kullanılmaktadırlar (De Hertogh ve Le Nard, 

2004).  

Soğanlı süs bitkileri yetiştiriciliğinde, 

kaliteli ürün elde edebilmek için, ideal soğan 

yetiştirme prosedürleri ile optimum hasat sonrası 

depolama koşullarının kombinasyonuna ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu sayede; (1) çiçek tomurcuğu 

oluşumundan anthesise kadar çiçeklenme süreci 

kontrol edilebilir (engellenebilir, geciktirilebilir 

yada hızlandırılabilir), (2) Belirli hastalık ve 

zararlıların kontrolünde yardımcı olunabilir, (3) 

Fizyolojik bozukluklar önlenebilir (De Hertogh 

ve Le Nard, 2004).  

Soğanlı süs bitkilerinin doğal yaşam döngülerine 

baktığımızda 5 temel aşama görülmektedir 

(Şekil 1) (Anonymous, 2013). Bunlardan 1. 

aşama olan dinlenme (dormansi), çiçek 

soğanlarının çiçek taslaklarını oluşturabilmeleri 

için gerekli olan bir süreçtir. Bu dönemde 

soğanlara dıştan bakıldığında herhangi bir 

büyüme ve gelişme göstermemekle beraber, 

içsel olarak bazı fizyolojik olaylar olmaktadır. 

Bu olayların sonucunda çiçek taslağı 

oluşmaktadır. Bu aşamada soğanların farklı 

sıcaklık derecelerinde (genellikle düşük sıcaklık) 

farklı sürelerde kalması gerekir. Doğal 

yaşamlarında, adapte oldukları bölgelerde bu 

sıcaklık rejimlerini karşılayabildikleri için çiçek 

oluşumunda bir sorun ile karşılaşmazlar. Ancak 

topraktan sökülüp doğal olmayan koşullarda 

tutulduklarında bu mekanizma bozulmakta ve 

kuru hava, sıcaklık dengesizliği, hastalık ve 

zararlılar gibi faktörler soğanların aleyhine 

çalışmaktadır. Bu durum da baharda dikimi 

yapılan soğanların bitkilerinde çeşitli 

bozukluklar şeklinde görülmektedir. Bu 

bozukluklar; Soğanların içerisinde bulunan depo 

maddelerinin (Karbonhidrat, protein gibi) 

tamamının tükenerek soğan canlılığının yada 

çimlenme gücünün kaybolması, Enfeksiyon 

oluşumu ve çiçeklenme sorunları vb. Bu 

aşamada soğanların hasat sonrası fizyolojisi ve 

dikime kadarki dönemdeki muhafaza koşulları 

oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca farklı 

zamanlarda yapılan sıcaklık rejimleri ile 

çiçeklenme zamanı öne alınabilmekte ya da 

geciktirilebilmektedir (Hertogh ve Le Nard, 

1993b).  

 

Soğanlı Süs Bitkilerinde Hasat Sonrası 

KoĢullar 

Başarılı bir hasat sonrası yönetimi kaliteli 

bir çiçek soğanı yetiştiriciliğinde üretim kadar 

önemlidir. Bu sayede; çiçek sürgünü oluşum 

zamanı kesin olarak ayarlanabilmekte, Tüm 

çiçeklenme süreci kontrol edilebilmekte, 

Canlılık kayıplarının en aza indirilmesi için 

gerekli optimum sıcaklıklarda (–2 ile 34
o
C) ürün 

depolanabilmekte, etilene duyarlı türler için 

yöntemler geliştirilebilmekte, gerekli 

durumlarda hava sirkülasyonu yapılmakta, 

ürünlerin nem ihtiyaçları isteklerine göre 

karşılanmakta ve hastalık ve zararlılara karşın 

tüm tedbirler alınabilmektedir (Hertogh ve Le 

Nard, 1993c).  

 

Hasat Sonrası Sıcaklık 

Soğanların arzulanan zamanda 

çiçeklenmesi için, soğanların türlere uygun 

optimal sıcaklıklara ihtiyacı vardır. Soğanlar, 

ihtiyacı olan sıcaklılardan daha düşük ya da daha 

yüksek sıcaklılarda tutulması çoğunun fizyolojik 

olarak zarar görmesine neden olacaktır. 

Depolama ve taşıma için gerekli olan optimum 

sıcaklıklar; soğan türlerine, kullanım şekillerine, 

yetiştirme sezonuna ve çeşitlere bağlı olarak –

2°C ile 34°C arasında değişmektedir (Çizelge 2). 

Ayrıca farklı takvimlerde uygulanacak farklı 

sıcaklık uygulamaları Lale gibi türlerde 

çiçeklenme zamanın değiştirilmesinde etkili 

olmaktadır. Nitekim De Hertogh ve ark. (1983) 

yaptıkları çalışmada lalelere uyguladıkları faklı 

Sıcaklık uygulamaları ile Aralık sonu, Şubat 

ortası ve Nisan başında çiçeklenme 

sağlayabilmişlerdir. (Le Nard ve De Hertogh, 

1993d).  

 

Hasat Sonrası Havalandırma 

Bazı çiçek soğanların için hasat sonrası 

muhafaza sırasında hava sirkülasyonu ve 

havalandırma oldukça önem taşır. Hava hareket 

hızı arttıkça ortamdaki hava kalitesi yükselir. 

Ancak buna paralel olarak havanın kurutma 

gücü de artar. Havalandırma ve hava hareketinin, 

bazı taksonlarda (Eremrus ve Liatris gibi) 

kurumayı engellemek için oldukça yavaş olması 

istenir. Bazı soğanlarda ise (Lale gibi) çok hızlı 

olması istenir. Bu durum çiçek aborsiyonu ve 
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anormalliklerinin engellenmesinde ve etilenin 

uzaklaştırılmasında yardımcı olur. Havalandırma 

genellikle depolama sıcaklığına uyarlanmalıdır. 

Örneğin daha yüksek sıcaklıklarda daha yüksek 

oranlarda uygulanabilir. Türleri havalandırma 

istekleri Çizelge 2‟de verilmiştir (De Hertogh ve 

Le Nard, 2004).  

 

Hasat Sonrası Nem 

Çiçek soğanlarının depolanmasında nemin 

iki farklı özelliği bulunmaktadır. Birincisi, nem 

kaybına hassas soğanlarda optimum nem 

düzeyinin korunması gerekmektedir. Bu amaçla 

nemli torfyada odun talaşı içine soğanlar 

yerleştirilmektedir. İkincisi, depolama ve taşıma 

sırasında hava neminin kontrolüdür. Bu durum 

Sümbül, Nergis, Lale ve Dutch Iris gibi türlerde, 

istenmeyen kök gelişimini minimize eder ve 

Penicillium gibi hastalıkların gelişimini engeller 

(De Hertogh ve Le Nard, 2004).  

 

Hasat Sonrası Etilen 

Etilen gaz formunda, yaşlanma ve 

olgunlaşma üzerine etkili bir hormonudur. Dutch 

Iris haricinde dikilmemiş tüm çiçek soğanlarının 

etilene maruz kalmaması gerekir. Soğanların 

çoğu 0.1 ppm üzerinde etilen seviyesine karşı 

fizyolojik olarak hassastırlar. Genellikle çiçek 

oluşum döneminde ve olgun olmayan dönemde 

etilen, çiçek anormalliklerine neden olmaktadır. 

Lale gibi etilene çok hassas soğanlarda depo 

atmosferindeki etilen kontrol edilmesi tavsiye 

edilmektedir (De Hertogh ve Le Nard, 2004).  

 

Hastalık ve Zararlılar 

Çiçek soğanları hasat sonrası dönemde 

hastalık ve zararlılarla zarar görebilirler. Zararlı 

olarak kemirgenler ve bazı larvalar (Agriotes 

spp.) sayılabilir. Ancak Depolama ve taşıma 

sırasında daha çok fungal ve bakteriyal hastalılar 

sorun olmaktadır. Bunların içinde önemli 

olanlar; Botrytis spp., Fusarium spp., 

Pennicillium spp. Pseudomonas spp., 

Xanthomonas spp.‟dir. (Byther ve Chastagner, 

1993; Imanishi, 1993; Cohat, 1993; Miller, 

1993; Le Nard ve De Hertogh, 1993b; Overy ve 

Frisvad, 2003) 

Bunlarla mücadele etmek için: 

Soğanlardaki nem seviyesinin uygun olması, 

ortam neminin ve ambalajın uygun olması, 

Ortam gaz fumigasyonu (SO2 gibi), Fungusit 

uygulamaları, Ultraviyole Işık (UV) ve Radyo 

frekansı (RF) uygulamaları yapılabilir.  

Glayol 
Glayol depolama sırasında çok fazla 

hastalıktan etkilenir, bu nedenle depolama 

öncesi fungusid uygulaması gerekir. kormları 2–

5°C arasında yüksek havalandırmalı koşullarda 

taşınır. Sıcak su uygulamaları dışında kormlar 

0.5°C‟nin altında 30°C‟nin üzerinde depolanmaz 

(Cohat, 1993). Hasat edilen kormlar, temizlenir 

sınıflandırılır, 15–23°C‟de 2–3 hafta ve yüksek 

havalandırma koşullarında 2°C‟de en az 8–10 

hafta muhafaza edilir. Dikimden önce 4–8 hafta 

20–30°C‟de tutmak sürgün gelişimini teşvik 

eder. Fusarium kontrolü için kormeller, 8–12 

hafta 20–25°C‟de depolandıktan sonra 1–2 gün 

20°C‟de suda bekletmekte ve ardından sıcak su 

uygulaması (55–56°C‟de 30 dakika) 

yapılabilmektedir (De Hertogh ve Le Nard, 

2004).  

 

Sümbül 

Dünya çapında ticari olarak kullanılan 

sümbül soğanlarının hemen hemen tamamı 

Hollanda‟da üretilmektedir. Sümbül 

soğanlarında karşılaşılan en önemli depo 

hastalığı Penicillium‟dur. Bu hastalıkla 

mücadele etmek için soğanlar %85–90 nispi 

nemde iyi havalanan ortamlarda depolanmalıdır. 

Diğer bir bakteriyal hastalık olan 

Xanthomonashyacinthii ile mücadele etmek için, 

soğanlar asla 0°C‟nin altında ve 25.5°C‟nin 

üzerinde depolanmamalıdır (Nowak ve 

Rudnicki, 1993) 

Hasattan sonra soğanlar, 1 Eylüle kadar 

30°C‟de kuru ve yüksek havalandırma 

koşullarında tutulur. Takiben 2 hafta 38°C‟de ve 

3 gün 44°C‟de ve dikime kadar 25.5°C‟de 

tutulur. Sümbüllerde gerek kesme çiçek olarak 

kullanılan ve gerekse saksılı bitki olarak 

kullanılan sümbüllerde iki tip ticari zorlama 

uygulaması yapılmaktadır. Birincis çok erken 

zorlama için kullanılan „Prepare Edilmiş 

Soğanlar‟dır. Haziran başında hasat edildikten 

sonra soğanlar, kuru ve yüksek havalandırmalı 

koşullarda 2 hafta boyunca 30°C‟de depolanır. 

Ardından 25.5°C‟de 3 hafta ve çiçek taslağı (A2 

aşaması)oluşana kadar da 23°C‟de tutulur ve 

sonra dikime kadar 17°C‟de depolanır. İkinci 

grup olan „Düzenli Soğanlar‟ orta vadeli ya da 

uzun vadeli zorlamalardır. Bunlar dikimden 4 

hafta öncesine kadar 25.5°C‟de depolanır, 

dikimden 4 hafta önce ise 17°C‟de tutulur. Bu 

zorlama park ve bahçelere dikilecek sümbül 
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soğanlarında da kullanılır (De Hertogh ve Le 

Nard, 2004).  

 

Dutch Iris (Iris hollandica)(Süsen) 

Bu türe ait iki önemli depo hastalığı 

vardır. Bunlar, Penicillium ve Fusarium‟dur. Bu 

hastalıklarla mücadele etmek için hasat sonrası 

işlemlerde dikkatli olmak ve mekanik 

zararlanmalardan sakınmak gerekir. Ayrıca 

depolama öncesi ve dikim öncesi fungusidal 

daldırma yapılır. İris soğanları kök gelişimi ve 

Penicillium oluşumunu minimalize etmek için 

%50–60 nispi nemde depolanmalıdır. Soğanlar 

0°C‟nin altında ve 30°C‟nin üzerinde asla 

muhafaza edilmemelidir (De Munk ve Schipper, 

1993). Soğanların hasat sonrası muhafazası 

sırasındaki temel konu, ticari boyuttaki 

soğanlardaki çiçek oluşumunu engellemektir. 

Ayrıca hastalıkların oluşumuna neden olacak 

koşulları engellemekte gerekmektedir. 

Soğanların çevre boyutu önemlidir. 7/8 cm 

çiçeklenme için kritik çevre boyutu olarak kabul 

edilmektedir. Bundan büyükler çiçeklenmeye 

uygun iken, daha küçükler değildir. 7/8 cm ve 

daha büyükleri hasattan 1 Eylüle kadar 23°C‟de, 

takiben 2 hafta 30–35°C ve dikime kadar 5–

9°C‟de tutulur. 7/8 cm‟den küçükler ise 18–

20°C‟de depolanır. Soğanların erken 

zorlamalarında, hasattan sonra birkaç gün 

30°C‟de tutulur. Bu kuruma, temizleme ve 

sınıflandırma için gereklidir. Peşinden 24 saat 

süre ile 500 ppm etilene maruz bırakılır. Bu 

çiçeklenme başlangıcını teşvik eder. Geç çiçek 

açtırma ya da geciktirme için (1 yıla kadar) 

zorlama 30°C‟de tutulur, böylece büyüme ve 

gelişme baskı altında tutulur. Bu soğanlar 

dikimden 6–11 hafta önce 5–9°C‟de tutularak 

hızla dikilir. Dış alan kullanımlarında da bu 

sıcaklık zorlamaları kullanılır (De Hertogh ve Le 

Nard, 2004).  

 

Zambak (Lilium) 
Ticari olarak kullanılan iki önemli Lilium 

tipi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi daha çok 

saksılı üretimde kullanılan L. longiflorum, diğeri 

ise daha geniş kullanımı olan (kesme çiçek, 

saksılı, bahçe ve peyzaj alanlarında 

kullanılabilen) Zambak türleri ve hibritleridir. 

Ticari zambak türleri nemli torf içerisinde –1–(–

2)°C‟de depolanır. Asla 17°C‟nin üzerine 

çıkılmaz. L. longiflorum, Hasat edildikten 

hemen sonra sınıflandırılır, küçük olanlar 

araziye dikilir. Ticari boyuttaki soğanlar ise tahta 

kasalarda nemli torf içerisinde paketlenir. Daha 

sonra 2–7°C‟de 6 hafta süre ile depolanır. Hibrid 

Zambaklar, Hasat edildikten sonra nemli torfa 

yerleştirilir ve PE ile sarılır. Erken zorlama için 

soğanlar dikimden önce 2°C‟de en az 6–8 hafta 

tutulurlar. Uzun süreli zorlamalar için soğanlar 

6–8 hafta ön soğutulduktan sonra –1–(–2)°C‟de 

dondurulur. Çoğaltma materyalleri ise nemli torf 

içerisinde dikime kadar 2°C‟de depolanır 

(Beattie ve White, 1993; Miller, 1993; De 

Hertogh ve Le Nard, 2004).  

 

Nergis (Daffodiller ve Paperwhite) 

Nergislerin iki temel gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar Sert Nergisler (Daffodiller) ve sert 

olmayanlardır (Paperwhite Nergisler). Nergisler 

sıcak su uygulamalarının dışında asla 30°C‟nin 

üzerinde ve 0°C‟nin altında depolanmazlar. 

Nergislerin en büyük grubunu sert nergisler 

oluşturmaktadır. Birçok ülkede yüzden fazla 

çeşidi bulunmaktadır. En önemli depo 

hastalıkları Fusarium ve Penicillium‟dur. 

Çoğaltma amaçlı kullanılacak soğanlarda 

Fusarium‟u kontrol etmek için sıcak su 

uygulaması yapılır (1–2 saat 43.5°C‟de). Bu 

uygulama nematodları ve soğan sineklerini de 

kontrol etmektedir. Penicillium ise %85–90 nispi 

nemde iyi havalanan koşullarda kontrol 

edilebilmektedir. Çoğaltma amaçlı soğanlar 

sıcak su uygulamaları dışında 17–20°C‟de 

depolanır. Ticari soğanlar ise erkenci 

zorlamalarda 34°C‟de 1 hafta, takiben 17°C‟de 

tutulur. Diğer zorlamalarda ise 17–20°C‟de 

tutulur (Hanks, 1993; De Hertogh ve Le Nard, 

2004).  

 

Lale 
Şüphesiz ki Lale dünya çapında 

yetiştirilen soğanlı süs bitkileri arasındaki en 

büyük taksondur. Kesme çiçek, saksılı, bahçe ve 

peyzaj alanlarında kullanılan yüzlerce lale çeşidi 

üretilmektedir. En önemli depo hastalıkları 

Fusarium ve Penicillium‟dur. Normalde 

Fusarium enfeksiyonu arazide başlar ve hasat 

sonrası depolama süresince devam eder. Bu 

hastalığa karşı türlerin hassasiyetleri farklılık arz 

etmektedir. Fakat enfekte olmuş soğanların 

etilen üretiminden dolayı, sayısının azaltılması 

oldukça önemlidir. Etilen çiçek aborsiyonuna ve 

anormalliklere neden olmaktadır. Bu nedenle 

etilenin ortamda sürekli izlenmesi ve 0.1 ppm‟in 

üzerine çıkması engellenmelidir. Depoda 

Penicillium ise %85–90 nispi nem ve yüksek 
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oranda havalandırma ile kontrol 

edilebilmektedir. Çoğaltma materyali olarak 

kullanılacak soğanlar hasattan sonra 23–25°C‟de 

3–4 hafta tutulduktan sonra çeşitlere bağlı olarak 

ya aynı derecede yada daha düşük sıcaklıklarda 

(15–17°C) dikime kadar saklanmalıdır. 

Erkenciliğe zorlamak için soğanlar 34°C‟de 1 

hafta tutulduktan sonra 17–20°C‟de iyi 

havalanan koşullarda depolanmalıdır. Bunun 

ardında çiçek tomurcuğu oluşumunu belirlemek 

çok önemlidir. Bunun için 5–9°C‟de G 

aşamasına gelene kadar önsoğutma işlemi 

yapılır. Orta mevsim ve geçciliğe zorlama da 

17–23°C‟de tutulur ve daha düşük sıcaklıklarda 

dikime başlanır. (Gürsan, 1998; Gürsan ve ark., 

2002; De Hertogh ve Le Nard, 2004).  
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Çizelge 1. Önemli çiçek soğanı üretici ülkeler, üretim alanları ve ürettikleri önemli türler (Benschop ve ark., 

2010) 
Ülke Alan (ha) Üretilen Önemli Çiçek Soğanları 

Hollanda 20.921 Lale, Lillium, Nergis, Glayöl, Sümbül, Crocus, İris 

İngiltere 4.660 Nergis, Glayöl, Lale 

Fransa 1.289 Lillium, Lale, İris, Glayöl, Yıldız, Nergis 

Çin 1.281 Nergis, Lillium, Lale 

USA 995 Nergis, Lale, Glayöl, Lillium, İris 

Japonya 883 Lillium, Lale, Glayöl 

İsrail 456 Nergis, Ranunculus 

Polonya 335 Lale, Lillium, Nergis, Glayöl, Yıldız 

Yeni Zellanda 258 Lale, Lillium, Zantadescia, İris, Frezya 

Şili 240 Lillium, Lale 

G. Africa 200 Hippeastrum, Nerine, Lillium, Lale 

Brezilya 200 Glayöl, Hippeastrum 

Almanya 190 Lale, Glayöl, Nergis, Crocus 

Belçika 185 Begonia, Lillium 

Danimarka 60 Lale, Nergis 

Arjantin 47 Glayöl, Lale 

Toplam 32.200  

 

Çizelge 2. Süs bitkileri soğanların paketleme ve depolama sıcaklığı istekleri (Hertogh ve Le Nard, 1993c) 
Takson Depolama İsteği Ortam Katkısı Depolama Sıcaklığı (°C) 

Achimenes Nemli ortam Torf 10–15 

Acidanthera Kuru ve hava sirkülasyonlu – 20 

Allium 

Giganteum 

Diğer Alliumlar 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

– 

– 

 

25–28 

20–23 

Alstroemeria 

A. belledonna 

Nemli ortam 

Nemli ortam 

Torf 

Torf 

1–3 

13–23 

Anemone 

blanda & fulgens 

coronaria (Yazlık) 

coronaria (Kışlık) 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

– 

– 

– 

 

9–17 

15–25 

10–13 

Anigozanthos 

Begonya 

Nemli ortam 

Nemli ortam 

Torf 

Torf 

2–20 

2–5 

Caladium Kuru ve hava sirkülasyonlu – 23–25 

Camassia Nemli ortam Odun talaşı 17–20 

Canna Nemli ortam Torf 5–10 

Chionodoxa Nemli ortam Odun talaşı 20 

Clivia Nemli ortam Torf 13 

Colchicum Nemli ortam Odun talaşı 17–23 

Convallaria Donmuş korumak Torf –2 

Crocosmia Nemli ortam Plastik 2–5 

Crocus Kuru ve hava sirkülasyonlu – 17–20 

Cyclamen Nemli ortam Torf 9 

Dahlia Nemli ortam Torf 5–10 

Endymion (Scillacampanulata) Nemli ortam, kağıt torbada depolanmalı Odun talaşı 20 

Eranthis Nemli ortam Torf 5 

Eremurus Nemli ortam Torf 5–7 

Erythronium Nemli ortam Torf 5–9 

Eucharis Nemli ortam Torf 20 

Eucomis Kuru ve hava sirkülasyonlu – 13–20 

Fresia 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Nakliye öncesi 

Nakliye sonrası 

– 

 

30 

9–13 

Fritillariaimperialis ve 

Persicameleagris 
Nemli ortam 

Odun talaşı 

Torf 

23–25 

2–5 

Galanthus Kuru ve hava sirkülasyonlu Torf 17 

Galtonia Nemli ortam Odun talaşı 17–20 

Gladiolus Kuru ve hava sirkülasyonlu – 2–10 

Gloriosa Nemli ortam Torf 10–18 
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Gloxinia Nemli ortam Torf 5–9 

Haemanthus Kuru ve hava sirkülasyonlu – 10–15 

Hemerocallis Nemli ortam Torf 7–10 

Hippeastrum Kuruma ve kökl. korun.  Torf–O. T.  2–13 

Hyacinthus Kuru ve hava sirkülasyonlu – 17–20 

Hymenocallis Nemli ortam Torf 7–10 

İris 

Dutch Hibrit 

English Hibrit 

GermanicaHibrit 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Nemli ortam 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

– 

– 

Torf 

– 

20–25 

17 

0–5 

20–23 

Ixia 
Kuru ve hava sirkülasyonlu %65–70 nispi 

nem 
– 20–25 

Ixiolirion 

Lachenalia 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru 

– 

Torf 

20 

9–25 

A. Leucojum 

aestivum 

vernum 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

– 

– 

 

20 

2–5 

Liatris Nemli ortam – 2–(–2) 

A. Lilium 

longiflorum 

hibridler ve türler 

 

Nemli ortam 

Nemli ortam 

 

Torf 

Torf–PE 

 

2–7 

2–(–2) 

Lycoris Kuru ve hava sirkülasyonlu – 13–17 

A. Montbretia Nemli ortam Plastik 2–5 

B. Muscari Kuru ve hava sirkülasyonlu – 20 

C. Narcissus 

Sert çeşitler 

Paperwhites 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

– 

– 

 

17 

2–30 

Nerine 

Nemli ortam 

Kısa süreli depolama 

Uzun süreli depolama 

 

Torf 

Torf 

 

17–21 

5–9 

A. Ornithogalum 

Dubium 

Thyrsoides 

umbellatum & nutans 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Nemli ortam 

Nemli ortam 

 

– 

Odun talaşı 

Odun talaşı 

 

9–30 

23–25 

20 

Oxalis 

Adenophylla 

Deppei 

 

Nemli ortam 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

Odun talaşı 

– 

 

17–20 

2–5 

Polianthes Kuru ve hava sirkülasyonlu – 20 

Puschkinia Kuru ve hava sirkülasyonlu Odun talaşı 20–23 

Ranunculus 

Yazlık 

Kışlık 

 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

Kuru ve hava sirkülasyonlu 

 

– 

– 

 

17–20 

10–13 

Scadoxus Kuru ve hava sirkülasyonlu – 10–15 

Scillasiberica Kuru ve hava sirkülasyonlu Odun talaşı 20–23 

Sparaxis Kuru ve hava sirkülasyonlu – 25 

Tigridia Kapalı kutularda Torf 2–5 

Triteleia (Brodiaea) laxa Kuru ve hava sirkülasyonlu – 17–20 

Tulipa Kuru ve hava sirkülasyonlu – 17 

L. Zantedeschia Kuru ve hava sirkülasyonlu Odun talaşı 7–10 

LI. Zephyranthes Kuru ve hava sirkülasyonlu Polisitren 17–20 

 

 
Şekil 1. Soğanlı süs bitkilerinin hayat döngüsü (Anonymous, 2013‟ten uyarlanmıştır) 

 

1-Dinlenme 

(Dormansi) 

2-Dikim 

3-Sürgün Oluşum 

5-Dinlenmeye 

Hazırlık 

4-Çiçeklenme 
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Özet 

Bazı Iris türleri ve melezleme kombinasyonlarından elde edilen tohumlardan çıkarılan Iris embriyoları ile 

in vitro‟da kültür oluşturulmuştur. Bazı embriyolarda sağlıklı gelişme görülmüş, bazılarında ise çok zayıf 

gelişme ve vitrifikasyon gözlenmiştir. 417 adet embriyo ile in vitro‟da oluşturulan kültürlerden 118 adedi sağlıklı 

gelişme göstermiş ve alıştırma serasına dikilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Iris, melez, embriyo kültürü 

 

Some Iris Species and Hybrids Produce in vitro Trough Embryo Culture 

Abstract 

The embryos were extracted from the seeds of some Iris species and hybrid combination and in vitro 

culture was established. Some embryos were grown as healthy, but very weak growth and vitrification in some 

of them were observed. Some 417 embryos were established in vitro conditions and 118 of cultures showed 

healthy growth and then were planted in greenhouse conditions.  

 

Keywords: Iris, hybrid, embriyo rescue.  

 

GiriĢ 

İrislerin de içinde bulunduğu geofitler, 

toprak altında soğan, yumru ve rizom gibi gıda 

maddesi depo eden özelleşmiş toprak altı 

gövdeleri taşıyan otsu bitkilere verilen genel 

isimdir (Anonim, 1996).  

Türkiye florasında bulunan 23‟ü endemik 

olmak üzere 56 takson doğal olarak 

yetişmektedir (Erken ve ark., 2012; Güner, 

2012).  

Iris spp türlerinden bazıları endemik ve 

dar yayılışlı, sürdürülebilirliği tehlikede, bir 

kısmı da tohumla üretimi çimlenmedeki 

zorluklar nedeniyle çok kısıtlı olan türlerdir.  

Melezleme çalışmalarında yaşanan bir 

sıkıntıda çiçekleri cazip renklere sahip olan 

Oncocyclus grubu türlerin tohumlarının 

çimlenmemesidir. Bu türlerle yapılan 

melezlemeler sonucunda elde edilen melez 

tohumlar ya hiç çimlenmemiş ya da en yüksek 

%3 gibi düşük bir oranda çimlenerek melezleme 

çalışmalarında hayal kırıklığı yaşatmıştır. Oysa 

Oncocyclus grubu türler çiçek renkleri ve 

yapıları bakımından süs bitkileri için en ümitvar 

türlerdir. Bu zorluğun aşılabilmesi için 

tohumlara farklı uygulamalar yapılmış, bir diğer 

çözüm olarak doku kültüründe embriyo kurtarma 

tekniği denenmesi uygun görülmüştür. Bu 

çalışmadan olumlu sonuçlar alınmıştır (Erken ve 

ark., 2009).  

Endemik Iris galatica‟nın olgunlaşmamış 

embriyoları MS ortamında, TDZ ve NAA‟in 

farklı konsantrasyonları ile in vitro‟da kültüre 

alınmış ve on ay sonra çok sayıda soğancık elde 

edilmiştir (Uzun ve ark., 2012).  

Diğer bir çalışmada ise Türk 

endemiklerinden Iris stenophylla Hausskn & 

Siehe Ex Bacer subsp. allisonii B. Mathew 

olgunlaşmamış embriyoları ve soğan pullarının 

eksplant olarak kullanıldığı ve MS ortamında 

BA‟in ve NAA‟in farklı kombinasyonlarında 

oluşturulan kültürlerde en iyi sonuç MS 

ortamına ilave edilen 1 mg/l IBA ve 0.25 mg/l 

NAA içeren ortamda meydana gelmiştir 

(Nasırcılar ve ark., 2011).  

Nesli tehlikede olan türlerin ve süs 

bitkileri sektörüne aktarılacak olan türleri hızlı 

üretimi için doku kültürü ile üretilebilme 

olanakları araştırılmaya çalışılmıştır 

 

Materyal ve Yöntem 

Enstitü Süs Bitkileri Deneme Parselinde 

bulunan irislerle farklı kombinasyonlar 

oluşturularak yapılan melezlerden, farklı 

tarihlerde toplanan kapsüller laboratuarın ön 

hazırlık odasına getirilerek yüzey sterilizasyonu 

yapılmıştır. Sterilizasyonu yapılan kapsüllerden 

alınan tohumların embriyoları çıkarılarak 

içerisinde (´ MS + MS vitaminler +0.01 NAA) 

15 ml ortam bulunan deney tüplerine (2.5x15 cm 
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ebatlarında) aşağıdaki iris kombinasyonlarından 

elde edilen melez tohumlardan çıkarılan 

embriyolar çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur.  

Yüzey sterilizasyonu: Türler arası 

melezleme ıslahından elde edilen kapsüller farklı 

tarihlerde hasat edilerek laboratuarın ön hazırlık 

odasına getirilmiştir. Önce musluk suyu ile 

yıkanan kapsüllerin dış yüzeyindeki kalıntılar 

uzaklaştırılmıştır. Bir miktar sıvı bulaşık 

deterjanı ile yıkanan tohum kapsülleri % 5‟lik 

hypklorit solüsyonunda 3–4 dakika tutulmuş ve 

3–4 defa bidestile su ile yıkanmıştır. Son olarak 

steril kabine alınan kapsuller %10‟luk hypklorit 

ve birkaç damla Tween 20‟den oluşan 

solusyonda 15 dakika belletilmiş ve 3–4 defa 

bidestile su ile yıkanmıştır.  

Embriyo kültürü: Yüzey sterilizasyonu 

yapılmış olan melez iris tohum kapsülleri steril 

kabinde uygun bisturi yardımı ile açılarak 

tohumlara ulaşılmış ve tohumlardan embriyolar 

pens, bisturi yardımı ile çıkarılmıştır. Çıkarılan 

iris embriyoları deney tüplerine birer adet olmak 

üzere yerleştirilmiş ve tüplerin ağızları streç film 

ile kapatılmıştır.  

AlıĢtırma ve saksılara transfer: Kültür 

oluşturduktan sonra yaklaşık iki ay sonunda 

tüpler içerisinde çimlenen ve gelişen 

embriyolardan bitkicikler oluşmuştur (Çizelge 1, 

Şekil 1). Tüplerden bisturi yardımı ile çıkarılan 

bitkicikler musluk suyu ile yıkanmıştır. Yıkanan 

bitkiçikler düşük konsantrasyonda hazırlanan 

fungusite (1.5g/L) daldırılarak içerisinde tohum 

torfu bulunan viyollere dikilmiştir. 4–5 hafta 

serada alçak plastik tünel altında tutulmuş ve her 

hafta koruyucu ilaçlama yapılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Farklı tarihlerde hasadı yapılan iris 

tohumları ile 417 adet embriyo in vitro‟da kültür 

oluşturulmuş, bunlardan 196 adet embriyoda 

gelişme gözlenmiştir. Bunlardan 61 adedinde 

vitrifikasyonlu gelişme görülmüştür. 118 âdet 

bitkicik alıştırma seraya aktarılmıştır. . 

Bunlardan 111 adetinde kök boğazı çürüklüğü 

olmuş 7 adet bitki dış şartlarda gelişmeye devam 

etmiştir.  

Yüzey sterilizasyonunda başarı sağlanmış, 

in vitro‟da bitkiler sağlıklı bir şekilde gelişmiş 

ama dış şartlara alıştırma safhasında kayıplar 

yüksek olmuştur. İris embriyolarının büyüklüğü 

ile gelişmeleri arasında bir bağlantı olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Sonuç 

In vitro‟da oluşturulan embriyo 

kültüründen 121 âdetinde gelişme gözlenmiş ve 

118 âdeti seraya dikilmiştir. Bunlardan 111 

âdetinde kök boğazı çürüklüğü meydana 

gelmiştir. 7 adedi dış şartlara transfer edilmiştir.  
İlerde yapılacak çalışmalarda sera 

şartlarına alıştırma safhasında yaşanan 

kayıpların önüne geçmek için, kullanılan karışım 

ya da torfun sterilizasyonunun yapılması ve 

ardından in vitro şartlarda yetiştirilen iris 

bitkiciklerinin daha kontrollü şartlara 

dikilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. 2012 Yılında in vitro‟da kültüre alınan Iris spp türlerine ait tohum ve embriyolarda gelişme durumları 

Tür ve Melez Kombinasyonları 

Oluşturulan 

Embriyo 

Kültürü 

(adet) 

Gelişme 

(adet) 

Vitrifikasyon 

(adet) 

Alıştırma 

Ortamına 

Aktarılan 

Bitki 

(adet) 

Bahçeye 

Aktarılan 

Bitki 

(adet) 

Iris celikii (kendileme) 37 gelişme yok  0 0 

Iris galatica (kendileme) 15 1 zayıf gelişme 1 1 0 

Iris paradoxa (kendileme) 25 gelişme yok  0 0 

Iris iberica subsp. licotis (kendileme) 27 
 

27 0 0 

Iris sprengeri x Iris albicans 11 çok zayıf gelişme  3 0 

Iris sprengeri (kendileme) 62 45 zayıf gelişme 17 15 0 

Iris iberica subsp elegantissima (kendileme) 5 gelişme yok  0 0 

Iris paradoxa x Iris acutiloba 1 gelişme yok  0 0 

Iris danfordia x Iris phamphylica 9 
 

9 0 0 

Iris germanica x Iris sari  35 12  12 3 

Iris germanica “Bronze” x Iris sari 25 13 zayıf gelişme 4 13 0 

Iris germanica “Bronze” x Iris barnumae f. 

barnumae 
22 7  7 0 

Iris germanica “Night Oul” x Iris paradoxa 27 10  10 2 

Iris germanica “Rose Pink” x Iris paradoxa 1 gelişme yok  0 0 

Iris albicans x Iris barnumae f. burnumae 10 6  6 0 

Iris albicans x Iris histrio 27 18 zayıf gelişme 2 18 2 

Iris barnumae f. urumiensis 35 gelişme yok  
 

0 

Iris albicans x Iris tuberosa 3 1 zayıf gelişme 1 1 0 

Iris germanica “Rose Pink” x Iris sari 40 22  22 0 

Genel Toplam 417 135 61 118 7 

 

 
Şekil 1. A: Soğanlı irislerde melezleme, B: Rizomlu irislerde melezleme yapılmış bitkilerden görünüm, C: 

Tohumdan embriyo izolasyonu, D: Embriyolardan gelişen irisler 

A B 

D C 
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Özet 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Süs Bitkileri Deneme Parselinde bulunan 

zambaklarla oniki farklı kombinasyon oluşturularak yapılan melezlemelerden elde edilen ve farklı tarihlerde 

toplanan tohum kapsülleri, laboratuarın ön hazırlık odasına getirilerek yüzey sterilizasyonu yapılmıştır. 

Sterilizasyonu yapılan kapsüller açıldığında bazılarında hiç tohum oluşmazken bazı kombinasyonlardan önemli 

sayıda tohum elde edilmiştir. Bu tohumlardan steril şartlarda çıkarılan embriyolar içerisinde (´ MS + MS 

vitaminler + 0.01 NAA) 15 ml ortam bulunan deney tüplerine birer adet yerleştirilerek kültür oluşturulmuştur. 

Oluşturulan kültürlerden yüksek oranda çimlenme elde edilmiştir. Düşük oranda kusurlu oluşumlar da meydana 

gelmiştir.  

Bazı melezleme kombinasyonlarına ait embriyolardan elde edilen 721 adet sağlıklı melez birey, içerisinde 

özel karışım bulunan küçük saksılara dikilerek seraya konulmuştur. Melez bireylerin tamamı hayatta kalmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Zambak, melez, in vitro, embriyo kültürü 

 

Some Lilium Hybrid Produced by Embriyo Culture in vitro Condition 

Abstract 

Twelve different lilies combination were crossed in the Institute Ornamentals Trial Parcel. Seed capsules 

were collected on different dates and brought to the laboratory preparation room. After surface sterilization, 

capsules were opened and some capsules had many seeds but, some combinations had any seeds. Embryos were 

extracted from these seeds in sterile conditions (´ MS + MS vitamins + 0.01 NAA) and placed in tubes (one 

embryo per tube) which contained 15 ml of medium. High germination rate was obtained. The malformation was 

occurred in some embryos rarely.  

Embryos of some combinations formed to plantlets as healthy and they were planted in small pots which 

included a special blend and were transferred in greenhouse. All hybrids plant survived.  

 

Keywords: Lily, hybrid, in vitro, embryo culture 

 

GiriĢ  

Liliaceae familyasından olan zambak 

(lilium spp.) soğanlı bitkiler içinde seçkin bir 

konuma sahip olup, insanların tanıdığı en eski 

bitkilerden birisidir.  

Asya, Avrupa ve Amerika kıtası gibi 

dünyanın hemen her tarafında yayılış gösteren 

zambaklar, kesme çiçekçilik, bahçe çiçeği, saksı 

çiçeği olarak çiçekçilikte, eczacılıkta ve parfüm 

sanayinde kullanılmaktadır (Kaya, 2011).  

Zambak ıslahının geçmişi 200 yıl öncesine 

dayanır. Ancak önemli atılım Asya hibridlerinin 

ıslahı ile 50 yıl öncesinde yaşanmıştır (Lim ve 

Van Tuly, 2007).  

Zambakların kesme çiçek olarak 

kullanılması dünyada ve Türkiye‟de son yıllarda 

hızlı bir artış göstermektedir. Yeni, gösterişli ve 

albenisi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi 

zambağın ticarette yerini her geçen gün 

sağlamlaştırmaktadır.  

Enstitümüzde yeni zambak çeşitleri 

geliştirmek amacı ile bir çalışma yapılmaktadır. 

Türkiye florasında mevcut güzel kokulu zambak 

türleri ile hastalıklara, soğuğa ve virüslere 

dayanıklılık gösteren yabancı orijinli türler 

melezlenmiştir. Standart kapalı tozlama yöntemi 

ile yapılan melezleme sonucunda bazı 

kombinasyonlardan elde edilen kapsüllerden, 

tohum tutma oranının düşük ve zayıf embriyo 

gelişimi gösterdikleri gözlenmiştir. Zambaklarda 

gruplar arası melezlemelerde tohum tutma oranı 

düşük ve zayıf embriyo gelişimi olmaktadır. 

Zayıf olan bu tohumlar in vivo şartlarda çok 

düşük çimlenme göstermekte veya hiç çimlenme 

olmamaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek 

için bazı melezleme kombinasyonlarında elde 

edilen tohumlarda embriyo kurtarma yöntemi 

denenmesi uygun bulunmuştur (Kaya ve ark., 

2009).  

Zambaklarda türler arası melezlemelerde 

melezleme öncesi ve sonrası engelleri aşmak 
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için bazı yöntemler uygulanmaktadır. Melezleme 

sonrası uygulanan yöntemlerden birisi de 

embriyo kurtarma tekniğidir.  

Bitki ıslahçıları embriyo kurtarmayı 

genellikle zayıf, olgunlaşmamış ya da hibrid 

embriyolardaki dejenerasyonu önlemek için 

yaparlar. Kültüre alınmış embriyolardan başarılı 

şekilde bitki üretmek, büyük ölçüde embryo 

olgunlaşma aşaması ve ortam bileşenlerine 

bağlıdır 

Embriyo kültürü kullanılmasına başlandığı 

günden günümüze kadar, melezlemelerdeki 

başarıyı yükseltmek için embriyo/embriyo 

kurtarma tekniklerinde popüler yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Halen embriyo kurtarma tekniği 

sadece melezlemeler için değil aynı zamanda 

doğal olarak zayıf embriyolardan bitkiler elde 

etmek ve hemde haploit bitkilerden ıslah süresini 

kısaltmada büyük umutlar vaat etmektedir 

(Sharma ve ark., 1996).  

Zambaklarda embriyo kurtarma kültürü; 

normal de nispeten yakın akraba türler arasında 

yapılan melezlemelerde meydana gelen 

dejenerasyona uğramış, yavaş gelişen 

embriyolarda başarılı şekilde uygulanabilir. Bu 

yöntem belli aşamaya gelmiş (globularstage) 

embriyoların hızlı, güvenilir ve normal şekilde 

geliştirilmesinde kullanılır. Embriyo kurtarma 

metodunda en iyi zaman tozlamadan 40–60 gün 

geçtikten sonradır (Lim ve Van Tuly, 2007).  

Süs bitkilerinin ıslahında türler arası 

melezleme çok önemli bir varyasyon yaratma 

kaynağıdır. Bu çalışmada melezleme sonrası 

oluşan problemleri aşmak amacı ile zambaklarda 

türler arası melezlemeden elde edilen ve klasik 

metotlar denenerek yapılan çimlendirme 

çalışmalarında çimlenme oranı düşük olan 

tohumlardan çıkarılan embriyolar in vitro 

şartlarda kültüre alınmıştır.  
 

Materyal ve Yöntem  

Enstitü Süs Bitkileri Deneme Parselinde 

bulunan zambaklarla farklı kombinasyonlar 

oluşturularak yapılan melezlerden, farklı 

tarihlerde toplanan kapsüller laboratuarın ön 

hazırlık odasına getirilerek yüzey 

sterilizasyonuna yapılmıştır. Sterilizasyonu 

yapılan kapsüllerden alınan tohumların 

embriyoları çıkarılarak içerisinde (´ MS + MS 

vitaminler + 0.01 NAA) 15 ml ortam bulunan 

deney tüplerine (2.5x15 cm ebatlarında) zambak 

kombinasyonlarından elde edilen melez 

tohumlardan çıkarılan embriyolar çalışmanın 

materyalini oluşturmaktadır.  

Yüzey sterilizasyonu: Türler arası 

melezleme ıslahından elde edilen kapsüller farklı 

tarihlerde hasat edilerek laboratuarın ön hazırlık 

odasına getirilmiştir. Önce musluk suyu ile 

yıkanan kapsüllerin dış yüzeyindeki kalıntılar 

uzaklaştırılmış ve anti bakteriyel bir sabunla dış 

yüzeyleri hafif ovularak temizlenmiş ve ardından 

%96‟lık etil alkolde 1–2 dakika çalkalanarak 3–4 

defa bidestile su ile yıkanmıştır. Son olarak steril 

kabine alınan kapsüller %10‟luk hypklorit ve 

birkaç damla Tween 20‟den oluşan solüsyonda 

15 dakika belletilmiş ve 3–4 defa bidestile su ile 

durulama işlemi yapılarak sterilizasyon 

tamamlanmıştır.  

Embriyo kültürü: Yüzey sterilizasyonu 

yapılmış olan melez zambak tohum kapsülleri 

uygun bistürü yardımı ile açılarak tohumlara 

ulaşılmış ve tohumlardan embriyolar pens bisturi 

yardımı ile çıkarılmıştır. İzole edilen embriyolar 

her bir tüpe birer adet olmak üzere yerleştirilmiş 

ve tüplerin ağızları streç film ile kapatılmıştır. 

Bir hafta karanlık uygulaması yapılan 

embriyolar 16 saat aydınlık 8 saat karanlık faza 

ayarlı iklim odalarında gelişmeye bırakılmıştır.  

AlıĢtırma ve saksılara transfer: Kültür 

oluşturduktan sonra yaklaşık iki ay sonunda 

tüpler içerisinde çimlenen ve gelişen 

embriyolardan yavru soğanlar oluşmuştur (Şekil 

2). Tüplerden bistürü yardımı ile çıkarılan 

bitkicikler musluk suyu ile yıkanmıştır. Yıkanan 

bitkicikler düşük konsantrasyonda hazırlanan 

fungusite (1.5 g/L) daldırılarak içerisinde orman 

toprağı + ithal torf + dişli dere kumu + ponza + 

ticari gübre (8v + 4v + 2v + 1v + 2 kg/m
3
 

kontrollü salınımlı 11 aylık gübre) bulunan 8x10 

cm ebatlarındaki küçük saksılara dikilmiştir 

(Şekil 4).  

4–5 hafta alttan ısıtmalı bir serada alçak 

plastik tünel altında tutulmuş ve her hafta 

koruyucu ilaçlama yapılmıştır.  

Beşinci haftanın sonunda üzerindeki 

plastik örtü uzaklaştırılmış ve sera şartlarında 

rutin bakım işlemleri yapılarak tutulmaya devam 

edilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma  

On iki melezleme kombinasyonu ile 

yapılan çalışmada bazı kombinasyonlarda tohum 

oluşmadığından dolayı kültür oluşturulamamış-

tır. Bazı melezleme kombinasyonlarından 

önemli miktarda tohum elde edilmiş ve embriyo 
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kültürü yapılmıştır (Çizelge 1.). Elde edilen 

bitkilerde dış şartlara alıştırma konusunda kayıp 

yaşanmamıştır. Toplam 721 adet sağlıklı melez 

birey dış şartlara çıkarılmış ve gözlemleri devam 

etmektedir. Benzer bir çalışmada ise16 oriantal 

12 Asya çeşidi ile 158 farklı kombinasyon ile 

melezleme yapılmıştır. 15 oriantal ve 11 Asya 

olmak üzere 86 kombinasyondan toplam 78 F1 

hibrit elde edilmiştir (Gonzalez ve ark., 2004).  

Bitkiler seraya dikimden 2.5 ay sonra dış 

şartlara çıkarılmış ve daha büyük saksılara 

transfer edilmiştir. Üzerleri %55 gölgelikli bir 

yerde rutin bakım işlemleri ve gözlemler devam 

etmektedir.  

 

Sonuç 

Zambaklarda 12 melezleme 

kombinasyonu ile yapılan embriyo kurtarma 

kültüründe gerek in vitro da gerekse alıştırma 

serasında yapılan uygulamaların uygun olduğu 

görülmüş, embriyolarda sağlıklı gelişim 

meydana gelmiş ve sağlıklı bitkiye 

dönüşmüşlerdir. Embriyo uzunlukları ve 

gelişmelerinin melezleme kombinasyonlarında 

kullanılan türlere göre farklılık gösterdiği 

gözlenmiştir. Kültüre alınmış embriyolardan 

başarılı şekilde bitki üretmek, büyük ölçüde 

embriyo olgunlaşma aşaması ve ortam 

bileşenlerine bağlıdır.  

Kullanılan yüzey sterilizasyonu yöntemi 

başarılı olmuş ve bulaşmaya dayalı kayıplar 

sınırlı kalmıştır. Embriyo gelişimi ve yaşamaları 

arasında doğru orantı olduğu izlenmiş, embriyo 

uzunlundan ziyade gelişiminin önemli olduğu, 

sağlıklı embriyoların gelişmelerin de daha 

sağlıklı olduğu görülmüştür.  

Alıştırma safhasında hem serada hem de 

gölgeleme yapılmış dış şartlarda bitkilerde kayıp 

yaşanmamıştır.  

İn vitro‟da elde edilen bitkilerin direk 

tohum ekimi yapılanlara göre daha fazla yavru 

soğan oluşturdukları ve bazılarının ilk yılda 

çiçek açtıkları, genelinde ise ikinci yıl çiçek 

açtıkları görülmüştür (Şekil 5).  

Bu çalışma, melezleme ıslahında 

zambaklarda gruplar arası melezlemelerde klasik 

çimlendirme yönteminde düşük tohum tutma 

oranı ve zayıf embriyo gelişimine çözüm 

getirmek amacı ile yapılmıştır. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için melezleme 

kombinasyonlarında elde edilen tohumlarda 

embriyo kurtarma yönteminin başarılı olduğu ve 

bu tür sorunlara bir çözüm olacağı 

görülmektedir.  

Süs bitkileri ıslahında türler arası 

melezleme çok önemli bir varyasyon yaratma 

kaynağıdır. Türler arası melezleme ile hibrit 

gücünü yakalama ve hem de tek bir tür içinde 

meydana gelmez özellikleri birleştirme 

potansiyeli mevcuttur.  

Zambaklarda türler arası melezlemede 

karşılaşılan döllenme öncesi ve sonrası engeller 

bir dizi teknikle aşılabilir. Zambak ve diğer 

önemli süs bitkilerinde döllenme sonrası engeller 

ovary–slice, ovul kültürü ve embriyo kurtarma 

gibi tekniklerle aşılabilir (Van Tuly ve Lim, 

2003).  
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Çizelge 1. 2012 yılı zambak melezlerinde in vitro‟da oluşturulan embriyo kültürleri 

Melez Türler 

Alınan 

kapsül 

(adet) 

Oluşturulan kültür 

(adet) 
Bulaşma 

Kusurlu 

oluşum 

(adet) 

Çimlenmeyen 

Embriyo 

(adet) 

Gelişme 

L. „African Queen‟ x L. Akkusianum 1 275 30 45 22 178 

L. „African Queen‟ x L. formasanum 2 487 10 31 26 420 

L. „Crimson Pixie‟ x L. akkusianum 7 126 7 7 11 101 

L. „Elite‟ x L. candidum 10 Tohum oluşmamış – – – – 

L. „Elite‟ x L. martagon 6 Tohum oluşmamış – – – – 

L. formasanum x L. candidum 10 Tohum oluşmamış – – – – 

L. hansonii x L. akkusianum 3 13 1 2 Embriyolar zayıf 10 

L. henryi x L. candidum 2 Tohum oluşmamış – – – – 

L. „Lady Alice‟ x L. formasanum 2 14 1 1 – 12 

L. henryi x L. formasanum 3 1 – 1 –  

L. „Missfeya „x L. formasanum 22 Tohum oluşmamış – – – – 

L. henryi x L. candidum 1 Tohum oluşmamış – – – – 

Genel Toplam 69 916 49 87 59 721 

 

  
Şekil 1. Embriyo izolasyonu ve kültür oluşturma 

 

  
Şekil 2. Farklı melezleme kombinasyonlarından izole edilen embriyolardan oluşan yavru soğanlar 
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Şekil 3. Bazı embriyolardan gelişen kusurlu oluşumlar 

 

  
Şekil 4. Embriyodan oluşan bitkiciklerin fungusite daldırıldıktan sonra küçük saksılara seraya dikimi 

 

  
Şekil 5. %55‟lik gölge yerde gelişmeye bırakılmış zambaklar 



 

345 

Beylerbeyi Sarayı Bahçelerinde Bitkisel Materyal Kullanımı 
 

Parisa Aliasghari Khabbazi
1
, Elmas Erdoğan 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara 
1
p.aliasghari.au@gmail.com 

 

Özet 

İstanbul‟un Anadolu yakasında, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi semtinde konumlanan Beylerbeyi Sarayı 

bahçeleri çeşitli dönemlerde temsil ve yabancı konukları ağırlama amaçlı kullanılmıştır. Bu işlevinin yanı sıra 

padişahların bahar ve yaz aylarını geçirdikleri yazlık sahil sarayı niteliğini de sürdürmüştür. Yeni Beylerbeyi 

Sarayı‟nın bulunduğu yerde 1826–1832 yılları arasında Sultan II. Mahmut tarafından Eski Beylerbeyi Sarayı 

inşa edilmiştir. Bu saray daha sonra Sultan Abdülaziz tarafından yıktırılarak 1863–1865 yılları arasında bugüne 

ulaşan Yeni Beylerbeyi Sarayı yapılmıştır. Yeni Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Devleti‟nin çağdaşlaşma sürecinde 

inşa edilmiştir. Beylerbeyi Sarayı bahçeleri batı kültürlerinden etkilenmiş ve bu etkiyi bugün de yansıtan 

örneklerden biridir. Saray bahçelerindeki bitkisel materyal kullanımı, parterler içinde yer alan süs bitkileri ve 

ağaçların bahçe kurgusu içindeki düzenlemeleri formal biçimde tasarlanmış batı bahçelerinden farklı bir biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Beylerbeyi Sarayı bahçelerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi kapsamında 

kullanılan bitkisel materyal ve tasarım özellikleri irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda elde 

edilen bulgulara göre Beylerbeyi Sarayı bahçelerinde bugün bulunan mevcut bitkisel materyal saptanarak 

Osmanlı dönemi saray bahçelerinde kullanılan bitki türleri ve tarihsel süreç içindeki gelişimi ile bugünkü 

durumu ortaya konmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Beylerbeyi Sarayı, Türk bahçesi, süs bitkileri, bitkisel materyal, bahçe 

 

Plant Material Used in Beylerbeyi Palace Gardens 

Abstract 

Beylerbeyi Palace gardens, located in Istanbul Anatolian side, Uskudar district, Beylerbeyi quarter have 

been used with the purpose of hosting representatives and foreign guests in various periods. In addition to this 

function, it preserved the characteristic of being summer seaside palace residence where Sultans spent their 

spring and summer months. Former Beylerbeyi Palace was built in the location of todays‟ Beylerbeyi Palace by 

Sultan Mahmut II during 1826–1832. This palace was then demolished by Sultan Abdulaziz and New Beylerbeyi 

Palace, which remains until today was built in its current location during 1863–1865. New Beylerbeyi Palace 

was built during modernization era of Ottoman Empire. Beylerbeyi Palace gardens were influenced by western 

cultures and they do present one of the rare archetypes reflecting this influence explicitly today as well. 

Utilization of plant material in palace gardens, ornamental plants located within stalls and arrangement of trees 

within garden set up are realized in a different manner than the western gardens designed in a formal way. In this 

study, plant material and design characteristics used in the context of historical process of Beylerbeyi Palace 

gardens are reviewed. According to the findings based on the assessments, via identifying the existing plant 

material in Beylerbeyi Palace gardens today, the plant species used in Ottoman era palace gardens and their 

development in historical process and their current status are revealed.  

 

Keywords: Beylerlerbeyi Palace, Turkish garden, ornamental plants, plant material, garden 

 

GiriĢ 

İstanbul Boğazı‟nın Anadolu sahilinde, 

bugün Beylerbeyi adıyla bilinen semt, Bizans 

döneminde İstavroz olarak bilinmektedir. Semtin 

bu adı Bizans imparatoru II. Konstantin‟in inşa 

ettirdiği kilisenin üzerine koydurduğu yaldızlı 

haçtan aldığı düşünülmektedir. İstanbul‟un 

fethinden sonra Fatih‟in sancak emirlerinden 

birine tahsis edildiği söylenen bölge süreç içinde 

padişahların has bahçelerinden biri olmuştur. 

Elde edilen bilgilere göre buradaki en eski 

Osmanlı yapısı II. Selim‟in (1524–1574) kızı 

Gevher Sultan için yaptırdığı saraydır.  

Bu bölge özellikle XVII. yüzyılın 

başlarında gözde mesire yerlerinden biri 

olmuştur. I. Ahmet, IV. Murad ve IV. 

Mehmet‟in saltanat yıllarında biniş amaçlı 

kullanılan İstavroz has bahçesinde I. Murad da 

annesi Saliha Sultan için Ferahfeza Kasrı‟nı 

yaptırmıştır. Sonraki dönemlerde de padişahların 

sık sık ziyaret ettiği Beylerbeyi bölgesi III. 

Ahmet ve I. Mahmut ile birlikte daha da önem 

kazanmıştır. Dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli 

İbrahim Paşa da buraya ilgi göstermiş, damadı 

Kaptan Mustafa Paşa için Ferahabad Köşkü‟nü 

yaptırmıştır (Dündar, 2008).  
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Materyal ve Yöntem 

Bu araştırmada, Beylerbeyi Sarayı 

bahçelerinin tarihsel süreç içindeki gelişimi 

ortaya konmuş; kullanılan bitkisel materyal ve 

tasarım özellikleri incelenmiştir. Yapılan 

değerlendirmeler doğrultusunda elde edilen 

bulgulara göre Beylerbeyi Sarayı bahçelerinde 

bugün bulunan mevcut bitkisel varlığı 

saptanarak Osmanlı dönemi saray bahçelerinde 

kullanılan bitki türleri ve tarihsel süreç içindeki 

gelişimi ile bugünkü durumu saptanmıştır. Bu 

araştırmanın ana materyalini Beylerbeyi Sarayı 

bahçeleri ile ilgili her türlü görsel ve yazılı belge 

ve çeşitli kaynaklardan derlenen veriler ile çok 

sayıda fotoğraf ve rölöveler oluşturmaktadır.  

Araştırma konusu ile ilgili olarak 2012 

yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟nde ve 

TBMM Milli Saraylar Arşivi Belge Bankası‟nda 

gerekli araştırmalar sunucu ulaşılan veriler 

değerlendirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda 

mevcut kaynaklar analiz edilerek Beylerbeyi 

Sarayı bahçelerinin bitkisel tasarım özellikleri ve 

bahçede kullanılan bitki türleri saptanmıştır.  

 

Bulgular 

Tarihsel süreç içinde Beylerbeyi sarayı 

bahçeleri 

İlk inşa edilen ve iki katlı olarak ahşaptan 

yapılmış olan Beylerbeyi Sarayı‟nın inşası altı 

yıl içinde (1826–1832) tamamlanmıştır. Bu 

dönemden sonra bu saray Beylerbeyi Sarayı 

olarak adlandırılmış ve bu isim bütün semt için 

kullanılmıştır. Eski Beylerbeyi sarayı Mabeyin, 

Zulvecheyn ve Harem dairelerinde oluşmuştur. 

Serdab kasrı, Sarı köşk, Şevkabad, Küçük Yalı 

ve Büyük Yalı gibi kasırların yanında bendegan 

daireleri, hamamlar, mutfaklar, ahırlar sarayın 

tamamlayıcı yapıları olarak inşa edilmiştir.  

Sultan Abdülmecid, saltanat yıllarında 

babası Sultan II. Mahmud‟un inşa ettirdiği 

Beylerbeyi Sarayı‟nda ikamet etmeye devam 

etmiştir. Özellikle bahar ve yaz aylarında 

Sayfiye olarak kullanılan sarayda onarımlar 

yaptırmıştır. Bu dönemde Rus ve Alman 

prenslerine Beylerbeyi Sarayı‟nda ziyafetler 

verilmiştir. Prens Napolyon‟un da Eski 

Beylerbeyi Sarayı‟nda ağırlanan konuklardan 

biri olmuştur. 1851 yılında eski Beylerbeyi 

Sarayı‟nda çıkan yangından dolayı Sultan 

Abdülmecid ve annesi Çırağan Sarayı‟na 

yerleşmişlerdir. Sarayın onarımı ve yeniden 

yapımı tamamlandıktan sonra Sultan 

Abdülmecid törenle saraya getirilmiştir. 

Ahşaptan yapılmış olan saray 30 yıl ayakta 

kaldıktan sonra, yangın tehlikesinden korkan 

Sultan Abdülmecid Eski Beylerbeyi Sarayı‟nın 

yerine kargir bir saray yaptırmak üzere 

yıktırmıştır.  

Yeni Beylerbeyi Sarayı Osmanlı 

Devleti‟nin modernleşme sürecinde inşa 

edilmiştir. 21. yüzyılda inşa edilen Dolmabahçe 

ve Çırağan saraylarından farklı olarak inşa 

edilen Beylerbeyi Sarayı temsil ve ağırlama 

özellikleri ile daha farklı kullanımlara da sahip 

bir yapıdır. Bunların yanı sıra bu saray padişah 

ve ailesinin özellikle bahar ve yaz aylarını 

geçirdikleri bir yazlık sahil sarayı olarak inşa 

edilmiştir. İlk inşaat icmal defterlerinin Temmuz 

1863 yıllarındaki yazıları dikkate alındığında 

Beylerbeyi Sarayı‟nın 1863–1865 yılları 

arasında gerçekleştirildiği tespit edilmektedir. 

Sarayın resmi açılışı 25 Zilkade 1281, 25 Nisan 

1865‟te Cuma namazından sonra Sultan 

Abdülaziz‟in yeni saraya nakli ile 

gerçekleştirilmiştir (Dündar, 2008).  

 

Beylerbeyi sarayı bahçeleri 

Beylerbeyi Sarayı kompleksi kara 

yönünde yüksek duvarlar, deniz yönünde ise 

alçak duvarlar ile çevrilidir. Rıhtım boyunca 

uzanan duvar iki demir kapı ile bölünmektedir. 

Bugün sarayın giriş kapısı olarak kullanılan 

tünel yolundan saraya girildiğinde karşılaşılan 

ilk alan Selamlık Bahçesi‟dir. Buradan rıhtım 

boyunca deniz köşkleri konumlandırılmış olup 

bu bölümden Harem bahçesinde geçilmektedir. 

Demir kapıların biri selamlık bahçesinde, diğeri 

ise harem bahçesinde yer almaktadır. Bugün 

harem bahçesi kapısı saray çıkışı için 

kullanılmaktadır.  

Saray binasının arka kesiminde yer alan 

set bahçeleri Selamlık ve Harem bahçelerindeki 

aksa bağlı olarak arazinin topografyasına göre 

düzenlenmiştir. Set bahçelerine giriş Selamlık 

bahçesindeki rampa ile sağlanmaktadır. Bu 

rampadan ikici ve dördüncü sete 

ulaşılabilmektedir. Birinci setten dördüncü sete 

kadar ulaşım ise merkezi konumda yapılmış olan 

merdivenler ile sağlanmaktadır (Şekil 1).  

Barok stilinden oluşan Beylerbeyi Sarayı 

bahçeleri incelendiğinde saray binasının 

selamlık ve haremlik bahçelerinde yer alan 

havuza göre simetrik olacak biçimde 

konumlandırılmıştır. Bahçede yer alan heykeller 

ve donatı elemanları da yine aynı etkiyi belirgin 

bir şekilde yansıtmaktadır. Ancak bahçedeki 
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bitkisel materyal kullanımı ve tarhlar içinde yer 

alan bazı ağaçların yerleşiminde tamamen 

formal biçimde tasarlanmış batı bahçelerinden 

farklı bir yaklaşım izlenmektedir. Bunların yanı 

sıra Dolmabahçe Sarayı‟nda olduğu gibi 

Osmanlı–Türk bahçelerinde gölgeli alanlar 

yaratma yaklaşımı Beylerbeyi Sarayı 

bahçelerinde de görülmektedir.  

 

Selamlık bahçesi 

Beylerbeyi Sarayı arazisinin güneybatı 

yönünde yer alan bahçe Selamlık (Mabeyn–i 

Hümayun) bahçesidir. Formal biçimde 

tasarlanan bu bahçenin ortasında grottolu bir 

havuz bulunmaktadır. Saray yapıtı ise ortadaki 

oval formlu havuz ile aynı aks üzerinde yer 

almaktadır. Havuzun çevresindeki oval biçimli 

bitki parterleri ana yapıya göre simetrik bir plan 

şemasına sahiptir. Bu parterler 1980‟lerde 

hazırlanan restorasyon projesinin uygulaması ile 

dörtgensel bir forma dönüşmüştür.  

1875–1890 yılları arasında çekilen 

fotoğrafta Magnolia grandiflora (Manolya)‟ların 

oval formlu grtottolu havuzun etrafındaki daire 

biçimli çim alanların ortasına yeni dikilmiş 

olduğu anlaşılmaktadır. Manolya ağaçlarının 

yanı sıra Taxus baccata (Porsuk) ve baston 

güllerine yer verilmiştir. Manolya ve budanmış 

porsuk ağaçları havuzun etrafındaki parterlerin 

ortasında bugün de varlığını sürdürmektedir. 

Deniz köşkünün her iki yanında budanmış 

Lingustrum vulgare (Adı Kurtbağrı) çalıları 

bulunmaktadır. Ana yapının çevresinde ise 

bugünden farklı olarak herhangi bir bitkiye yer 

verilmemiştir (Şekil 2).  

Bugün Selamlık Bahçesi‟nde bulunan 

başlıca bitki türleri Aesculus hippocastanum 

(Beyaz Çiçekli Atkestanesi), Fagus sylvatica 

(Avrupa Kayını), Laurus nobilis (Defne), Buxus 

sempervirens (Şimşir), Magnolia grandiflora 

(Büyük Çiçekli Manolya), Taxus baccata (Adi 

Porsuk), Ligustrum vulgare (Adi Kurtbağrı), 

Euonymus japonica (Taflan), Ficus carica 

(İncir), Koelreuteria paniculata (Altuni Fener 

Ağacı), Celtis australis (Çitlembik), Cedrus 

deodora (Himalaya Sediri), Chamaerops excelsa 

(Tüylü Palmiye), Fagus sylvatica (Avrupa 

Kayını), Lonicera nitida (Bodur Hanımeli), 

Phyllostachys bambusoides (Altın Bambu), 

Ulmus glabra (Dağ Karaağacı), Robinia 

pseudoacacia (Yalancı Akasya)‟dır (Şekil 3).  

 

 

Harem bahçesi 

Beylerbeyi Sarayı arazisinin kuzeydoğu 

yönünde yer alan Harem–ı Hümayun bahçesi 

Selamlık bahçesinde olduğu gibi kara tarafından 

yüksek duvarlar, deniz tarafında ise alçak 

duvarla sınırlandırılmıştır. Selamlık bahçesinde 

hakim olan formal düzenin bu bahçede de 

tekrarlanmıştır. Formal biçimde tasarlanan bu 

bahçenin ortasında grottolu bir havuz 

bulunmaktadır. Saray yapıtı ise ortadaki oval 

formlu havuz ile aynı aks üzerinde yer 

almaktadır.  

1875–1890 yılları arasında çekilen 

fotoğraflarda, harem bahçesinde yer alan çiçek 

parterlerin dairesel formda olduğu 

görülmektedir. Harem bölümünün orta aksı 

üzerinde yer alan oval havuz ve etrafındaki 

dairesel formlu bitki parterlerinin çizgileri 

bahçeye hareket ve dinamizm etkisi 

kazandırmıştır. Bahçeye renk etkisi mevsimlik 

çiçekler ve güller ile verilmiştir. Parterlerin 

ortasında budanarak şekil verilmiş bitkilerin 

Euonymus japonica (Taflan) ya da Ligustrum 

vulgare (Kurtbağrı) olduğu anlaşılabilmektedir. 

Bu bitkilerin arasında ise Robinia pseudoacacia 

(Akasya)‟lar yer almıştır. Havuzun iki ucunda 

simetrik bir biçimde Taxus baccata (Adi Porsuk) 

ağaçlarının yer aldığı görülmektedir. Bugün 

sarayın harem girişi çevresinde yaprağını döken 

ağaç türlerinden Meşe, Ihlamur, Çitlembik, 

Erguvan gibi Türk bahçelerinde kullanılan 

ağaçlara yer verilmiştir. Oval formlu havuzu 

çevreleyen parterlerde ise Cedrus libani (Lübnan 

sedir)‟leri, budanarak şekil verilmiş Taxus 

baccata (Adi Porsuk), Buxus sempervirens 

(Şimşir) ve Euonymus japonica (Taflan) 

ağaçlarına yer verilmiştir. Havuzun etrafındaki 

bitki parterlerinin formal düzenini vurgulamak 

amacı ile Buxus sempervirens (Şimşir)‟ler ile çit 

oluşturulmuştur. Rıhtım boyunca uzanan yol ve 

Deniz köşkünün çevresinde formal parterler 

oluşturulmuş, parterlerin ortasında bitkisel 

materyal olarak güller ve mevsimlik çiçekler ile 

renk etkisi yaratılmıştır (Şekil 4).  

Bugün Harem bahçesinde başlıca bulunan 

bitki türleri ise; Taxus baccata (Adi Porsuk), 

Euonymus japonica (Taflan), Cedrus deodora 

(Himalaya Sediri), Ulmus glabra (Dağ 

Karaağacı), Aesculus hippocastanum (Beyaz 

Çiçekli Atkestanesi), Fraxinus angustifolia 

(Sivri Meyveli Dişbudak), Laurocerasus 

officinalis (Karayemiş), Lagerstroemia indica 

(Oya Ağacı), Nerium oleander (Zakkum), Cercis 
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siliquastrum (Erguvan), Quercus robur (Saplı 

Meşe), Robinia pseudoacacia (Yalancı Akasya), 

Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur), Araucaria 

araucana (Şili Arokaryası), Buxus sempervirens 

(Şimşir)‟dir (Şekil 5).  

 

Set bahçeleri 

Beylerbeyi Sarayı‟nın ana binasının arka 

kesiminde yer alan set bahçeleri selamlık ve 

harem bahçelerindeki aksa bağlı olarak arazinin 

topografyasına göre düzenlenmiştir. II. Mahmut 

Dönemi‟nde yapılandırılan bahçe, arazinin 

eğiminden dolayı yedi kat teras üzerinde 

konumlandırılmıştır. Selamlık bahçesinin 

güneybatı yönündeki rampa ile birinci ve 

dördüncü sete ulaşım sağlanmaktadır. Diğer 

setlerin ulaşımı ise bahçenin merkezi 

doğrultusunda konumlandırılmış olan 

merdivenler ile sağlanmaktadır.  

1900‟lerde Beylerbeyi Sarayı‟nın birinci 

setinden çekilen fotoğrafta havuz ve etrafındaki 

dairesel formlu bitki parterleri dikkat 

çekmektedir. Bitkisel düzenleme ve parterlerin 

genel tasarımında simetri uygulanmıştır. İç 

parterlerde Tilia sp. (Ihlamur) ve dış parterlerde 

ise Cedrus libani (Lübnan Sediri) bitkisel 

materyal olarak kullanılmıştır. Dört parça 

şeklinde düzenlenmiş olan parterlerin 

köşelerinde dairesel formlu parterler yer almış 

ve bu parterlerin ortasında baston gülleri ile renk 

etksi yaratılmıştır. Bugün ise dairesel parteler 

köşeli forma dönüştürülmüş, Ihlamur ve sedir 

ağaçlarının yerine Ulmus glabra var. Pendula 

(Sarkık karaağaç), Chamaerops excelsa (Tüylü 

Palmiye) ve Taxus baccata (Adi Porsuk) 

ağaçları bulunmaktadır. Baston gülleri ve 

mevsimlik çiçek parterleri bugün mevcut 

değildir (Şekil 6).  

Bugün birinci setin duvar kenarlarında ve 

bazı parterlerin oluşumunda çit Euonymus 

japonica (Taflan)‟lara yer verilmiştir. Alanın 

kuzey doğu kesiminde Phyllostachys 

bambusoides (Altın Bambu), Rosa sp. (Gül) 

bahçesi, budanmış Taxus baccata (Porsuk) 

ağaçları ve hazunuz etrafındaki parterlerde ise 

Chamaerpos excelsa (Tüylü Palmiye), Cedrus 

deodora (Himalya Sediri), Ulmus glabra var. 

Pendula (Sarkık Dağ Karaağacı) ağaçları 

bulunmaktadır (Şekil 7).  

Bugün, ikinci sette yer alan bitki 

parterlerinin etrafı çit taflanlar ile çevrelenerek 

dairesel dilimler oluşturulmuştur. Birinci sette 

olduğu gibi burada da üçüncü sete ulaşımı 

sağlayan merdivenler bahçenin merkezi dikkate 

alınarak biçimlendirilmiştir. Bu sette bulunan 

bitkisel materyal ise Chamaerpos excelsa (Tüylü 

Palmiye), Cercis siliquastrum (Erguvan), 

Quercus robur (Saplı Meşe), Tilia argentea 

(Gümüşi Ihlamur), Celtis australis (Çitlembik), 

Hedera helix (Orman Sarmaşığı)‟dır.  

Beylerbeyi Sarayı bahçelerinin üçüncü 

seti diğerlerine göre daha dar tasarlanmıştır. Bu 

setteki bitki parterleri çit taflanlar ile geometrik 

şekillere bölünmüş, ancak parterlerin içinde çim 

alanlarının yerini renk etkisi yaratmak amacı ile 

gül bahçeleri almıştır. Bu bahçelerin ortasında 

(Tüylü Palmiye)‟ler belirli aralıklarla 

Chamaerpos excelsa bulunmaktadır.  

Dördüncü set üzerinde Büyük Havuz, Sarı 

Köşk, Mermer Köşk ve Ahır Köşk‟ü yer 

almaktadır. Eski Beylerbeyi Sarayı‟ndan kalan 

Mermer Köşk ve Büyük havuz Sultan II. 

Mahmud Dönemi‟nde yaptırılan ve bugüne 

ulaşılabilen yapılardır. 80x30 m boyutlarında 

olan dörtgen formlu büyük havuzun her iki 

yanında fıskiyeli grottolar bulunmaktadır. Bu set 

son derece özgündür. Özenli bir biçimde 

tasarlanmış parterleri ve kullanılan bitki türleri 

ile formal havuz ve yakın çevresi yanında doğal 

bahçe eğilimini yansıtmaktadır. 1880–1893 

yılları arasında çekilen fotoğrafta görüldüğü 

üzere havuzun etrafında Tilia sp. (Ihlamur), 

budanmış Ligustrum vulgare (Adi Kurtbağrı) 

ağaçlarının bulunduğu tahmin edilmektedir 

(Şekil 8) 

Bugün ise havuzun etrafı çit Euonymus 

japonica (Taflan)‟lar ile sınırlandırılmış, 

Palmiye ağaçları ve Güller belirli aralıklar ile yer 

almaktadır. Fıskiyeli grottonun yanında 

Chamaerpos excelsa (Tüylü Palmiye), Celtis 

australis (Çitlembik), Lagerstroemia indica 

(Oya Ağacı), Tilia argentea (Gümüşü Ihlamur), 

Robinia pseudoacacia (Beyaz Çiçekli Yalancı 

Akasya), Platanus orientalis (Doğu Çınarı) ve 

havuzun etrafında ise yine Chamaerpos excelsa 

(Tüylü Palmiye), Aesculus hippocastanum 

(Beyaz Çiçekli Atkestanesi) bulunmaktadır 

(Şekil 9).  

1883–1893 yılları arasında çekilen 

fotoğraflarda büyük havuzun solunda yer alan 

Sarı Köşk‟ün önünde Platanus sp. (Çınar) ve 

Tilia sp. (Ihlamur) ağaçlarının bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Bugün ise restorasyon çalışmaları 

aşamasında olan Sarı Köşk‟ün önünde Cedrus 

deodora (Himalaya Sediri), Chamaerops excelsa 

(Palmiye), Laurus nobilis (Defne), Quercus 
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robus (Saplı Meşe), Carpinus betulus (Gürgen), 

Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur) ağaçları 

bulunmaktadır. Köşkün sol tarafında yer alan 

açık alanın duvar kenarları çit Euonymus 

japonica (Taflan)‟lar ile süslenmiştir. İnformal 

biçimde tasarlanmış parterlerin içinde Tilia 

argentea (Gümüşi Ihlamur), Quercus robur 

(Saplı Meşe), Aesculus hippocastnum (Beyaz 

Çiçekli At Kestanesi), Robinia pseudoacacia 

(Yalancı Akasya), Cercis siliquastrum (Erguvan) 

ağaçları bulunmaktadır (Şekil 10, 11).  

Saray arazisinin güneydoğu kesiminde 

Mermer Köşk yer almaktadır. 1180–1893 

yılları arasında çekilmiş olan fotoğrafta 

dördüncü sette yer alan Mermer Köşk‟ün 

karşısında sıralı dikilmiş Tilia argentea (Gümüşi 

Ihlamur) ve Sarı Köşk‟ün havuza doğru ulaşımı 

sağlayan rampalı yolun kemerli girişi 

görülmektedir. Dairesel formda düzenlenmiş 

olan parterlerin içinde Tropaeolum majus (Latin 

çiçeği), Sarı Köşk‟e çıkan rampanın önündeki 

duvarın kenarında ise Ligustrum vulgare (Adi 

Kurtbağrı) bitkilerinin bulunduğu bilinmektedir 

(Şekil 12, 13).  

Bugün Mermer Köşk‟ün etrafındaki alan 

çit şimşirler ile süslenmiş ve parterler 

oluşturulmuştur. Bu parterlerin içinde Tilia 

argentea (Gümüşi Ihlamur), Quercus robur 

(Saplı Meşe), Aesculus x carnea (Pembe Çiçekli 

Atkestanesi), Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi), 

Cedrus libani (Lübnan Sediri), Celtis australis 

(Çitlembik), Aesculus hippocastanum (Beyaz 

Çiçekli Atkestanesi), Pistacia atlantica (Atlantik 

Fıstığı), Cercis siliquastrum (Erguvan), Fagus 

sylvatica (Avrupa Kayını), Euonymus japonica 

(Taflan), Phyllostachys bambusoides (Altın 

Bambu), Cedrus deodora (Himalaya Sediri) 

ağaçları, köşkün giriş kapısının önünde ise sağlı 

sollu (Alley) şekilde Salvia splendens (Ateş 

Çiçeği) bulunmaktadır.  

Saray arazisinin güney kesiminde yer alan 

Ahır Köşk‟ün etrafındaki açık alan, informal 

şekilde düzenlenmiş olan bitki parterleri, 

ağaçların yerleşimi ve bitki türleri ile Natüralist 

bahçe tasarımını yansıtmaktadır. Bu kesimde yer 

alan bitki türleri ise; Acer negundo (Dişbudak 

Yapraklı Akçaağaç), Sophora japonica (Japon 

Soforası), Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur), 

Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi), Euonymus 

japonica (Taflan), Cercis siliquastrum 

(Erguvan), Acer campestre (Ova Akçaağacı), 

Aucuba japonica (Japon Akubası), Koelreuteria 

paniculata (Altuni Fener Ağacı), Carpinus 

betulus (Gürgen), Fraxinus angustifolia (Sivri 

Meyveli Dişbudak), Ligustrum vulgare (Adi 

Kurtbağrı), Buxus sempervirens (Şimşir), 

Hedera helix (Orman Sarmaşığı), Magnolia 

grandiflora (Manolya)‟dır.  

 

Sonuç  

Sultan Abdülaziz tarafından mimar Sarkis 

Balyan‟a yaptırılan Beylerbeyi Sarayı ve 

bahçeleri, aynı adlı eski sarayın yerine inşa 

edilmiştir. Yazlık sarayı olarak kullanılan 

Beylerbeyi Sarayı bahçeleri, İstanbul‟un diğer 

sarayları kadar büyük olmamasına rağmen 

oldukça geniş bir alana yayılan yapılar ve 

bahçeler topluluğundan oluşmaktadır. Sarayın 

ana binası yönetim ve yaşam mekânlarını 

oluştururken, Sarı Köşk, Serdab Köşkü ve Deniz 

Köşkleri ise dinlenme amacı ile kullanılmıştır.  

Beylerbeyi Sarayı bahçeleri batı 

kültüründen oldukça fazla etkilenmiş ve bu 

etkiyi bugün de belirgin bir şekilde taşıyan 

örneklerden biridir. Bu saray onu tasarlayan, 

yaptıran ve kullananların yaşam biçimi ve 

dönemin teknolojisi ve zevkini yansıtması 

açısından önemlidir. Ayrıca döneme ilişkin 

detay tasarımlar, bilgi, sosyal ve kültürel 

özellikleri taşıması bakımından dikkat çekicidir.  

Ayrıca Beylerbeyi Sarayı bahçesinde 

diğer hiçbir sarayda görülmeyen büyük bir 

yüzme havuzu yer almaktadır. Sadece bu yüzme 

havuzunun varlığı ve farklı tasarım anlayışı 

saray bahçesinin özgün niteliğini ortaya 

koymaktadır. Deniz kenarında yer alan Çadır 

Köşkleri‟de Beylerbeyi Sarayı‟nı diğer sahil 

saraylarından ayıran diğer bir özgün 

yapılanmadır.  

Eski Beylerbeyi Saray bahçelerindeki 

bitkisel tasarım 1864 yılının yaz aylarında 

bahçıvanbaşı Mösyö Deroin tarafından 

gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 

oluşmuştur. Bu düzenleme kapsamında 100 

meyve ağacı, 1500 çiçek ve 50 çeşit ağaç 

dikilmiş; bahçelerin bitkisel tasarımında çeşitli 

süs bitkileri kullanılmıştır. Mevsimlik çiçeklerin 

yanı sıra Lilium sp. (Zambak), Narcissus sp. 

(Nergis), Tulipa sp (Lale), Crocus sp. (Çiğdem), 

Anoneme coronaria (Dağ lalesi), Iris sp. (Süsen) 

gibi soğanlı bitkilere yer verilmiştir. Magnolia 

grandiflora (Manolya) ve Platanus acerifolia 

(Akçaağaç Yapraklı Çınar) Eunoymus japonica 

(Taflan), Lagerstroemia paniculata (Oya Ağacı), 

Cedrus deodora (Himalaya Sediri), Taxus 
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baccata (Adi Porsuk), Ulmus glabra (Dağ 

Karaağacı), Buxus sempervirens (Şimşir), 

Lonicera nitida (Bodur Hanımeli), Nerium 

oleander (Zakkum) gibi ağaçlar da 

kullanılmıştır.  

Beylerbeyi Sarayı‟nın inşasının 

tamamlanmak üzere olduğu 1864 yılının yaz 

aylarında bahçe düzenleme çalışmalarına hız 

verilmiş, Sarı Köşk‟ün karşısındaki bahçenin 

düzenlenmesi baş bahçıvan Mösyö Deroin 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bahçeye 100 adet 

meyve ağacı, 1500 adet çiçek ağacı, 10 adet çam 

ağacı dikilmiş ve bu düzenleme için baş 

bahçıvana 32.500 kuruş ödenmiştir. Sarayın 

bahçelerinin düzenlenmesi için görevlendirilen 

bir diğer isim ise Sester‟dir. Sester tarafından 

saray bahçesine dikilmek üzere satın alınan 

fidanlar Milan‟dan, portakal ağaçları ise 

Malta‟dan getirtilmiştir (Göncü, 2006).  

Beylerbeyi Sarayı bahçeleri bitkisel 

tasarım açısından incelendiğinde bazı kesimlerde 

formal, çoğunlukla ise informal düzende; bitki 

türlerine uyumlu kullanıldığı kompozisyonların 

yaratıldığı görülmektedir. Bahçede gövde, 

dallanma ve tomurcuklanma şekli yönünden 

dikkat çekici özelliklere sahip kaligrafik bitkiler 

kullanılmamıştır. Ancak özellikle Selamlık ve 

Harem bahçelerinin ana aksa yakın kısımlarında 

Taxus baccata (Adi Porsuk) ve Laurus nobilis 

(Defne) bitkilerine topiary sanatı kullanılarak 

budama ile şekil verilmiş olduğu dikkati 

çekmektedir.  
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Özet 

Doğu mazısı [Platycladus orientalis (L.) Franco], servigiller (Cupressaceae) ailesinden süs bitkisi olarak 

yetiştirilen herdem yeşil bir ağaç türüdür. Anavatanı Kuzey Çin olmasına karşın, geniş ölçüde Güney ile Kuzey 

Hindistan, Kore, Japonya ile Batı ve Kuzey İran‟da da doğal olarak yetişebilmektedir.  

Yaygın adı Latincede “yaşam ağacı” anlamına gelmekte ve Çin‟de Budist öğretideki uzun yaşam ve 

canlılık çağrışımına dayanmaktadır. Bu da büyük olasılıkla Kuzeybatı Çin‟in soğuk kuru ikliminde ağacın 

değişmeyen herdem yeşil doğasına ve uzun yaşamına dayanmaktadır. Çin‟de Budist tapınakların etrafına 

dikilmiş kalın çaplı bazı örneklerinin 1000 yaşından daha fazla oldukları söylenmektedir.  

Doğu mazısı botanikçiler tarafından çok farklı sınıflandırmalar içine sokulmuştur. Eski kaynaklarda 

Thuja cinsinin bir türü olduğu görüşü benimsenmiş ve Thuja orientalis L. olarak adlandırılmıştır. Kokusuz 

yaprakları, kanatsız tohumları ve mahmuzlu kozalaklarıyla Thuja cinsinden farklı özelliklere sahip olduğunun 

farkına varıldıktan sonra adı Biota orientalis olarak değiştirilmiş ve son olarak Platycladus orientalis adı 

verilmiştir. Ancak, piyasada hala Thuja orientalis olarak adlandırılmakta ve satılmaktadır.  

Bu çalışmada, Doğu Mazısı bir bütün olarak ele alınmakta ve tarihsel kökeninden adlandırmasına değin 

tüm özellikleri irdelenmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Doğu Mazısı, özellikleri, tarihsel kökeni ve bilimsel adlandırması 

 

The Oriental Arborvitae: Past and Present 

Abstract 

Oriental arbor–vitae is a distinct genus of evergreen coniferous tree in the cypress family Cupressaceae, 

containing only one species, Platycladus orientalis, also known as Biota orientalis. It is endemic to northwestern 

China. It is also now naturalized as an introduced species elsewhere in Asia: eastward to Korea and Japan; 

southward to northern India; and westward to northern Iran.  

The common name „arbor–vitae‟ is from Latin, „tree of life‟, and is based on its association with long life 

and vitality in Buddhist thought in China. This is probably based on the tree‟s unchanging evergreen nature in 

the cold dry climate of northwest China, and its longevity; some of the larger specimens planted around Buddhist 

temples in China are said to be in excess of 1000 years old.  

Although generally accepted as the only member of its genus, it has been included by botanists in the 

different classification. In older texts, Platycladus was often included in Thuja, but it is only distantly related to 

that genus. Differences from Thuja include its distinct cones, wingless seeds, and almost scentless foliage. Later, 

its genus name has been changed as Biota orientalis and latest as Platycladus orientalis. But, it has been still 

known and sold as Thuja orientalis in market.  

In this article, Oriental Arborvitae is examined all the characteristics to taxonomic name from historical 

background as a whole.  

 

Keywords: Oriental Arbor–Vitae, characteristics, historical background and taxonomic name 

 

GiriĢ 
Sedir, Servi, Mazı, Ardıç gibi pulsu 

yapraklı bitkiler meslek dışı kamuoyu tarafından 

çoğunluklu “çam” olarak adlandırılır. İlk bakışta, 

herdem yeşil oldukları ve dış görünüş olarak 

çam ağacına benzetildikleri için bu bitkilere 

toptancı bir yaklaşımla “çam” denilmesi pek 

yadırganmaz. Ancak, süs bitkileri sektöründe 

çalışanların bazı bitki adlarını yanlış ya da eksik 

bilmesi ve bunların piyasa tarafından olduğu gibi 

kabul görmesi, en azından, bu bitkilere adlarını 

verenler için bir saygısızlık sayılabilir.  

Bilimsel adlandırmalar ile uygulamada 

söylenen bitki adlarının birbirini tutmaması hem 

bu mesleği öğrenen ve öğretenler hem de 

sektörde mesleği uygulayanlar açısından bir 

anlaşmazlığa neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada, süs bitkileri sektöründe yanlış bilinen 

ya da yanlış adlandırılan Doğu Mazısı üzerinde 

durulacak ve bir anlamda “doğru bilinen 

yanlışlar” konusuna değinilecektir.  

Doğu mazısı [Platycladus orientalis (L.) 

Franco], servigiller (Cupressaceae) ailesinden 

süs bitkisi olarak yetiştirilen herdem yeşil bir 



 

354 

çalı ya da ağaç türüdür (http://tr.wikipedia.org/ 

wiki/dogu_mazısı).  

Piyasada hala Thuja orientalis L. olarak 

adlandırılmakta ve Doğu Mazısı adı ile 

satılmaktadır.  

Yaygın adı Latincede “yaşam ağacı” 

anlamını taşımakta; Çin‟de Budist öğretideki 

uzun yaşam ve canlılık imgesini 

çağrıştırmaktadır. Bu da büyük olasılıkla 

Kuzeybatı Çin‟in soğuk kuru ikliminde ağacın 

değişmeyen herdem yeşil doğasına ve uzun 

yaşamına dayanmaktadır. Çin‟de Budist 

tapınakların etrafına dikilmiş kalın çaplı bazı 

örneklerinin 1000 yaşından daha fazla oldukları 

söylenmektedir (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

platycladus)  

 

Botanik Adlandırma 

Doğu mazısı botanikçiler tarafından çok 

farklı sınıflandırmalar içine sokulmuştur. Thuja 

orientalis L. adı yaygın olarak yüzyıldan daha 

uzun süredir kullanılmaktadır ve ilk kez 

Linnaeus tarafından tanımlanmış (Linnaeus, 

1753), 1847 yılında Endlicher tarafından Biota 

orientalis (L.) Endl. olarak değiştirilmiştir 

(Morgan, 1999). Önceki adı Thuja orientalis L. 

literatürde hala kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, Platycladus orientalis (L.) Franco adı, 

Rushforth (1987) ve Farjon (1990, 1998) 

tarafından Platycladus Spach gibi ayrı bir cins 

içinde tek tür olarak tanımlanmıştır. Biota 

cinsine bağlı bir tür olarak düzenlenmesi, 

Spach‟ın Platycladus olarak adlandırmasından 

altı yıl sonra Endlicher tarafından önerilmiştir. 

Endlicher tür adını “orientalis” olarak (Biota 

orientalis) korurken, Spach onun yeni bir cins 

olacağını düşünerek adını Platycladus stricta 

koymuştur. Daha sonra herkes Franco 

(1949)‟nun uygun gördüğü Platycladus adında 

görüş birliğine varmıştır. Ancak Biota cins adı 

olarak hala Rus florasında ve diğer kaynaklarda 

kullanılmaktadır. Morfolojik olarak Thuja türleri 

ile Platycladus orientalis arasında pek çok 

farklılıklar bulunmakta, bu da Platycladus gibi 

ayrı bir cins adının taksonomik anlamda daha 

doğru olduğunu göstermektedir.  

Platycladus orientalis (L.) Franco 

Park ve bahçe süs bitkileri arasında Çin 

Mazısı, Doğu Mazısı ya da Biota olarak bilinen 

Platycladus orientalis (L.) Franco alışılmadık 

kozalakları, kozalakların ve yaprakların dizilişi, 

boyu, iriliği, gövde ve biçimi ile diğer Thuja 

türlerinden farklılık göstermektedir.  

Botanik Özellikleri  

Anayurdunda 20 m‟den daha fazla boy ve 

1 m genişliğe ulaşabilen herdem yeşil bir cinsli 

bir evcikli bir ağaç, ancak anayurdu dışında ve 

Avrupa koşullarında yetiştirildiğinde ise 5–10 m 

boyunda, sık dallı, oval ve konik tepeli, boylu 

çalı ya da küçük bir ağaçtır (Anşin, 2008) .  

Bazıları sütun gibi bir yapıya sahiptir. 

Kabuk kızıl kahverengi ile açık gri 

kahverenginde, ince, uzunlamasına soyularak 

dökülür. Tacı önceleri yumurtamsı–piramidal 

olgunlaşınca geniş yuvarlak veya düzensizdir. 

Bir düzlem üzerinde dizilen sürgünler yatay 

veya yukarıya yönelik durumda yassıdır. Yan 

sürgünler basıktır. Sürgünlerin her iki yanı aynı, 

açık yeşil ya da sarımsı yeşildir (Akkemik, 

2011).  

Yanal yaprakların bir yüzü üst üste binmiş 

biçimde, çıkıntılı, ucu hafif kavisli, alt yüzeyi 

beyaz stoma çizgili fakat ortası olukludur. Tüm 

Cupressaceae familyasındaki türlerde olduğu 

gibi, yaprakların büyüklüğü sürgünün gelişmesi 

ile bağlantılıdır. Bazı yıllar dökülene ya da 

bozulana kadar yapraklar ön sürgünlerde yanal 

ve yüzeysel olarak uzamaya devam eder (Anşin 

ve Özkan, 1993). Yapraklar 3 ya da 4 mevsim 

sonra sıklıkla kahverengiye dönüşmekte, 

yaşlandıkça ağacın genel görünümü düzensiz 

biçim almaktadır (Şekil 1).  

Kozalaklar tekli uçta yer alır ve bir yıl 

sonra olgunlaşarak açılır. Olgunlaşmadan önce 

rengi mavimsi yeşildir, olgunlaşınca kızıl–

kahverenginde yuvarlak, 3 cm genişliğinde 

yumurtamsı, 1–2 cm çapındadır. Kozalak pulları 

genellikle 6, ender olarak da 8 kadar düz, kalın, 

odunsudur sadece ortada iki çift verimli pul 

bulunur (Mitchell ve Wilkinson, 1989). Kozalak 

pullarının sırt kısmında uçları çengel gibi geriye 

doğru kıvrık birer çıkıntı bulunur (Şekil 2a).  

Düşey düzlemde yayılma gösteren 

sürgünler üzerindeki çaprazımsı yapraklar pul 

şeklinde olup 1–3 mm uzunluğunda, çok sıralı 

sarmal dizili, sırtında çizgi halinde bir girinti ve 

bu girintinin içerisinde de yağ bezesi bulunur 

(Şekil 2b ve 2c).  

Erkek çiçekler yumurtamsı, 2–3 cm 

uzunluğunda, sarımsı yeşil, 8–12 

mikrosporofilli, her iki yanında 3–6 kadar polen 

kesesi bulunur (Şekil 3a) 

Tohumlar 5–7x3–4 mm, kanatsız bazen 

dar kanatlı gri–kahverengi veya mor–kahverengi 

yumurtamsı veya eliptik hafif çıkıntılıdır (Şekil 

3b).  
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Thuja Türlerinden Farkları 

Platycladus orientalis (L.) Franco, 

kuşkusuz Thuja cinsine çok yakındır. Bununla 

birlikte, onun Thuja cinsi içindeki tarihsel 

geçmişi kafa karıştırıcıdır. Thuja Latince‟de 

“şeker kokulu” anlamındaki thya kökünden; 

Yunanca‟da ise “güzel kokulu” anlamındaki 

thyein kökünden türemiştir. Thuja koraiensis 

Nakai, T. occidentalis, T. plicata ve T. standishii 

(Gordon) Carrière, Platycladus orientalis‟e 

akraba olarak düşünülen dört türdür. Tüm bu 

türler yaprakları ovuşturulduğunda güçlü 

aromatik koku yayarlar. Oysa, P. orientalis‟in 

yaprakları ovuşturulduğunda kokusuzdur. 

Benzer şekilde, tüm Thuja türleri kanatlı 

tohumlara sahipken. (Şekil 4a), P. orientalis 

tohumlarında kanat bulunmamaktadır (Morgan, 

1999).  

Kozalaklar da farklılık göstermektedir. 

Thuja türlerinin kozalakları biçim ve boyut 

bakımından az–çok birbirine benzerken (Şekil 

4b), P. orientalis‟in kozalakları çok daha büyük, 

1–2 cm çapında, önce etli mavi–yeşil dumanlı, 

olgunlaştığında kahverengidir. Kozalak 

pullarının sırt kısmında uçları çengel gibi geriye 

doğru kıvrık birer çıkıntı bulunur.  

Thuja türleri düzenli, yatay uzanmış dallar 

üzerinde yine yatay olarak dizili bulunan 

yapraklara sahiptir (Mamıkoğlu, 2007) . Thuja 

türlerinin yaprakları daha soluk (mat) yeşil ya da 

arka yüzü belirgin olarak beyaz iken, 

Platycladus orientalis renk ve dokuda 

birbirinden ayırt edilemeyen yaprak ve 

sürgünleriyle diğer Thuja türlerinden farklıdır. 

Bu farklılık, tek tek yaprakların üzerindeki 

stoma çizgilerinin konumu ve yukarıda sözü 

edilen yaprak ve dallarının dizilişi ile ilişkilidir. 

Çift sıralı sarmal biçiminde dizili yapraklar 

Thuja türlerindekilerden ortalama olarak daha 

küçüktür (Şekil 4c).  

Sonuç olarak P. orientalis, dikey dizili 

yaprakları ovuşturulduğunda kokusuz 

olmasından, kozalak pullarındaki çengel 

(boynuz) gibi arkaya kıvrık brahte uçlarından ve 

kanatsız tohumlarından kolaylıkla tanınabilir.  

 

Öyküsü 

Platycladus cins adı, Yunanca‟da “geniş 

gövdeli” anlamındaki “platyclados” 

sözcüğünden gelmektedir. Bununla birlikte, 

Yunanca adı “levha (plate)” ve “kaplanmış 

(clad)” anlamındaki iki İngilizce sözcüğün 

birleşmesinden oluşur ve bu adın kullanımı bir 

raf ya da bulaşık makinesinde düzgün 

yerleştirilmiş tabak sırası imgesini çağrıştırır.  

Bitkinin Latince cins ismi olarak 

Endlicher tarafından verilen ve yerli dilde de 

kullanılan Biota, Yunanca “yaşamak, yaşamaya 

değer olmak” anlamındaki „biotos‟ dan 

gelmektedir. Diğer yaygın İngilizce adı arbor–

vitae‟nin yaşam ağacı anlamını taşıması bu 

görüşü desteklemektedir. Cupressaceae 

familyasının diğer her dem yeşil ağaçları da 

özellikle Budist inancında ve tüm Asya 

kültürlerinde benzer saygıya sahiptirler. Bununla 

birlikte, Platycladus orientalis‟in geniş ölçüde 

yetiştirilmesi, kısmen ağacın sahip olduğu 

süsleyici özellik, çok yavaş büyüme ve görece 

küçük boyutlara sahip olmasıyla bağlantılıdır. 

Dahası, bunu başarmak için çok az budanmaya 

gerek duyar. Mavi dumanlı tuhaf görünüşlü 

kozalaklar ile çok dikkat çekici mat yeşil 

yapraklar park ve bahçeler için oldukça 

çekicidir. Birçok kültür varyeteleri bahçelerde 

boy göstermektedir. Genellikle de daha dekoratif 

renkli yapraklara sahip daha küçük türler tercih 

edilir.  

Çin Halk kültürüne göre Platycladus 

orientalis, İngiltere‟de Taxus baccata‟ya 

duyulan saygıya benzer yüksek bir mistik değere 

sahip ve yok olmaya yüz tutan pagan dinsel 

törenlerine karşın mezarlıklarda hala geniş 

ölçüde dikilen bir ağaçtır. Bu kutsal ağacın 

tohumları çok eski imparatorların gömülen 

fıçılarına yerleştirilmekte ve ağaçlar mezarın 

etrafına dikilmektedir. Hatta, böyle yapılarak 

öteki dünyada (ahirette) ölünün uzun süre 

korunacağına inanılmaktadır. Çinlilere göre, 

ağaç ne kadar uzun süre canlı kalırsa, ölünün 

ahrette o kadar iyi olacağı ve eski Çin‟in 

zenginliğinin süreceğine inanılmaktadır. Eğer bu 

yaygın bir inanç ise, o zaman bu ağacın Asya‟da 

neden bu denli çok yetiştirildiği ve diğer pek çok 

kültürün neden bu geleneğe uyum sağladığı 

anlaşılabilir.  

 

YayılıĢı 

Anavatanı Kuzey Çin olmasına karşın, 

geniş ölçüde Güney ile Kuzey Hindistan, Kore, 

Japonya ile Batı ve Kuzey İran‟da da doğal 

olarak yetişebilmektedir (Cheng and Fu, 1978). 

Doğu Mazısı doğal yayılış yeri tam olarak belli 

olmayan Asya‟dan yetiştirilerek çoğaltılmıştır. 

Çin, Japonya, Kore, Tayvan ve Türkistan ile 

yayılış alanının İran‟a değin uzanabileceğini 

söylenmektedir (Dallimore, 1966). İran 
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florasında da kayıtlıdır (Riedl, 1968). Ancak bir 

görüşe göre İran‟da doğallaşmıştır. 1920‟lerde 

Kuzeybatı Yunnan (Mekong Nehri)‟da toplanan 

tür örnekleri, benzer bir girişin ve doğallaşmanın 

olabileceğini göstermektedir. Gerçekten de bazı 

kültivarlar hava sıcaklığına göre renk değiştiren 

ve tepki veren genç yapraklara sahiptir. Bu türler 

oldukça günceldir. Ne yazık ki genç yapraklı 

kültivarlar dikkat çekici kozalaklardan 

yoksundurlar. „Elegantissima‟, „Glauca‟, 

„Intermedia‟, „Meldensis‟, „Minima‟, 

„Rosedalis‟, „Conspicua‟, „Nepalensis‟, 

„Morgan‟ vb gibi otuzdan daha fazla kültivarı 

bulunmasına karşın (Hatch, 2012), ülkemizde 

„Aurea‟, „Pyramidalis Aurea‟, „Globosa‟, 

„Globosa Aurea‟, „Copmpacta‟, „Conspicua‟ ve 

„Elegantissima‟ gibi kültür varyeteleri sıklıkla 

kullanılmaktadır (Şekil 5a, b, c, d, e, f, g).  

 

Ekolojik istekleri 

Ilıman iklim bitkisi olmasına karşın P. 

orientalis soğuğa da dayanıklı bir türdür. Bol 

güneşli ortamlardan hoşlanmakla birlikte yarı 

gölgeye de hoşgörülüdür (Hillier, 1991). Nemli, 

kumlu, kireçli ve geçirgen topraklardan hoşlanır. 

Çok yavaş büyümesi nedeniyle küçük bahçeler 

ve kaya bahçeleri için uygundur (Mataracı, 

2002).  

 

Üretimi 

Üretimi tohum ve çelikle olmaktadır. Aşı 

ile de üretim yapılabilir ancak pek kullanılmayan 

bir yöntemdir. Tohumların erken ilkbaharda 

ekilmesi ve ekimden önce 4 derecede iki ay 

katlanması önerilmektedir. Yüzeysel ekimi 

izleyen ikinci yılda şaşırtma yapılmalıdır. 

Çelikle üretimde ise, çelikler nisan ayında 

alınabildiği gibi eylül ekim aylarında da 

alınabilmektedir (Stearn, 1995).  

 

Hastalık ve zararlıları 

Kırmızı örümcek, kabuklu bit en çok 

görülen zararlılardır. Kara leke ise en çok 

görülen hastalıklar arasındadır.  

 

Kullanım alanları 

Doğu Mazısı kerestecilik ve yakacak 

olarak kullanılmasının dışında boyacılıkta ve 

eczacılıkta da kullanılır. Yaprakları kaynatılarak 

yeşil renkte boya elde edilir, pamuk ve yün 

boyanmasında kullanılır.  

Çit olarak ya da öbekler şeklinde dikilerek 

park ve bahçeleri süslerler (Şekil 6). Kirli 

havaya ve aşırı iklim koşullarına kolayca uyum 

sağlar. Makaslanarak istenilen biçim verilebilir. 

Bodur türleri küçük bahçeler için uygundur.  

Bir ürün olarak İngiliz adalarında ve 

Avrupa‟da ender olarak rastlanır. İngiltere‟de 

yalnızca süs bitkisi amacıyla kullanılmaktadır. 

Odunu, yetiştirilerek elde edilmiş Thuja 

türlerinkinden daha ince damarlı, daha yoğun ve 

daha budaklıdır. Koyu kahverengi özodunu ve 

beyaz ya da krem renkli diri odunlu kerestesi 

kapı dikmelerinde ve mobilya parçalarında 

kullanılır. Ticarette henüz iyi bilinmemektedir.  

Genç sürgün, yaprak ve tohumları tıbbi 

amaçlı olarak kullanılır (Tanker ve ark., 1977).  

Yapraklarından elde edilen tentür deri 

hastalıklarında kullanıldığı gibi, kozalaklarından 

bağırsak kurdu düşürücü ilaç yapılır. 

İçeriğindeki uçucu yağ, flavanoid, tanen ve 

polisakkaritlerden balgam söktürücü, bağışıklık 

sistemini güçlendirici olarak yararlanılmaktadır 

(Amit ve ark., 2011).  

Yaygın olarak bazı tip kalp 

yetmezliklerinde, bronşit, üriner sistem 

enfeksiyonları, tahriş ve egzamalar, siğil, 

nevralji, kas ağrıları, bazı kanser türleri ve eklem 

ağrılarının tedavisinde de önerilmektedir. Klinik 

çalışmalar, HIV/AIDS hastalarında beyaz kan 

hücrelerinin oluşmasında etkili olduğunu ortaya 

koymuştur (http://web.ogm.gov.tr/birimler/ 

merkez/odundisiurun) 
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Şekil 1. Platycladus orientalis‟in genel görünümü 

 

 
Şekil 2. Platycladus orientalis‟in (a) kozalağı, (b) yaprağı ve (c) sürgünü 

 

 
Şekil 3. Platycladus orientalis‟in (a) erkek çiçeği ve (b) kanatsız tohumu 
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Şekil 4. Thuja occidentalis‟in (a) kanatlı tohumu, (b) kozalağı ve (c) üç türün yaprakları 

 

 

 
Şekil 5. Platycladus orientalis (a)‟aurea‟, (b)‟elegantissima‟, (c)‟conspicua‟, (d)‟pyramidalis aurea‟, 

(e)‟compacta‟, (f)‟globosa aurea‟, (g)‟globosa‟ 

 

 
Şekil 6. Platycladus orientalis çiti 
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Özet 

Peyzaj mimarlığında estetik ve işlevsel özellikleri bakımından tercih edilen, Lavandula angustifolia Mill., 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre de tıbbi amaçlarla kullanılmakta olan 20.000 bitki arasında yer 

almaktadır. Lavanta güzel çiçekleri, muhteşem kokusu ve gri–yeşil yaprakları ile kaya bahçelerinde ve kokulu 

bahçelere estetik değer katmanın yanı sıra iklim koşullarına dayanıklılığı ile de bitkilendirme tasarımlarında çok 

yönlü olarak kullanılabilen bir bitkidir. Kullanıldığı mekânlarda mor çiçekleri ile kullanıcılar üzerinde olumlu 

psikolojik etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile lavanta türleri arasında en yaygın olarak kullanılan Lavandula 

angustifolia Mill. bitkisinin günümüz Türkiye peyzajındaki başarılı örnekleri vurgulanarak, ekolojik sisteme 

katkısı, estetik ve işlevsel özellikleri ele alınarak peyzaj mimarlığındaki bitkilendirme tasarımları için öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Lavandula angustifolia, bitkilendirme tasarımı, kurakçıl peyzaj 

 

Thestudy of Useareas of Lavandulaangustifolia Mill. in Landscape Architecture From the Aesthetic and 

Functional Points of View 

Abstract 
Lavandula angustifolia Mill. preferred in terms of functional and aesthetic in landscape architecture takes 

part in 20.000 plants usedwith medical purposes according to World Health Organisation (WHO). Lavender is a 

plant that is mostly used in planting designs with its endurance to the weather conditions besides it creates 

magnificent view in rock gardens and fragrant gardens with its flowers, magnificent fragrance and grey leaves. 

Lavender produces positive psychological effect for users with its purple flowers in the locations it was used. 

With this study, the successful patterns of Lavandula angustifolia Mill. that is the most common species in 

lavender gardens in recent Turkish landscape are emphasized. The contribution of lavender to the ecological 

system, its development in dry regions and its aesthetic and functional features were handled. The suggestions 

were developed for planting designs in landscape architecture.  

 

Keywords: Lavandula angustifolia mill., planting designs, xerophytic landscape 

 

GiriĢ 
Bitkiler peyzaj mimarlığı kapsamındaki 

çevre düzenleme çalışmalarının temel yapı 

taşlarıdır. Gerek kentsel ve gerekse de kırsal alan 

planlama ve tasarımlarında önemli yer 

tutmaktadırlar (Eroğlu ve ark., 2006). Bir peyzaj 

elemanı olarak bitkiler statik olmayıp dinamik 

özellikler gösteren ve sürekli gelişen canlı 

varlıklardır. Bu nedenle fonksiyonel ve estetik 

yararları olan bitkiler yaşantımızda ayrı bir yere 

de sahiptirler (Güçlü, 1994). Bitkiler, estetik 

özelliklerinin (yaprak, meyve ve çiçek) yanı sıra, 

kent ekolojisine katkı sağlamak, mekâna kimlik 

kazandırmak ve bulundukları alanın kalitesini 

arttırmak gibi bir takım işlevleri de 

üstlenmektedir (Eroğlu ve ark., 2006). Bu 

nedenle bitki kompozisyonları insanlarda her 

zaman farklı duygular uyandırmaktadır. 

Özellikle güneş ışınları ve bulut hareketlerinin 

bitkilerde farklı yansımalar oluşturması ile 

gerçekleşen doğal değişiklikler (baharda yeni 

yaprakların açması, çiçek ve meyve kokuları, 

sonbaharda yaprakların renk değiştirmesi ve 

kışın yaprağını dökmüş ağaç dallarının kaligrafik 

görünümü) insanlar üzerinde farklı etkiler 

yaratmaktadır (Carpenter ve Walker, 1990).  

Bu tür farklı etki yaratan bitkilendir–

melerin birincil temeli, mekân yaratmanın yanı 

sıra görsel nitelikli mekânlarda oluşturmaktır. 

Mekânın karakterlerini ve niteliğini oluşturan 

ikincil temel strüktür bitkinin yaprak, kabuk, 

çiçek ve meyvesinin detaylarıdır (Tanguy ve 

Tanguy, 1985). Bitkilendirme de, yıl içerisinde 

güzel bir tasarım yapabilmek için, kısa süreli hoş 
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etki yaratan düzenlemeleri tüm yıla yayarak 

arttırmak gerekir. Çiçek, meyve ve diğer özel 

etkilerin sürekliliği için başarılı kompozisyonlar 

oldukça önemlidir (Robinson, 2004). En iyiye 

ulaşmanın yolu ise, kullanıldığı yörenin ekolojik 

isteklerini karşılayan yaprak, kabuk ve 

habitat‟tan oluşan bitkilerin sürekliliğini görsel 

bir temelde kullanmaktır.  

Peyzaj mimarlığında yapılan tasarımlarda 

görsel nitelikli mekânlar oluşturmanın yanı sıra, 

kullanılacak bitki materyalinin seçimi (çiçek, 

meyve, yaprak, gövde, form, dallanma ve 

renklenme gibi dendrolojik özellikleri) de 

tasarıma yön veren en önemli etmenlerdir. 

Bitkilerin dendrolojik özellikleri, bitkilendirme 

tasarımında tasarım ilkelerine göre (çizgi, form, 

tekstür, renk, tekrar, çeşitlilik, denge ve vurgu) 

değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede 

bitkinin en önemli karakteristik özelliği 

kullanılmaktadır. Bu özellik bitkinin çiçek rengi, 

sonbahar renklenmesi ya da kaligrafik 

dallanması olabilir (Bekci, 2010). Bitkilendirme 

denince genel olarak, farklı formlara ait bitki 

türlerinin kullanılması ile oluşan bitkilendirme 

kompozisyonları anlaşılmaktadır (Çepel, 2004). 

Fakat bitkilendirme kompozisyonlarında 

kullanılacak türlerin alana daha iyi adapte 

olabilmesi için, seçilen bitkinin türü oldukça 

önemlidir. Yapılan çalışmalar, bitkilendirme 

tasarımlarında kullanılan doğal türlerin 

uygulamalarda daha etkili olduğunu 

göstermektedir. Menashe (2001), özellikle 

bitkilendirme çalışmalarında kullanılacak tür 

veya türlerin doğal tür olması gerekliliği 

üzerinde durmaktadır.  

Bu çalışmanın ana materyali olan 

Lavandula angustifolia Mill. etkili çiçek rengi, 

kaligrafik dallanması ve kokusu nedeniyle son 

yıllarda peyzaj mimarlığında tercih edilen bir tür 

olmuştur. Lavandula angustifolia Mill., 

ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına aittir. 

Ülkemizde doğal yayılış alanı İstanbul civarı ile 

Ege ve Akdeniz bölgesi (Atalay, 2008) olmakla 

birlikte, bölgelere göre „karabaşotu, lavanta 

çiçeği‟ gibi isimlerle tanınır (Koç, 1997).  

Güzel kokusu nedeni ile parfümeri ve 

kozmetik sanayinde kullanılan Lavandula 

angustifolia Mill. (Lamiacae) uzun süre bitkiler 

ile yapılan tedavilerde de kullanılmıştır 

(Akhondzadeh ve ark., 2002). Son yıllarda 

bitkisel kökenli ilaçların tedavi amacıyla rağbet 

görmesi, kokulu bitkilerin parfümeri, gıda ve 

kozmetik sanayinin esas hammaddesini 

oluşturması, yeni kullanım alanlarının ortaya 

çıkması tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebi 

artırmıştır. Bu bitkiler son zamanlarda gıda 

sektörü başta olmak üzere boya sektörü, süs 

bitkisi, inektisit vb. endüstri kollarında 

kullanılmaktadır ve kullanımları da giderek 

artmaktadır.  

Yapılan bu çalışmada, peyzaj tasarım ve 

uygulaması kapsamında Lavandula angustofolia 

Mill. bitkisinin Türkiye‟deki peyzaj mimarlığı 

çalışmalarına teknik ve estetik anlamda 

kazandırılmasının gerekliliği vurgulanarak, 

peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan 

bitkisel materyallerin estetik amaçlı 

kullanılmasının yanı sıra ekolojik istekler 

doğrultusunda seçilen türlerin kullanımlarının 

ekonomik ve ekolojik olarakta nasıl katkı 

sağlayabileceği üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada Lavandula angustofolia Mill. bitkisi 

4 ana bitkilendirme tasarım kriteri başlığı altında 

irdelenmiştir (Tanrıverdi, 1987; Gültekin, 1994a; 

Gültekin, 1994b; Korkut, 1995; Cengiz, 2001). 

Bunlar, (i) bitki materyalinin ülkemizde doğal 

yayılış alanları, (ii) bitki materyalinin 

dendrolojik özellikleri, (iii) bitki materyalinin 

ekolojik istekleri, (iv) bitki materyalinin 

fonksiyonel ve estetik yönden kullanımı 

maddelerinden oluşmaktadır.  

 

Lavandula angustofolia Mill. ülkemizdeki 

doğal yayılıĢ alanları 

Lavanta Ballıbabagiller (Lamiaceae) 

familyasına ait olup bazı türleri ülkemizin doğal 

türleri arasında yer almaktadır. Çalışmanın ana 

metaryali olan Lavandula angustifolia Mill. yarı 

çalımsı formda çok yıllık değerli bir uçucu yağ 

bitkisidir (Guenther, 1952). Ülkemizde doğal 

yayılış alanı İstanbul civarı, Ege ve Akdeniz 

bölgesidir (Atalay, 2008).  

 

Lavandula angustofolia Mill. dendrolojik 

özellikleri 

Lavanta çok yıllık yarı çalımsı görünümlü 

bir Akdeniz bitkisidir. Güçlü bir kazık kök 

sistemine sahiptir. Yaprak rengi gri–yeşildir. 

Bitki çok sayıda yan dal verir. Yapraklar sivri 

uçlu, kenarları düz, içe doğru kıvrık, şerit 

şeklindedir (Koç, 1997). Lavandula angustifolia 

Mill. bitkisi 50–80 (100) cm. yükseklikte çalı 

görünüşünde, dik uzayan, yavaş büyüyen bir tür 

olup yaprakları gümüşi, çiçekleri koyu mor 

renkli bir süs bitkisidir (Baytop, 1984). Çiçek 

sapının ucunda 15–20 cm. uzunluğunda çiçek 
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başak salkım ekseni bulunur. Başak ekseninde 

ise çiçek kümeleri bulunmaktadır. Her bir çiçek 

kümesi bazı faktörlere bağlı olarak değişen 

sayıda çiçekçik bulundurur (Koç, 1997). Lavanta 

bitkileri Haziran ayında tomurcuklanmaya başlar 

ve Temmuz ayında çiçeklenir (lavander çeşitleri, 

lavandin çeşitlerine göre 2–3 hafta daha erken 

çiçeklenir) (Baydar, 2012). Meyve 22 mm ve 1 

mm genişliğindedir. Meyvenin rengi, koyu 

kahverenginden siyaha kadar değişir (Koç, 

1997).  

 

Lavandula angustofolia Mill. ekolojik istekleri 

Kireççe zengin, süzek ve pH‟sı 5.8–8.3 

olan, kuru ve kalkerli topraklarda çok iyi 

gelişme göstermektedir. Kurağa, sıcağa ve 

soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı çok sert 

geçen bölgelerde bazen soğuk zararı 

görülmektedir (Aslancan ve Sarıbaş, 2011). Işık 

isteği fazladır.  

 

Lavandula angustofolia Mill. fonksiyonel ve 

estetik yönden kullanımı 

Lavandula angustofolia Mill. 

bitkilendirme tasarımlarında farklı konseptler 

içerisinde kullanılabilmektedir. Bahçeden ürün 

almak amacıyla düzenlenen aroma terapi 

bahçelerinde; lavanta (Lavandula sp.) veya 

turunçgillerden seçilen bitkiler kokularıyla 

rahatlatıcı etki yaratmakta aynı zamanda ürünleri 

de kullanılabilmektedir (Erdoğan ve Erdinç, 

2009). Bugün bir çok ülkede tıbbi ve aromatik 

bitkinin tarımı yapılmakta hatta birçok bitki 

türünde çeşit geliştirilerek (Özgüven, 2000) 

peyzaj mimarlığına kazandırılmaktadır. 

Lavandula angustofolia Mill. ; 

 Park ve bahçelerde süs bitkisi özelliği 
olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinde etkili 

renklenmesi ve hoş kokusu nedeni ile tercih 

edilirler.  

 Çiçekleri, aromatik etkileri, kurak ve 

kayalık bölgelerde yetişebilmeleri ve özellikle de 

bitkisel formları nedeniyle bordür elemanı olarak 

kullanılırlar (Chevallier, 1996).  

 Güzel çiçekleri ve yaprak rengi ile 
peyzaj alanlarında kitlesel şekilde kullanılırlar.  

 Çok iyi bir arı konukcusu ve kelebek 
bitkisidir. Kentsel dokuda ekolojik çeşitliliğin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olan 

bir türdür (Chevallier, 1996).  

 Mor çiçek rengi ve kuraklığa karşı 

toleransı ile kaya bahçelerine çok yakışan bir 

türdür. Her sene baharda düzenli olarak 

budanırsa sürekli genç kalır.  

 Dekoratif bir sınır bitkisi olma özelliği 
gösterir. Orta boylu çit bitkisi olarak kullanılır.  

 Orta boylu bir çalı olması nedeni ile 
bitki kompozisyonlarında kademeli tasarım 

yaparken kullanılır. Kısa boylu çalılar ile ağaçlar 

arasında bir geçiş elemanı olarak kullanılırlar.  

 Sahip olduğu dokusu mor çiçek rengi ve 

yeşil–gri yaprakları sayesinde bitkilendirme 

tasarımında kontrast etki yaratmak için 

kullanılırlar.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Lavandula angustofolia Mill. etkili mor 

çiçekleri ve grimsi yeşil yaprak rengi ile peyzaj 

tasarımlarına estetik açıdan oldukça değer katan 

bir bitkidir. Bu özellikleri koyu yeşil yapraklı 

kaba tekstürlü bitki türleri ile bir araya 

geldiğinde kontrast bir etki yaratır. Ayrıca 

kitleler halinde kullanıldıklarında etkili çiçek 

rengi ve kokusu ile bitkilendirme tasarımlarında 

müthiş bir vurgu etkisi yaratmaktadır. 

Ülkemizde yayılış alanı olan Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde bulunan turizm tesislerinin 

bahçelerinde adaptasyon sorunu yaşamaksızın 

sıkça kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir arı 

konukçusu ve kelebek bitkisi olduğundan kent 

ekolojisine katkı sağlamak amacıyla da tercih 

edilebilecek bitkilerin başında gelmektedir. 

Bununla birlikte ülkemizde son yıllarda Isparta 

ilinin Keçiborlu ilçesinde olduğu gibi hem kuru 

çiçeği hem de aromatik yağı için ticari amaçlı 

olarak kuru ve eğimli toprak yapısına sahip geniş 

tarlalarda budama ve bakım gerektirmeden 

minimum koşullarda üretimi yapılarak ülke 

ekonomisine katkıda sağlamaktadır.  
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Özet 

Üniversite kampüsleri, gençlerin bilgi ve deneyimlerini arttıran, bilimsel araştırmaların yapıldığı, farklı 

kültür ve sosyo–demografik yapıya sahip öğrencilerin bir arada bulunduğu mekânlardır. Üniversitelerde 

öğrencilerin ders dışı zamanlarını geçirdikleri açık yeşil alanlar, bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan 

oldukça önemli alanlardır. Yapılan araştırmalar bakımlı ve düzenli açık yeşil alanların bireyler üzerinde olumlu 

psikolojik etkiler oluşturduğunu da göstermektedir. Açık yeşil alanların vazgeçilmez bir parçası olan bitkisel 

materyaller mekânın güzel ve çekici olarak algılanmasını sağlayarak mevsim geçişlerini bireylere 

hissettirmektedir. Mevsimsel geçişlerin etkili olarak hissedilebilmesinde, bitkilerin sahip oldukları güçlü renk 

etkisinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma ile Karabük Üniversitesi, kampüs alanında kullanılan 

mevsimlik çiçeklerin oluşturduğu renk etkisinin öğrenciler üzerindeki psikolojik etkileri irdelenerek, daha 

sonraki çalışmalar için öneriler geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Üniversite kampüsleri, Karabük Üniversitesi, mevsimlik çiçekler, açık yeşil alanlar 

 

Analysis of the Psychological Effects of Color Effect on University Students, Which is Created by Seasonal 

Flowers: the Case of Karabuk University Campus 

Abstract 

University campuses are the places where young people increase their knowledge and experiences, 

scientific research is done, and students from different cultures with different socio–demographic structures 

coexist. Open green areas, where students spend their extra curricular time, are very important areas meeting the 

psychological needs of individuals. Studies show the fact that well–maintained and tidy open green areas create 

positive psychological effects on individuals. As an essential part of open green areas, vegetable materials enable 

the place to be perceived as beautiful and attractive, and enable people to feel the seasonal transitions. Its ability 

to effectively felt as seasonal transition, they have a strong effect of the color of the plants should be introduced. 

In this study, the psychological effects of color effects on university students, which is created by seasonal 

flowers used in Karabük University‟s campus area will be analyzed, and recommendations will be developed for 

the future studies.  

 

Keywords: University campuses, Karabük University, seasonal flowers, open green areas 

 

GiriĢ 

Son yıllarda gerek kamu kuruluşları gerek 

ise özel kuruluşlar tarafından yapılan çevre 

düzenleme çalışmalarında bitki materyalinin 

baskın öge olarak kullanılması dikkat çeken bir 

unsurdur. Kentsel habitatlardan biri olan 

üniversite kampüs alanları da, bu amaç 

doğrultusunda yoğun bitki materyalinin 

kullanıldığı yerlerin başında gelmektedir (Altay, 

2012).  

Kampüslerin fonksiyonları eğitim–

öğretim, araştırma ve uygulama alanları başta 

olmak üzere kullanıcılar için gerekli yaşam 

koşullarını (barınma, eğlence, alışveriş, spor, 

sağlık ve rekreasyon) sağlayan, kendi kendine 

yeterli üniversite kentleridir (Türeyen, 2002). Bir 

üniversite kampüsünün kendi kendine yeterli bir 

yapıya sahip olabilmesi için eğitim yapılarının 

dışında, sağlık, merkezi yönetim, sosyo–kültürel 

faaliyetler merkezi ve alanları, kütüphane, spor 

faaliyetleri merkezi ve alanları, araştırma 

geliştirme merkezi, konaklama, alışveriş 

merkezi, destek birimleri ve dış mekân kullanım 

alanları da bulunmalıdır (Tolon, 2006). 

Üniversite kampüsü kullanıcılarının yaşam 

kalitesini arttırmak adına açık yeşil alanların 

planlanması önemli bir olgudur (Çorbacı ve ark., 

2005). Planlı bir açık yeşil alan tasarımı 

oluşturmak için kuvvetli bitkisel tasarım anlayışı 

gerekmektedir.  
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Bitkisel tasarım; insan ve doğa arasındaki 

ilişki sonucunda ortaya çıkan bir sanat dalı 

olmasının yanı sıra insan ile doğa arasındaki 

dengenin onarılmasına yardımcı olarak (Dee, 

2001) estetik ve fonksiyonel kullanım amacına 

göre kullanıldıkları mekânlara da farklı anlamlar 

ve fonksiyonlar da katmaktadır (Kösa ve Atik, 

2013). Bitkilendirme tasarımlarında görsel 

niteliği yüksek mekân oluşturmanın yanı sıra 

bitkisel strüktürlerin (yaprak, çiçek ve meyve) 

kullanımları da oldukça önem teşkil etmektedir 

(Robinson, 1992; Leszczynski, 1999; Dee, 2001; 

Gültekin, 1990). Tasarımcılar bitkileri hem 

işlevsel hem de estetik açıdan tüm 

karmaşıklıkları ile hassas bir şekilde kullanarak 

sürdürülebilir peyzaj yaratmaktadır (Carpenter 

ve Walker, 1990; Scarfone, 2007).  

Üniversite kampüsleri kapladıkları alan 

bakımından kent ekolojisini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle mikroklima 

oluşturma açısından da büyük bir öneme 

sahiptir. Kampus içi bitkilendirme çalışmaları da 

doğal bitki örtüsünde bulunan bitkiler ağırlıklı 

olacak şekilde tasarlanmalı, endemik veya nesli 

tükenmekte olan bitkiler varsa koruma altına 

alınmalıdır. Bunun yanı sıra seçilecek bitki 

türleri o alana ait doğal bitki örtüsünden 

seçilmelidir. Böylelikle daha hızlı ve güçlü 

gelişen bir bitkisel doku oluşturulacaktır (Tolon, 

2006).  

Yapılan araştırmalar bakımlı ve düzenli 

açık yeşil alanların bireyler üzerinde olumlu 

psikolojik etkiler oluşturduğunu göstermektedir. 

İdeal bir üniversite kampüsündeki bitkilendirme 

tasarım çalışmalarında öncelikli olarak 

fonksiyona yer verilmelidir. Gerekli görülen 

yerlere gürültü, rüzgâr ve toz perdesi 

yapılmalıdır. Bitkilendirme açısından 

incelendiğinde ise gölge alanlar oluşturacak bitki 

türlerinin yanı sıra yönlendirme amaçlı ve cazip 

mekânlar sağlamak için dikkat çekici bitki türleri 

ile yıl boyu gösterişli olacak bitki türleri birlikte 

kullanılmalıdır. Bitkilerin kullanıldıkları 

mekânlarda yapısal ve bitkisel diğer 

materyallerle olan ilişkilerini istenilen şekilde 

düzenleyebilmek için bitkisel tasarım ilkelerini 

göz önünde bulundurmak gerekir. Bitkiler çizgi, 

doku, renk, form, ölçü, çeşitlilik ve vurgu gibi 

özellikleri ile değerlendirilerek tasarımlarda 

estetik ve fonsiyonel anlamda çeşitlilik katarlar 

(Kösa ve Atik, 2013). Açık yeşil alanların 

vazgeçilmez bir parçası olan bitkisel materyaller 

mekânın güzel ve çekici olarak algılanmasını 

sağlayarak mevsim geçişlerini bireylere 

hissettirmektedir. Bu etki ağaç ve çalılar ile 

hissettirilebileceği gibi mevsimlik çiçeklerle de 

vurgulanabilir. Renk, doku ve ölçek olarak 

birbirine kontrast olan bitkilerden seçilerek 

yapılmış tasarımlar birer çekim noktası 

oluşturmaktadır. Bu tür çekim noktalarının vaz 

geçilmez öğesi mevsimlik çiçeklerdir. 

Mevsimlik çiçekler, çok ve tek yıllık olup park 

ve bahçelerde fazla boylanmayan toprak 

yüzeyini örtmede kullanılan bitkilerdir. Ağaçlar 

ve çalılar ile birlikte uyumlu bir şekilde 

kullanılan bitkilerdir. Ayrıca yoğun 

yapılaşmanın bulunduğu alanlarda kullanılarak 

binaların monotonluğunu önlemede büyük 

katkıları bulunmaktadır. Ortama canlılık katan 

mevsimlik çiçeklerin çeşitli renklerde 

kullanılması ile şık mekânlar yaratılmaktadır.  

Kampüslerde öğrencilerin ders dışı 

zamanlarını geçirdikleri açık yeşil alanlar, 

bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan 

oldukça önemli alanlardır. Bu tür alanlarda 

tasarım yapılırken kampüs alanlarının kullanıcısı 

olan gençlerin ihtiyaç ve tercihlerine önem 

verilmelidir (Bekci ve ark., 2013).  

Çevresel tasarım yaklaşımlarında 

gençlerin kişilik gelişimleri ve yetişme 

süreçlerini etkileyen mekânları düşünmek için 

birçok neden vardır. Bu nedenle gençlerin 

gelişimlerini kolaylaştıran fiziksel alanları 

tanımlamak oldukça önemlidir (versteeg, 2003; 

Marcus & Francis, 1998; Woolley, 2006; 

Christopoulou, 2008). Lynch‟ın (1960), 

şehirlerdeki genç nüfus üzerinde yaptığı 

çalışmada, gençlerin kullanacağı çevreler ne 

kadar çeşitli olursa, kimlik kazanımlarının da o 

kadar kolay olduğu vurgulanırken, Aytekin ve 

Corbaci (2008), alanlar tasarlanırken gençlerin 

tercih ve farklılıklarının etkinlik alanlarına 

yansıtılmasının önemini vurgulamıştır. 

Gençlerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına 

dikkat edilerek tasarlanan açık yeşil alanlar ve 

buna bağlı aktiviteler onların bu ortamlara olan 

adaptasyonunu da kolaylaştıracaktır 

(Kazancıoğlu, 2001; Harting ve ark., 1991). 

Gençlere psikolojik ve sosyal açıdan 

bakıldığında ise kendini mutlu ve rahat hisseden 

gençlerin gelecekte daha kolay sosyal iletişim 

kurduğu, iş yaşantılarında daha fazla motive 

oldukları da görülmektedir (Fine, 2005; Düzenli, 

ve ark., 2010). Bu nedenle ergenlerin psiko–

sosyal ihtiyaçları belirlenerek açık yeşil 

alanlarda bu ihtiyaçlarına yönelik çeşitli 
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faaliyetlere (Düzenli ve ark., 2012) daha sık yer 

verilmelidir. Bu tür açık yeşil alanlarda 

kullanılan mevsimlik çiçekler gerek renk gerek 

ise zemini kapatan bir örtü elemanı olarak 

insanlar üzerinde olumlu psikolojik etki 

sağlarlar. Bu bağlam da yapılan bu çalışma ile 

mevsimlik çiçeklerin oluşturduğu renk etkisinin 

Karabük Üniversitesi, Kampüsün‟deki kullanım 

alanlarının üniversite öğrencileri üzerindeki 

psikolojik etkisi irdelenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Karabük, Batı Karadeniz Bölgesi‟nde 400 

501 ve 400 151 kuzey boylamı, 320 151 ve 320 

201 doğu enlemleri arasında yer alan, 4.109 

km
2
‟lik yüz ölçüme sahip 254 m rakımlı bir 

ilimizdir (URL1). Karabük İli Araç ve Soğanlı 

Çaylarının birleşmesiyle meydana gelen Yenice 

(Filyos) Irmağı‟nın oluşturduğu vadilerle 

bunların arasındaki platolardan meydana gelen 

bir coğrafi yapıya sahiptir.  

Karabük Üniversitesi, ise merkez ilçe 

sınırları içerisinde 2011–2012 yılları arasında 

18000 öğrenci, akademik ve idari personeli ile 

580000 m
2
‟lik bir alana sahiptir. Bu kampüs 

alanı şehir merkezine 15 dk‟lık bir mesafede yer 

almaktadır. Günümüzde hem öğrenci sayısı hem 

de artan personel sayısı ile kampüs alanı, 

kullanıcılarına konforlu akademik, sosyal, 

sanatsal, kültürel ve sportif alanlar sunmaktadır.  

Karabük Üniversitesinin 18000 nüfusa 

sahip olmasından yola çıkarak Cengiz ve ark., 

2012‟de yaptıkları çalışmada kullandıkları 

Orhunbilge (2000) formülü dikkate alındığında 

denek sayısı oranının güven düzeyi 100 anket 

olarak belirlenmiştir. Yüz yüze görüşme usulü 

ile yapılan anketler, kampüs içerisinden tesadüfi 

seçilen öğrencilere uygulanmıştır. Hazırlanan 

anket formları kullanıcı tercihlerine göre 

değerlendirilmiştir. verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesi aşamasında ise kullanıcıların 

sosyo–demografik durumları ve kampüs 

içerisindeki mevsimlik çiçeklere yönelik 

taleplere ilişkin parametreler arasında korelasyon 

analizi yapılarak Spearman katsayıları (r) ve 

önem dereceleri belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel analizlerde SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 16.01 paket 

programı ile birlikte % analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Sorulan soruların şıklarına verilen 

cevaplar, cevap sayıları üzerinden 

değerlendirilmiş olup sonuçlar tablolar ve 

şekillerde sunulmuştur.  

 

 

Bulgular 

Çalışma bulguları, kullanıcıların i) sosyo–

demografik özellikleri ile mevsimlik çiçeklerin 

kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkileri 

arasındaki ilişkiler, ii) mevsimlik çiçekleri 

kullanma tercihlerine yönelik 

değerlendirilmelerini içermektedir.  

 

Kullanıcıların sosyo–demografik özellikleri ile 

mevsimlik çiçeklerin kullanıcılar üzerindeki 

psikolojik etkileri 

Karabük Üniversitesi, merkez 

kampüsündeki mevsimlik çiçeklerin görsel 

kalitesi değerlendirilirken, üniversite 

öğrencilerinin sosyo–demografik yapıları da 

dikkate alınmıştır. Bu amaçla yapılan korelasyon 

analizi sonuçları Çizelge 1‟de verilmiştir. Buna 

göre ankete %55 bayan, %45 erkek öğrenci 

katılmıştır. Çizelge 1‟de cinsiyet ile 1e, 2a, 2f ve 

2l değişkenleri arasındaki (r=, 201*, r=, 261**, 

r= –, 250*, r=, 244*) anlamlı korelasyonlara 

bakıldığında erkek öğrencilerin hem çalışıp hem 

de ailelerinden destek alarak okudukları 

görülmektedir. Ayrıca kampüs içerisindeki yeşil 

alan miktarlarını da yeterli buldukları, kampüs 

içerisinde kullanılan kırmızı mevsimlik 

çiçeklerden „mutlu‟ oldukları fakat pembe 

çiçeklerden „üzüntü‟ hissini hissettikleri 

saptanmıştır. Doktora ve yüksek lisans yapan 

öğrencilerin gelir seviyesi lisans yapan 

öğrencilerin gelir seviyelerinden daha iyi olduğu 

yapılan korelasyon analizi sonucunda (r=, 

346**) tespit edilmiştir. Karabük Üniversitesi, 

öğrencileri kampüs alanı içerisinde mevsimlik 

çiçekleri ve yer örtücüleri tercih etmekte hatta 

mutluluk hissi veren beyaz çiçekli mevsimlik 

çiçekleri (r= –, 251*) daha çok tercih 

etmektedirler. Diğer yandan çiçeklerin psikolojik 

etkilerine bakıldığında mavi renkli çiçekli 

mevsimliklerle sarı ve pembe çiçekli mevsimlik 

çiçekler arasında ters orantılı anlamlı korelasyon 

analizi (r= –, 278**, r= –, 233*) sonuçlarına 

göre, mavi mevsimlik çiçekler „mutluluk‟ hissi 

verirken sarı ve pembe renkli mevsimlik 

çiçeklerinde „üzüntü‟ hissini verdikleri 

görülmüştür. Ayrıca kırmızı çiçekli mevsimlik 

çiçekler ile sarı renkli mevsimlik çiçekler 

arasındaki anlamlı korelasyona (r=, 213*) göre 

bu iki renk insanlar üzerinde „kasvet‟ ve 

„üzüntü‟ hissini uyandırmaktadır. Benzer şekilde 

sarı renkli mevsimlik çiçekler ve pembe renkli 
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mevsimlik çiçeklerde insanlara „kasvet‟ ve 

„üzüntü‟ hissi vermektedir. Bu çerçevede en çok 

tercih edilen mevsimlik çiçek renkleri %29 

sklamen, %24 mor, %14 fuşya, %11 kırmızı, 

%10 beyaz ve %9 sarı şeklinde sıralanmaktadır. 

Kullanıcıların en çok %42 mevsimlik çiçekleri, 

%38 ağaçlık alanları ve %20 oranıyla da çalılar 

ve yer örtücüleri tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

 

Karabük Üniversitesi, öğrencilerinin 

mevsimlik çiçek kullanım tercihleri 

Kullanıcıların yaşadıkları çevrede 

mevsimlik çiçeklerin ne amaçla kullanılmasını 

istediklerini tespit etmek amacıyla öğrencilere 

„Yaşadığınız kampüs alanında yer örtücüleri ne 

amaçla kullanmak istersiniz?‟ sorusu 

yöneltilmiştir. verdikleri cevaplar Şekil 1‟de 

grafiksel olarak ele alınmıştır. Birinci tercih 

olarak öğrencilerin %58‟i mevsimlik çiçeklerin 

kullanımının estetik amaçlı olmasını isterken, 

%27‟si ekolojik amaçlı, %15‟i ise fonksiyonel 

amaçlı olmasını tercih ettiğini belirtmiştir. İkinci 

ve üçüncü tercihlerin % değerlerine bakıldığında 

bu oranların büyük derece azaldığı 

görülmektedir.  

 

Sonuçlar 

Renk tasar ögeleri içerisinde görsel 

algılama üzerinde en etkili olan faktörlerden 

biridir. Duyulara daha yakından ve etkili olarak 

seslenen heyecan ögesidir. Kompozisyonda 

diğer ögelere tepki göstermeyen insanlar bile 

uygun renk düzenleri karşısında etkilenir ve 

genellikle de önce rengi algılayıp bir yargıya 

varırlar (Altunçekiç, 2001). Bitkilerin renkleri 

insanlara hem psikolojik hem de fizyolojik 

olarak yarar sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar 

insanların bitki ve doğal manzaradan fizyolojik 

ve psikolojik olarak yararlandıkları 

göstermektedir (Bekci ve Taşkan, 2013). 

Genellikle bitki veya doğal manzaralara bakarak 

insanların zihinsel yorgunluklarının iyileşmesi 

üzerine olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca bitkilerin ve doğal manzaraların strese 

maruz kalmış insanların iyileşmesini 

hızlandırdığı da bilinmektedir (Sakıcı, 2009; 

Bekci ve Taşkan, 2013; Bekci ve ark., 2012). 

Bütün bu bilgilere rağmen oldukça az çalışmada 

bitki ve peyzaj renklerinin özellikle insanlar 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Behe ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada deneklere 

yapılan anket sonuçlarına göre çiçek rengi çiçek 

satışında tüketicinin birincil faktörünü 

belirlemektedir (Li ve ark., 2012). Yapılan bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır:  

Kırmızı renkli ve sarı renkli mevsimlik 

çiçekler deneklere „kasvet‟ ve „üzüntü‟ (r=, 

213*) hissi verirken, erkek öğrencilerde 

„mutluluk‟ (r= –, 250*) hissi uyandırmaktır.  

Öğrenciler mevsimlik çiçekleri ve yer 

örtücüleri ağaç kullanımlardan daha çok tercih 

etmekte hatta mutluluk hissini hissettikleri beyaz 

çiçekli mevsimlik çiçekleri (r= –, 251*) kampüs 

alanı içerisinde daha çok görmek 

istemektedirler.  

Mavi renkli mevsimlik çiçeklerin 

öğrencilere „mutluluk‟ hissi verdiği (r= –, 

278**) görülmüştür.  

En çok tercih edilen mevsimlik çiçek 

renklerinin %29 sklamen, %24 mor, %14 fuşya, 

%11 kırmızı, %10 beyaz ve %9 sarı şeklinde 

sıralanması Li ve ark. (2012) “ Effects of 

Plantscape Colors On Psycho–Physiological 

Response of University Students” çalışması ile 

de örtüşmektedir.  

Öğrencilerin %42 oranda mevsimlik 

çiçekleri kampüs alanında görmek istemesi yer 

örtücülerin %58 oranla estetik amaçla (Şekil 2) 

kullanılması tercihi ile de örtüşmektedir. 

Kullanıcılar ikinci tercih olarak %27 ekolojik 

amaçla ve üçüncü tercih olarak da %15 

fonksiyonel amaçlı kullanımları seçmişlerdir.  

Peyzaj tasarımlarında kullanılan 

mevsimlik çiçekler kullanıcılara (öğrenci) 

mutluluk hissini verdiğinden oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Bu olumlu etki mevsimlik 

çiçeklerin renklerine bakıldığında farklılık 

göstermektedir. Mavi ve beyaz renkli mevsimlik 

çiçekler “mutluluk” hissini verirken, pembe ve 

kırmızı renkli mevsimlik çiçekler “üzüntü” ve 

“kasvet” hissini verdiği görülmektedir. 

Kullanıcılar hiçbir duyu hissini belirtmediği 

sklamen, mor ve fuşya renkleri ise bitkilendirme 

tasarımlarında en çok tercih ettikleri renklerin 

başında gelmektedir. Ayrıca yapılan tasarımlarda 

kullanıcılar ağaç ve çalı kullanımlarından daha 

çok mevsimlik çiçek kullanımlarını 

bitkilendirme tasarımda görmek istemektedirler.  

Bu çalışma ile ilerde gençlere yönelik 

yapılması düşünülen açık yeşil alan 

tasarımlarında kullanılacak olan mevsimlik 

çiçeklerin tercihine bir zemin oluşturması 

düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Kullanıcıların sosyo–demografik özellikleri ile mevsimlik çiçeklerin Karabük Üniversitesi, öğrencileri 

üzerindeki psikolojik etkileri arasındaki ilişkiler 
 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2l 

1. Kullanıcıların sosyo–demografik 

durumları 

1a. Cinsiyet 

 (1: Bayan, 2: Erkek) 

1b. Yaş 

 (1:17–20, 2:20–23, 3:24–27, 4:28–31, 

5:32–) 

1c. Eğitim durumu  

(1: Üniversite, 2: Yüksek lisans, 3: 

Doktora) 

1d. Gelir durumu  

(1:500TL az, 2:500–750TL, 3:750–1TL, 

4:1–1, 5TL, 5:1, 5TL fazla)  

1e. Öğrenci iseniz 

 (1: Burs alıyorum, 2:Aileden destek 

alıyorum, 3:Çalışıyorum, 4:Hem çalışıp 

hem aileden destek alıyorum) 

 

–. 066 

 

–, 079 

 

, 049 

 

, 090 

 

, 

346** 

 

–, 014 

 

, 201* 

 

, 162 

 

–, 004 

 

, 193 

 

, 

261** 

 

, 054 

 

–, 062 

 

, 098 

 

–, 050 

 

, 130 

 

, 045 

 

–, 080 

 

, 020 

 

–, 029 

 

, 032 

 

–, 156 

 

–, 108 

 

–, 137 

 

–, 048 

 

, 002 

 

–, 009 

 

–, 134 

 

, 160 

 

–, 008 

 

, 185 

 

, 070 

 

–, 086 

 

, 087 

 

, 035 

 

–, 

250* 

 

, 008 

 

, 036 

 

–, 133 

 

–, 037 

 

, 050 

 

–, 071 

 

–, 174 

 

, 002 

 

–, 123 

 

, 182 

 

, 030 

 

, 131 

 

–, 067 

 

, 198* 

 

, 244* 

 

, 034 

 

, 143 

 

, 035 

 

, 194 

2. Mevsimlik çiçeklerin Karabük 

Üniversitesi, öğrencileri üzerindeki 

psikolojik etkilerinin irdelenmesi 

2a. Kampüs içerisindeki yeşil alan 

miktarını yeterli buluyor musunuz?  

(1: Hayır, 2: Kısmen, 3: Evet) 

2b. Kampüs alanınızda nasıl 

bitkilendirme uygulamaları görmek 

istersiniz?  

(1: Mevsimlik çiçekler, 2: Çalılar ve yer 

örtücüler, 3: Ağaçlık alanlar) 

2c. Kampüs alanında hangi renk 

mevsimlik bitkilerin kullanılmasını 

istersiniz?  

(1: mor, 2: sarı, 3: kırmızı, 4: beyaz, 5: 

sklamel, 6: fuşya) 

2d. Kampüs alanında kullanılan mavi 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır? 

 (1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü)  

2e. Kampüs alanında kullanılan beyaz 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır?  

(1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü)  

2f. Kampüs alanında kullanılan kırmızı 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır?  

 (1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü)  

2g. Kampüs alanında kullanılan mor 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır?  

 (1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü)  

2h. Kampüs alanında kullanılan sarı 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır?  

(1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü) 

2l. Kampüs alanında kullanılan pembe 

renkli çiçekler nasıl bir etki uyandırır?  

 (1: mutluluk, 2: sevinç, 3: rahatlama, 4: 

keder, 5: kasvet, 6: üzüntü) 

     

 

 

, 153 

 

 

–, 093 

 

, 137 

 

 

, 130 

 

, 064 

 

 

–, 078 

 

 

 

 

, 110 

 

–, 

251* 

 

 

–, 097 

 

 

, 052 
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, 140 
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, 072 

 

, 006 

 

 

, 174 

 

 

, 046 

 

 

, 126 

 

 

, 062 

 

 

–, 094 

 

–, 098 

 

 

–, 026 

 

 

–, 

278** 

 

 

, 037 

 

 

, 213* 

 

 

, 139 

 

 

 

, 159 

 

–, 010 

 

 

–, 117 

 

 

–, 

233* 

 

 

, 005 

 

 

–, 033 

 

 

–, 045 
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335** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2–tailed).  
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Özet 

Yerküre üzerinde bilinçsiz ve yanlış arazi kullanılması kararları artan kirlilik ile birlikte her geçen gün 

daha ciddi boyutlarda sorun yumağına dönüşmektedir. Özellikle toprakların nitelik ve özelliklerini dikkate 

almadan kullanımı bozulmaları, erozyonu, su kirliliğini doğuran önemli sorunları beraberinde getirmekte ve 

devamında hastalık, yoksulluk, sosyal dengesizlik ve hatta kaosları peşi sıra sürüklemektedir. Ülkemizde 

bozulan, kaybedilen toprakların ve canlı yaşam çevresinin yeniden kazanımına ve onarımına yönelik çalışmalar 

yapılagelmektedir. Bunların başında ekolojik onarım tekniği olarak bilinen toprak ve su erozyonunu azaltmak, 

bozulmuş alanlarda bitki stabilizasyonunu sağlamak, topraktaki organik madde ve besini artırmak için bitki 

geliştirilmesi/iyileştirilmesi, çıplaklaştırılmış arazi örtüsünün vejetatif ve canlı yaşam çevresi olarak yeniden 

bitkilendirilmesi çalışmaları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak dünya çapında erozyon 

önleme, toprak ve su koruma çalışmalarında kullanımı yaygınlaşan çok sayıda bitki türü yanında vetiver grass 

bitkisi umut verici bir gelecek vaat etmektedir. Güney Amerika‟da ve diğer Güney yarımküredeki ülkelerde 

erozyon önlemede başarılı sonuçlar veren vetiver grass bitkisi sadece peyzaj onarımı amaçlı değil aynı zamanda 

diğer fonksiyonel (biyolojik onarım ve koruma, iklim–gürültü–kirlilik–görsel kontrolü sağlamak–çevresel 

kaliteyi artırmak gibi) kullanımlara da sahiptir. Bu yönüyle vetiver grass bitkisi halen değişik alanlarda 

kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada vetiver grass bitkisinin kullanım alanları klasik kullanım alanları ve diğer kullanım alanları 

olmak üzere iki ana başlık altında ele alınacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Vetiver grass, peyzaj onarım 

 

Vetiver Grass: Which Areas Can We Use It 

Abstract 

Decisions causing incorrect use of the land and increasing pollution causes a serious mass of problems. 

Especially, useof soil without taking into account its quality and characteristics brings about significant problems 

such as degradation, erosion, water pollution followed by disease, poverty, social instability or even chaos. In 

our country, there have been a succession of studies for the repair of deteriorating and lost soil sand re–

acquisition of vibrant living environments. The leading actions taken are reduction of soil and water erosion 

known as ecological restoration techniques, maintaining the stabilization of soil in degraded areas, development 

and improvement of plants in order to increase the organic matter nutrients in soil, re–vegetation of desertified 

land coverto transform it into vegetative land cover and vibrant living environment. vetiver grass plant offers a 

promising future in regards to the prevention of erosion, and maintenance of soil and water amongst many other 

plants which have been started to be used worldwide. vetiver grass plant which has yielded successful results in 

terms of preventing erosion in south America and other southern hemisphere countries is not only landscape 

maintenance plant but also has other functional uses (such as biological restoration and protection, providing 

control of climate–noise–pollution–visual monitoring, increasing environmental quality). In this respect, vetiver 

grass plant is still used in various fields for its visual and aesthetic functions as well as in terms of its economic 

and ecological value.  

In this study other application areas of vetiver grass plant is examined and the following topics are 

discussedconventional application areas and other uses.  

 

Keywords: Vetiver grass, landscape maintenance 

 

GiriĢ 

Vetiver grass bitkisi eski zamanlardan beri 

aromatik kökleri ve başlıca yağı için 

kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise bitki, çevre 

koruma ve endüstriyel uygulamalar için tercih 

edilen bir bitki konumuna gelmiştir.  

Dünyanın sayılı coğrafyalarında özellikle 

güney yarım kürede; yamaç ve şevlerde yüzeysel 

akış ile kaybolan toprak tabakasını tutmak, 

kumul stabilizasyonunda ve özellikle tarım 

alanlarında erozyon önlemeye yönelik kullanılan 

bitkilendirme çalışmalarında vetiver grass bitkisi 

başarılı sonuçlar vermiştir. vetiver grass bitkisi 
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bozulmuş toprakların stabilizsayonu ve 

rehabilitasyonu (onarımı) için çok etkili ve 

düşük maliyetli biyo mühendislik aracı olarak 

görülmektedir (Cındık, 2012).  

Vetiver grass bitkisi dünyaca toprak, su ve 

çevre koruma bitkisi olarak bilinmekte ve birçok 

koruma ve onarım projesinde kullanılmaktadır. 

Vetiver grass bitkisi toprak ve su korunmasında 

önemli ekolojik yararlar sağlamaktadır. Toprak, 

su ve çevre koruması gibi belirli işlevleri 

gerçekleştirmek için kullanılan vetivergrass 

bitkisinin hayvancılık için yem, süs bitkisi, 

inşaat ve sanayi ürünleri, el sanatları, parfümeri, 

enerji kaynağı ve diğer çeşitli kullanımları da 

vardır (Cındık, 2012).  

Gelişmekte olan ülkelerin kırsal 

alanlarında bitki türünün kullanılmasında basit 

ve ekonomik uygulanabilir bir süreç 

izlenmektedir. Ülkemizde ise daha önemi ortaya 

konmamış bir bitki türüdür.  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye‟de vetiver 

grass bitkisinin kullanım değerini artırmak 

amacıyla kullanım özellikleri ve alanları 

hakkında bilgi aktarımını sağlamaktır.  

 

Vetiver grass bitkisi kullanımı 

Canlı vetiver grass bitkisinden 

yararlanarak kullanılan; klasik kullanım alanları 

ve diğer kullanım alanları olmak üzere iki temel 

yaklaşım vardır. Canlı vetiver grass bitkisi 

dünyanın sayılı coğrafyalarında özellikle güney 

yarım kürede; yamaç ve şevlerde yüzeysel akış 

ile kaybolan toprak tabakasını tutmak, kumul 

stabilizasyonunda ve çoğunlukla tarım 

alanlarında erozyon önlemeye yönelik 

kullanılmaktadır. Kurutulmuş vetiver grass 

bitkisinin sürgünlerinden elde edilen el sanatları 

ve köklerinden elde edilen aromatik kokulu 

vetiver yağı ekonomiye katkı sağlamaktadır.  

Klasik kullanım alanları: Bunlar tarım 

ve tarım dışı uygulamalarında özel işlevleri 

gerçekleştirmek için kullanılması; toprak ve su 

koruma, yamaç eğimi/şev stabilizasyonu, dolgu 

stabilizasyonu, erozyon kontrol, çevre koruma, 

sorunlu toprakların yenilenmesi (tuzlu, asidik, 

sodik), kirlenmiş toprak rehabilitasyonu, ağır 

metallarin absorbsiyonu/emilimi, afet/yıkım 

zararlarının azaltılması, kirlenmiş su 

rehabilitasyonu, vb. gibidir (Chomchalow, 

2008).  

Diğer kullanım alanları: Bu kullanım 

klasik olmayan vetiver grass bitkisi kullanımıdır; 

canlı havyan otlatmak için yem bitkisi, süs 

bitkileri, karbon tutma ve çeşitli kullanımlar 

gibidir.  

Canlı kullanımına ek olarak; hasatedilen 

vetiver grass bitkisinin kullanımı ise kurutulmuş, 

kısmen kurutulmuş veya daha taze hasat edilmiş 

yaprak ve sapını içerir; bazı derecelerde işleme 

veya hiçbir işleme gerektirmeksizin vetiver 

köklerini içerir. Bu üretimler şunlardır 

(Chomchalow, 2008):  

 ĠĢlenmiĢ ürün olmayan: Saz çatılar, 

organik gübre, hayvan yemi, mantar aracı, 

saman örtüsü, demet/buket gibi.  

 Yarı iĢlenmiĢ ürünler: El sanatları, bazı 

sanayi ürünleri, bitkisel böcek ilaçları, düşük 

maliyetli silolar, saksılar, mobilya, balya binalar 

gibi.  

 Tam iĢlenmiĢ ürünler: Uçucu yağ ve 

türevi ürünler, bitkisel ilaç, kâğıt ve kâğıt 

hamuru, lif levha, pozzalan çimento ve diğer 

endüstriyel ürünler.  

 

Vetiver grass bitkisi kullanım özellikleri 

Panichpol ve ark., 1996, çalışmalarında 

taze kesilmiş vetiver grass bitkisinin 

yapraklarının yem olarak değerini diğer çimlerle 

karşılaştırılabilir olarak doğrulamışlardır. Ayrıca 

yaprakların önemsiz miktarda toksik madde 

içerdiğini ve bunun hayvanlar/çiftlik hayvanları 

için zararlı olmadığını bulmuşlardır. Vetiver 

grass bitkisi çok yıllık bir çim bitkisidir ki 

kuraklık döneminde sadece yem değeri 

sağlamaktadır.  

Vetiver grass bitkisi bahçe, teras, 

güverteler için güzel bir süs bitkisidir. Geniş çalı 

özelliği ile vetiver grass bitkisi yapıların çirkin 

kısımlarını gizlemektedir. Çalı çit gibi büyümüş, 

yoğun, tek tip ve tropikal ve yarı tropikal 

iklimler altında çekici çit oluşturur 

(Chomchalow, 2008).  

Yapılan çalışmalar ile uzun bir süre su 

içinde bekletilen ve sudaki direnci sayesinde 

hayatta kalan vetiver grass bitkisi, Çin‟de bir 

rezervuarın açık kıyılarında yetiştirilmek için 

kullanılmıştır ki 4 ay sonra tamamen yeşermiştir 

(Xu, 2002).  

Vetiver grass bitkisi, bazıları sarkık 

bazıları dik yeşil yaprakları, güzel bir çalı 

formuyla büyük saksılarda yetiştirilebilir. 

vetivergrass bitkisi sahneleri, platformları vb. 

süslemek için kullanılır.  
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Yapraklar ve bitki sapları (gövdeler): 

vetiver grass bitkisi yapraklarından yapılan el 

sanatları ürünlerini içerir. Bunlar; 

Çantalar, şapkalar, kemerler, broşlar gibi 

kullanışlı aksesuarlar,  

Sepetler, çanak ve çömlekler, kutular, 

faydalı kâseler gibi konteynırlar,  

Saatler, resim çerçeveleri, abajur, halılar, 

yatak örtüleri, oyuncak bebekler, hayvan 

figürleri, çiçekler gibi dekorasyon 

malzemeleridir.  

Bununla birilikte, sandalye, sehpa, oda 

bölümleri ve tablolar gibi ev aletleri yapılabilir.  

Esansiyel yağ çıkarılması için vetiver 

grass bitkisinin kökü kullanılmaktadır. vetiverin 

kökünden aromatik sabun, aromatik mum ve 

aromatik kaolin (granit kayaçlardan elde edilen 

bir kil türüdür) gibi parfüm ve diğer kokulu 

malzemeler üretilmesi vetiver grass bitkisinin 

doğal şartlar altında büyüdüğü tropikal ülkelerde 

iyi bilinmektedir. vetiver yağı yapışkan, zengin 

yeşil odunsu toprak rengi ile açık kahverengi yağ 

ve fındık gibi kokulu (Downwaite and Rajani, 

2000) tatlı ve hoş bir koku salgılar. Her ne kadar 

güzel bir koku olarak başlangıçta ele alınsa da, 

deriden buharlaşması öylesine yavaştır ki bu 

nedenle diğer uçucu olan kokulardan daha çok 

uzun süre kokusunu muhafaza ettiği için tercih 

edilmektedir. vetiver yağı özellikle kokulu 

sabunlar için kullanımı daha uygundur (Lavania, 

2003). Yağ çıkarmak için vetiver grass bitkisinin 

ticari amaçlı ekimi Lavania (2003) tarafından 

ayrıntılı bir şekilde yöntem ve özellikleri ile ele 

alınmıştır (Chomchalow, 2001).  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında canlı 

sistem olarak kullanılan bitkisel materyalinin 

estetik özelliklerinin yanı sıra biyolojik onarım 

ve koruma sağlamak, iklim, gürültü, kirlilik, 

erozyon, görsel kontrolü sağlamak, çevresel 

kaliteyi artırmak gibi işlevsel amaçları da vardır. 

Yer örtücü olarak kullanılan vetiver grass bitkisi 

peyzaj onarım çalışmalarında, görsel, estetik, 

işlevsel ve ekonomik ve ekolojik değeri 

bakımından değişik alanlarda da kullanılabilir.  

Vetiver grass bitkisinin kullanım amacı, 

su ve toprak koruma, tarım ve tarım dışı 

uygulamalardır. Yalnız bu bitkiyi sadece tarım 

alanlarında kullanılabilir yapmak bitkinin 

ekonomik ve estetik değerini de göz ardı 

etmektir. Bitki çevre koruma, ağır metallerin 

emilimi, afet önleme (taşkın, sel, heyelan, orman 

yangınları), kirlenmiş toprak ve su 

rehabilitasyonu (maden alanları, çöp alanları, 

tarım ilaçları/pestisit giderimi, sulak alan, atık 

giderimi), erozyon, şev stabilizasyonu, dolgu 

stabilizasyonu, besin maddeleri ve tarım 

ilaçlarının yakalanıp tutulması ve hasat malzeme 

olarak kullanılma gibi konular için de 

öngörülmüştür.  
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Özet 

Sıcaklık ortalaması en düşük yerleşim yerlerinden biri olan Erzurum kentinde, karasal iklim hüküm 

sürdüğü ekstrem ilkim koşulları, süs bitkilerinin gelişmesini sınırlandırmaktadır. Buna karşın iklimin bütün 

olumsuz koşullarına rağmen, kamu kuruluşlarının süs bitkilerinin sağlanması ve bakımında yaptıkları önemli 

katkılar sonucunda, halkın süs bitkilerine olan ilgi ve sevgisi artmaktadır.  

Bu çalışmada, 2008–2012 yıllarında kamu kuruluşlarının, Erzurum kent merkezi yeşil alanlarında 

kullanılan süs bitkisi türlerinin kullanım oranları ve eksiklikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ana 

materyalini, Erzurum Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye Belediyeleri ile Erzurum Orman Fidanlık 

Müdürlüğü oluşturmaktadır. Araştırma alanında yapılan etüt–analiz çalışmaları sonucunda, dış mekân süs 

bitkilerinin, kullanım potansiyelinin sektörel bazda geliştirilmesinin olanakları üzerinde durularak, 

uygulayıcılara yararlı olacak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkileri, yeşil alan, Orman Bölge Müdürlüğü, belediye, Erzurum 

 

The Increasing Role of Government Agencies on Providing Ornamental Plants; Sample of Erzurum 

Province 

Abstract 

Extreme continental climate conditions have limited development of the ornamental plants in Erzurum, 

the settlement which has the lowest average temperature. However, in spite of the negative climate, the interest 

and love of people for ornamental plants have increased because of the important contributions of the public 

institutions for the provision and maintenance of the ornamental plants.  

The study was carried out to determine utilization rates and deficiency of the ornamental plants used by 

public institutions in the green areas of Erzurum city center in 2008–2012. The main materials of the study were 

Erzurum Metropolitan, Palandöken, Yakutiye and Aziziye Municipalities and Erzurum Nursery Directorate of 

Forestry. As a result of the analysis and survey in the field, useful advices have been given practitioners 

emphasizing sectorial development opportunities of the potential use of the outdoor ornamental plants.  

 

Keywords: Ornamental plants, green area, Regional Directorate of Forestry, municipality, Erzurum 

 

GiriĢ 

Sürekli değişim içinde bulunan bir çağda 

yasayan günümüz toplumları, hızlı bir 

endüstrileşme ve kentleşme sürecinden 

geçmektedir. Kentleşmenin beraberinde getirdiği 

stres, gürültü, hava kirliliği, vb. gibi olumsuz 

etkiler, kent insanını, kentleri daha yaşanabilir 

mekânlara dönüştürebilmek için kent içi ve 

çevresinde kaybolan doğal alanları yeniden 

oluşturma çabası içine sokmuş ve bu ortamlarda 

serbest zamanlarını geçirmeye yöneltmiştir (Gül 

ve Küçük 2001; Ekici ve Sarıbaş, 2006; Ay, 

2009; Bekçi ve ark., 2010).  

Kentleşme ile yapılaşmanın ön plana 

çıkartılıp çevre ve yeşil alan planlanmasının 

önemsenmemesi, kentleşme hızının planlama 

sürecinden daha hızlı gelişmesi beraberinde 

kentsel mekânları yaşanmaz duruma getirmiştir.  

Bu nedenle, çevre düzenlemesi ve peyzaj 

planlama çalışılmalarında kullanılacak bitkilerin 

seçimi seçimi oldukça önemlidir.  

Planlamaların sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması için fiziksel planlama kararlarının 

ekolojik mekan planlaması temelinde, işlevsel ve 

estetiksel tasarlanması ancak peyzaj 

planlamasının ve tasarım sürecinin doğru ve 

eksiksiz uygulanması ile gerçekleştirilmektedir.  

Şayet bu süreç ekolojik niteliklerinin 

ortaya konulmadığı, önem verilmediği, göz ardı 

edilen süreç ise başarılı olması beklenemez 

(Yücel, 1992; Schwets ve Brown 2000; Yılmaz, 

2006; Şişman ve ark., 2008). Uygulama alanın 

ekolojik özellikleri dikkate alınarak 

adaptasyonda sorun yaşayan bitki türlerinin 

alternatif türlerle değiştirilmesi planlamanın 

başarısını artırmaktadır. Estetik ve fonksiyonel 

mekânların oluşturulmasında bitkilerin rolü 
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büyük olmakta ve peyzaj tasarımında kullanılan 

taş, duvar, yapı gibi sert zemin ve malzemelerin 

yumuşatılmasında önemli yer almaktadırlar.  

Kentlerde, peyzaj mimarları için önemli 

olan bir sorumluluk mekânlar ve binalar 

arasındaki geçişlerin yaratılmasıdır. Bitkiler, 

insan ölçekli mekânlar ile büyük yapı 

gruplarının oluşturduğu mekânları birbirine 

bağlamakta ve bunları birbirinden 

ayırmaktadırlar. Bitkilerin, estetik ve işlevsel 

mekânların tasarlanmasında önemli etkileri 

vardır. Nitekim peyzaj mimarlığını 

çalışmalarında kullanılan taş, beton, demir vb. 

donuk ve cansız görünümleri sıcak bir görünüme 

kazandırılmasında önemli önemeli işlevleri 

bulunmaktadır (Kuter ve Erdoğan, 2010).  

İklim bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem 

ve rüzgâr planlamayı etkiler. Çünkü insan sağlığı 

ve rahatı açısından uygun olan bölgelerin 

tasarlanmasında iklim değerlendirilmesi önemli 

parametrelerden biridir. (Yılmaz, 2006; Önder 

ve Akbulut, 2011).  

Ülkemizin en düşük hava sıcaklığına sahip 

şehirlerinden olan Erzurum‟da, karasal iklimin 

bütün özellikleri görülmektedir. Ekstrem iklim 

koşulları, birçok odunsu süs ağaç ve çalısının 

gelişmesini engellemektedir.  

İklimin bitki adaptasyonu üzerindeki 

olumsuz koşullarına karşın, halkın süs 

bitkilerinin yetiştirilmesine yönelik ilgi ve 

sevgisi, uygun bakım koşullarında 

adaptasyonları izledikçe artmaktadır. Dünyanın 

2000 m yükseklikteki üç büyük yerleşim 

merkezlerinden biri olan Erzurum, odunsu süs 

bitkilerinin gelişmesi bakımından oldukça zayıf 

durumdadır. Yöre, odunsu bitki türleri 

bakımından en gerilerde yer almaktadır. Genel 

itibariyle 2000 m odunsu bitkilerin yayılma 

alanlarının üst sınırını oluşturmaktadır (Güçlü, 

1991; Yılmaz ve Zengin, 2003; Yılmaz ve 

Irmak, 2004).  

Soğuk bölgelerde süs bitkilerinin 

yetişmesinde birçok faktör etkilidir. Arazinin 

morfolojik yapısı ile karasal iklimin etkisi, bitki 

yetişmesini sınırlayan en önemli etmendir. Bu 

nedenle peyzaj çalışmalarında kullanılacak süs 

bitki çeşitliliği çok azdır (Güçlü, 1994).  

Bu çalışmada, 2008–2012 yıllarında 

Erzurum kentinde, kamu kuruluşlarının peyzaj 

düzenleme çalışmalarında kullandığı süs bitkileri 

ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları tespit edilerek, 

bitkisel düzenleme çalışmalarında başarı 

oranının yükseltilmesi için uygulayıcılara yararlı 

olacak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın ana materyalini, Erzurum 

kenti sınırları içerisinde bulunan, Erzurum 

Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye 

Belediyeleri ile Erzurum Orman Fidanlık 

Müdürlüğünün 2008–2012 yıllarında süs bitkisi 

üretim ve kullanım miktarlarını oluşturmaktadır.  

Erzurum şehir merkezi (Şekil 1), 1800–

2000 m yükseklikte kurulmuş olup, 3200 m 

yüksekliğinde dağlarla çevrilmiştir.  

Erzurum‟un topoğrafik yapısı ve coğrafik 

konumu il genelinde şiddetli bir karasal iklim 

yaratır.  

Erzurum kentinin iklim verileri 

incelendiğinde Erzurum Meteoroloji Bölge 

Müdürlüğünden alınan 1960–2012 yılları arası 

52 yıllık ortalama verilere göre; Türkiye‟nin 

sıcaklık ortalaması en düşük illerden biri olan 

Erzurum‟da kışlar oldukça soğuk ve sert, yazlar 

ise sıcak ve kurak geçmektedir. 1960–2012 

yılları arası ortalama sıcaklığı 5.5
o
C olan 

Erzurum, yıllık ortalama 400.6 mm yağış 

değerlerine sahiptir.  

Kar yağışlı günler Ekim ayının sonlarında 

başlamakta Mayıs ayına kadar sürmektedir. 

(Anonim, 2013a).  

Araştırmada veri toplama, analiz, sentez 

ve değerlendirme metodu kullanılmıştır. 

Alanların fotoğrafları çekilerek, sörvey 

çalışmaları yapılmıştır. Kurumlardan elde edilen 

rapor ve dokümanlardan yararlanılmış mevcut 

durum analizleri için de kurum yetkilileri ile 

röportajlar yapılmıştır. Elde edilen veriler 

değerlendirilerek, araştırmada ele alınan kamu 

kuruluşlarının süs bitkisi üretim ve kullanım 

miktarları saptanmış, Peyzaj Mimarlığı temel 

prensiplerine uygun olup olmadığı 

değerlendirilerek eksiklikler belirlenip, 

önerilerde bulunulmuştur.  

 

Bulgular 

Erzurum İlinde süs bitkisi kullanımının 

mevcut durumunu ortaya koyabilmek için İl‟de 

süs bitkisi üretim ve kullanımına sektörel bazda 

yön veren başlıca kurumlar olan Erzurum 

Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye 

Belediyeleri ile Erzurum Orman Fidanlık 

Müdürlüğü incelenmiştir.  

Bu kurumlardaki süs bitkisi üretim 

miktarları aşağıda aktarılmıştır.  
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Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü; 

Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü, Merkez 

Fidanlığı ve Horasan Fidanlığı olmak üzere 2 

şeflik olarak hizmet vermektedir. (Şekil 2)‟de 

merkez fidanlığından görünümlere yer 

verilmiştir. Fidanlıkların bulundukları alan ve 

denizden yükseklikleri (Çizelge 1)‟de 

verilmiştir. Erzurum Orman Fidanlığında 2008–

2012 yılları arasında süs bitkisi üretimi (Çizelge 

2)‟de gösterilmiştir. Süs bitkisi üretimi toplam 

yapraklı fidan üretiminin %20‟lik kısmını 

oluşturmaktadır (Anonim, 2013b).  

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrollü 

Seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmalar için 

ihtiyaç duyulan fidanlar orman fidanlıklarında 

üretilirken, aynı zamanda da köylüler, tarımsal 

kalkınma kooperatifleri, küçük çiftçilere 

istihdam oluşturmak ve özel sektör fidancılığını 

geliştirmek gayesiyle “Satın Alım Garantili 

Sözleşmeli Fidan Üretimi” kapsamında birçok 

orman fidanlığında gerçekleştirilmiştir.  

Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğünde 

de “Satın Alım Garantili Sözleşmeli Fidan 

Üretimi” kapsamında 2009–2010–2011 

yıllarında Sarıçam (Pinus slyvestris) ve Huş 

(Betula verrucosa) bitkileri için ağırlıklı olarak 

uygulanmıştır.  

Bu uygulamalarda süs bitkisi 

bulunmamaktadır. Ancak artan talep 

doğrultusunda 2013 yılı satın alım garantili fidan 

üretim programına meyve fidanı ve süs bitkisi 

çeşitleri alınmıştır (Çizelge 3).  

Erzurum Büyükşehir Belediyesi; 

Belediyeler, bünyelerinde kentlerin doğal ve 

mimari çevresini korumak, kentin estetiğini 

geliştirmek ve daha yaşanır bir kent kimliği 

kazandırmak amacıyla yasal dayanağını 5393 

sayılı kanundan alan “Park ve Bahçeler 

Müdürlükleri” kurmaktadırlar. Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi‟ de 2008–2012 yıllarında 

yeşil alan düzenlemesinde süs bitkileri 

ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ve mevcut 

durumları (Çizelge 4)‟de gösterilmiştir (Anonim, 

2013c).  

Erzurum Yakutiye Belediyesi; Yakutiye 

Belediyesinin görev ve sorumluluk alanı, 

Erzurum‟un çekirdek noktasını teşkil etmektedir. 

Belediyenin hizmet verdiği nüfus 170.698 

kişidir. Yakutiye Belediyesi‟nde 2008–2012 

yıllarında yeşil alan düzenlemesinde süs bitkileri 

ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları, mevcut 

durumları (Çizelge 4)‟de ortaya konulmuştur 

(Anonim, 2013d).  

Erzurum Palandöken Belediyesi; 

Palandöken Belediye sınırları içerisinde 39 

mahallesi 3 köyü bulunmaktadır. Hizmet alanı 

49.448 hektar alandan oluşmaktadır.  

Palandöken Belediyesi‟nde 2008–2012 

yıllarında yeşil alan düzenlemesinde süs bitkileri 

ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları, mevcut 

durumları (Çizelge 5)‟de gösterilmiştir (Anonim, 

2013e).  

Erzurum Aziziye Belediyesi; Erzurum 

ovası üzerinde kurulu bulunan Aziziyenin 

Belediyesinin batısında Daphan Ovası 

bulunmaktadır. Aziziye Belediyesinin hizmet 

ettiği alan toplamda yaklaşık 300 km
2
 olup, 

rakımı ise 1812 m.‟dir. Aziziye Belediyesi‟nde 

2008–2012 yıllarında yeşil alan düzenlemesinde 

süs bitkileri ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları, 

mevcut durumları (Çizelge 5)‟de ortaya 

konulmuştur (Anonim, 2013f).  

Çizelge 4 ve 5‟de Erzurum Belediyeleri 

arşivlerinde kayıtlı bulunan süs bitkilerine yer 

verilmiştir. Boş bırakılan senelere ait envanter 

kaydı bulunmamaktadır.  

Erzurum Belediyelerin süs bitkisi üretim 

başarısı, iklim koşullarından dolayı geçmişten 

günümüze istenilen düzeyde olmamıştır. 

Palandöken Belediyesi 2005 yılında kontrollü 

sera inşa edip bir iki yıl üretim yaptıktan sonra 

ısıtma maliyetinin yüksek olmasından dolayı 

üretimden vazgeçmiştir. Erzurum Belediyeleri 

yeşil alan düzenlemelerde gereksinim duyduğu 

tüm süs bitkilerini kamu ya da özel 

fidanlıklardan satın alarak karşılamaya 

çalışmaktadır.  

Erzurum Belediyelerinin açık–yeşil 

alanlarda ve kent estetiği çalışmalarında 

kullandığı süs bitkilerinin uygulamalarından 

örnekler Şekil 3‟de verilmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Kentsel dış mekânların biçimlenmesinde 

mekânı oluşturan ve belirleyen ögeler olarak 

bitkisel materyalin kullanımı büyük önem 

taşımaktadır.  

Bir kentteki bitki türü sayısı ve kullanımı, 

doğal koşullara, sosyoekonomik yapıya, coğrafik 

gelişmeye, alan kullanımlarına, yerel 

yönetimlerin tutumlarına ve kişisel tercihlere 

bağlı olarak değişir (Önder ve Akbulut, 2011).  

Süs bitkileri yetiştiriciliği için Erzurum 

İlinin ekolojik koşulları çok uygun olmaması ile 

birlikte, işletme sermayelerinin sınırlı oluşunun 

üretim yapılmasını engellediği tespit edilmiştir. 
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Erzurum ilinde süs bitkilerinin temin edildiği 

yerler incelendiğinde ise, üretimin çoğunlukla 

Orman Genel Müdürlüğü ve düşük bir oranda 

özel fidanlıklar tarafından yapıldığı, 

Belediyelerin ise çoğunlukla il dışından aldığı 

tespit edilmiştir.  

Arazi çalışmaları sırasında yapılan 

gözlemlerde, düzenlemelerde kullanılan 

bitkilerin alanlara adaptasyon sağladığı, ancak 

ağır kış şartlarına uyum sağlaması için kış 

bakımı yapılmadığı görülmüştür.  

Süs bitkisi yetiştiriciliğinin, iklimsel 

olarak uygun mikroklimatik bölgelerinden biri 

olan Uzundere bölgesinde teşvik edilmesi ve 

OGM tarafından verilen ORKÖY ve Orman 

Genel Müdürlüğünün Alım Garantili Sözleşmeli 

Fidan Üretimi miktarları ve koşulları 

kolaylaştırılması, fidancılık sektörünün 

geliştirilmesi ve istihdamın artırılması 

bakımından önemli katkı sağlayacağı ön 

görülmektedir.  

Erzurum kent merkezindeki süs bitkisi 

kullanımı ve park ve bahçeler müdürlüklerinin 

kendilerine yüklenen sorumlukları yerine 

getirebilmeleri için aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir:  

1. Erzurum Belediyelerde önceki yıllarda 

istihdam ettirilmeyen ziraat mühendisi peyzaj 

mimarı ve orman mühendislerinin çalıştırma son 

yıllarda artış göstermesi, planlamaya ağırlık 

verildiğini de ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 

nitelikli elemanların istihdamı artan talep 

doğrultusunda devam ettirilmelidir.  

2. Belediye sınırları içerisindeki konut ve 

toplu konut alanlarının inşaat ruhsatı vermeden 

önce onaylı peyzaj projeleri zorunlu hale 

getirilmelidir.  

3. Açık–yeşil alanlarda yapılacak 

planlama ve uygulamalarda, kent insanın sosyal 

dokusu ve beklentileri dikkate alınmalıdır.  

4. Özel sektörün Erzurum İl‟ine yakın 

mikroklimatik bölgelerde, profesyonel anlamda 

kurularak ve kaliteli fidan üretimi teşvik 

edilmelidir.  

5. Erzurum ekolojik koşullarında doğal 

olarak yetişen soğanlı, rizomlu ve yumrulu 

bitkilerin tespit edilerek, üzerinde ıslah çalışması 

bulunan türlere Belediyelerin talep göstermesi 

gerekmektedir.  

Sonuç olarak, Erzurum kentini sağlıklı, 

modern ve yaşanılabilir bir mekan haline 

getirmek için, süs bitkisi üretimi, alımı, 

uygulamaları bilimsel ve teknik kriterler dikkate 

alınarak yapılması ile mümkün olabilecektir.  
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Çizelge 1. Erzurum Fidanlık Müdürlüğünün alansal dağılımı 

Fidanlık Adı Alan (ha) Rakım (metre) 

Erzurum Fidanlığı 44.58 1843 

Horasan Fidanlığı 87.08 1540 

Toplam Alan 131.66  

 

Çizelge 2. Erzurum orman fidanlık şefliğinde 2008–2012 yılları arası üretilen süs bitkileri ve miktarları 

Üretim Yılı Türkçe Adı Latince Adı Ambalaj Şekli Miktarı 

2008 

Leylak Syringa vulgaris Enso Poot 10.000 

Salkım Söğüt Salix babylonica Tüplü 5.000 

Berberis Berberis x thunbergia  Tüplü 1.000 

Toplam 16.000 

2009 

Leylak Syringa vulgaris Enso Poot 15.000 

Leylak Syringa vulgaris Tüplü 15.000 

Berberis Berberis x thunbergia  Tüplü 1.300 

Toplam 31.300 

2010 
Frenk Üzümü Ribes aureum  Enso Poot 5.000 

Frenk Üzümü Ribes aureum Yere Repikaj 9.000 

Toplam 14.000 

2011 

Leylak Syringa vulgaris Enso Poot 15.000 

Frenk Üzümü Ribes aureum Enso Poot 6.000 

Berberis Berberis x thunbergia Enso Poot 22.800 

Doğu Mazısı Thuja orientalis L.  Enso Poot 2.500 

Mavi Ladin Picea pungens glauca Tüplü 6.000 

Frenk Üzümü Ribes aureum Yere Repikaj 5.000 

Salkım Söğüt Salix babylonica Yere Repikaj 2.000 

Toplam 59.300 

2012 

Leylak Syringa vulgaris Enso Poot 10.000 

Leylak Syringa vulgaris Tüplü 10.000 

Berberis Berberis x thunbergia Enso Poot 5.000 

Doğu Mazısı  Thuja orientalis L.  Enso Poot 5.000 

Mavi Ladin Picea pungens glauca Yere Repikaj 5.000 

Frenk Üzümü Ribes aureum Yere Repikaj 5.000 

Salkım Söğüt Salix babylonica Yere Repikaj 1.000 

İnci Çalısı Symphoricorpus albus Yere Repikaj 2.000 

Keçi Sakalı Spiraea x vanhouttei Yere Repikaj 2.000 

Toplam 45.000 

Genel Toplam 165.600 
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Çizelge 3. 2013 yılı satın alım garantili fidan üretim programı (Anonim, 2013b) 

Fidan Türü Latince Adı Ambalaj Şekli Adet Kullan. Yaşı 

Ceviz Junglas regia Kaplı (25*35) 20.000 1+1 

Ceviz Junglas regia Torbalı (18*30) 10.000 1+0 

Leylak  Syringa Vulgaris Kaplı (18*30) 15.000 1+2 

Aşısız Kızılcık Cornus alba Kaplı (18*30) 20.000 1+2 

Aşısız Zerdali Armeniaca vulgaris Kaplı (18*30) 10.000 1+2 

Dut  Morus alba Kaplı (18*30) 10.000 1+2 

Toplam 85.000  

 

Çizelge 4. Büyükşehir Belediyesi ve Palandöken Belediyesinin (2008–2012) yıllarında uygulamalarda kullandığı 

ağaç, çalı ve mevsimlik bitkiler 

Türü Latince Adı Türkçe Adı 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yakutiye Belediyesi 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

M
ev
si
m
li
k
 Ç
iç
ek
le
r 

Tagates erecta L.  Kadife çiçeği 40000 40000 20000 30000 105000 – – – 4750 – 

Salvia splendens Ateş çiçeği 22500 12500 20000 15000 36000 – – – 9250 10000 

Petunia hybrida Petunya 25000 20000 20000 35000 100000 – – – 16750 30000 

Antirrhium majus L.  Aslanağzı 5000 7500 20000 9000 5000 – – – 9250 10000 

Chamomilla recutita L.  Papatya – 50000 20000 – – – – – – – 

Begonya semperflorens Begonya – 5000 – – – – – – – – 

Dahlia variabilis L.  Yıldız çiçeği – 5000 – – – – – – – 30000 

Tulipa gesneriana Lale  – – 5000 20000 – – – – – – 

Ageratum houstanianum Vapur dumanı – – – 7000 – – – – – – 

Impatiens walleriana Cam güzeli – – – 5000 – – – – – – 

Gazania rigens Gazanya – – – 5000 – – – – – – 

Celosia ciristata Horoz ibiği – – – 10000 – – – – – – 

Zinnia elegans Zinnina – – – – 20000 – – – – – 

Celosia argenten Horoz ibiği – – – – 11250 – – – – – 

Celosia ciristata Horoz ibiği – – – – 16250 – – – – – 

Ç
al
ıl
ar

 

Cornus australis  Kızılcık 500 – – – – – – – – – 

Spiraea x vanhouttei Briot.  Keçi sakalı 2500 2000 – 1200 1500 – – – – 234 

Berberis x thunbergia 

„Atropurpurea‟ 
Kadın tuzluğu 2000 2000 – 2814 2000 – – – 30 554 

Forsythia x intermedia 

„Lynwood‟ 
Altınçanağı 1000 500 – – – – – – – 940 

Pyracantha coccinea 

Roemer.  
Ateş dikeni 2000  – – – – – – – – 

Viburnum opulus L.  Kartopu – 1000 – 402 370 – – – 13 966 

Cornus alba „Sibirica‟ Süs kızılcığı – 1250 – 934 630 – – – 4 789 

Prunus cerasus Süs vişnesi – 200 – – – – – – – – 

Rosa sp.  Gül 750 5000 – 5000 4770 – – – 191 2662 

Juniperus sabina L.  Sabin Ardıçı – – – 20 693 – – – 161 143 

Thuju accidontalis „Yellow 

Ribben‟ 
Mazı – – – 25  – – – 82 80 

Symphoricorpus albus İnci çalısı – – – 257 400 – – – – – 

Syringa vulgaris Leylak – – – 117 – – – – 5 219 

A
ğ
aç
la
r 

Robinia pseudoacacia 

„Umbraculifera‟ 
Top Akasya – – – 460 22 – – – 2 153 

Acer negundo „Flamingo‟ Akçaağaç  – – – 4 160 – – – – – 

Acer Platanoides „Crimson 

King‟ 
Akçaağaç  – – – 4 250 – – – 80 – 

Malus floribundo Süs Elması – – – 40 573 – – – – – 

Picea pungens glauca Mavi Ladin – – – 100 – – – – 33 120 

Crataegus laevigata Alıç 10 – – – – – – – –  

Malus x purpurea Eleyi Süs elması 80 – – – – – – – – 210 

Betula alba Huş – – – – 200 – – – – – 

Betula pendula Youngii Ters aşılı Huş – – – – 6 – – – 66 24 

Prunus serrulata Kanzan Süs Kirazı – – – – 50 – – – – – 

Prunus cerasifera Pissardi Süs Eriği – – – – 94 – – – 10 239 

Pyrus calleryana Süs Armudu – – – – 5 – – – – – 
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Çizelge 5. Palandöken Belediyesi ve Aziziye Belediyesinin (2008–2012) yıllarında uygulamalarda kullandığı 

ağaç, çalı ve mevsimlik bitki miktarları 

Türü Latince Adı Türkçe Adı 
Palandöken Belediyesi Aziziye Belediyesi 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

M
ev
si
m
li
k
 Ç
iç
ek
le
r 

Tagates erecta L.  Kadife çiçeği 12000 14400 16000 17600 20000 – – – 750 1000 

Salvia splendens Ateş çiçeği 1875 2250 2500 2750 3125 – – – – 450 

Petunia hybrida Petunya 10500 12600 14000 15400 17500 – – – 500 750 

Antirrhium majus L.  Aslanağzı 3750 4500 5000 5500 6250 – – – 750 1000 

Rosa sp.  Gül 825 900 1100 1210 1375 – – – 1000 3000 

Chamomilla recutita L.  Papatya – – – – – – – – – – 

Begonya semperflorens Begonya – – – – – – – – – – 

Dahlia variabilis L.  Yıldız çiçeği – – – – – – – – – – 

Tulipa gesneriana Lale  – – – – – – – – – – 

Ageratum houstanianum 
Vapur 

dumanı 
– – – – – – – – – – 

Impatiens walleriana Cam güzeli – – – – – – – – – – 

Gazania rigens Gazanya – – – – – – – – – – 

Celosia ciristata Horoz ibiği – – – – – – – – – – 

Zinnia elegans Zinnina 750 900 – 1100 – – – – – – 

Celosia argenten Horoz ibiği – – – – – – – – – – 

Celosia ciristata Horoz ibiği – – – – – – – – – – 

Ç
al
ıl
ar

 

Cornus australis  Kızılcık – – – – – – – – – 500 

Spiraea x vanhouttei Briot.  Keçi sakalı – – – – – – – – – – 

Berberis x thunbergia 

„Atropurpurea‟ 

Kadın 

tuzluğu 
– – – – – – – – – 1000 

Forsythia x intermedia 

„Lynwood‟ 
Altınçanağı – – – – – – – – – 500 

Pyracantha coccinea 

Roemer.  
Ateş dikeni – – – – – – – – – 250 

Viburnum opulus L.  Kartopu – – – – – – – – – 500 

Cornus alba „Sibirica‟ Süs kızılcığı – – – – – – – – – – 

Prunus cerasus Süs vişnesi – – – – – – – – – – 

Juniperus sabina L.  Sabin Ardıçı 112 135 150 165 210 – – – – 500 

Thuju accidontalis „Yellow 

Ribben‟ 
Mazı – – – – – – – – – – 

Symphoricorpus albus İnci çalısı – – – – – – – – – – 

Syringa vulgaris Leylak – – – – – – – – – 250 

A
ğ
aç
la
r 

Robinia pseudoacacia 

„Umbraculifera‟ 
Top Akasya 480 945 1050 1155 1315 – – – – 200 

Acer negundo „Flamingo‟ Akçaağaç  – – – – – – – – – – 

Acer Platanoides „Crimson 

King‟ 
Akçaağaç  315 375 420 460 525 – – – 200 150 

Malus floribundo Süs Elması – – – – – – – – 75 100 

Picea pungens glauca Mavi Ladin 112 135 150 165 190 – – – – – 

Crataegus laevigata Alıç – – – – – – – – – – 

Malus x purpurea Eleyi Süs elması 180 215 240 260 320 – – – 200 300 

Betula alba Huş 540 650 720 795 900 – – – – – 

Betula Pendula Youngii 
Ters aşılı 

Huş 
– – – – – – – – – – 

Prunus serrulata Kanzan Süs Kirazı – – – – – – – – – 150 

Prunus cerasifera Pissardi Süs Eriği 180 216 240 265 300 – – – – – 

Pyrus calleryana Süs Armudu – – – – – – – – – – 
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Şekil 1. Çalışma alanı 

 

 
Şekil 2. Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü seralarından görünüm (Anonim, 2013b) 
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Şekil 3. Erzurum Belediyeleri süs bitkisi uygulamalarından görünümler A)Anonim, 2013c B)Anonim, 2013e 

C)Anonim, 2013f 
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Özet 

Ağır metallerle çevrenin kirlenmesi, endüstriyel devrim sonucu son yıllarda ciddi bir artış göstermektedir 

ve bu da ciddi ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Kadmiyum, kurşun, nikel ve çinko gibi ağır metallerle 

toprakların kirlenmesi ve bunların ortamda hareketliliği, bu metallerin yaşam döngüsüne girerek tüm canlı 

organizmaları tehdit etmesine neden olur. Bitkilerin ağır metal toksisitesine karşı toleransları bitki türüne, 

element türüne, strese maruz kalma süresine ve strese maruz kalan doku veya organın yapısına bağlı olarak 

değişmektedir. Günümüzde ağır metaller ile kirlenen toprakların temizlenmesinde (fitoremediasyon) 

hiperakümülatör bitkilerin kullanılması ve bu özelliğe sahip bitkilerin tespit edilmesi önem kazanmaktadır. 

Bugüne kadar pek çok bitki remediasyonda kullanılmıştır fakat süs bitkilerinin kirlenmiş toprakların 

iyileştirilmesinde kullanılması hakkında çok az rapor mevcuttur. Çevresel kirliliğin temizlenmesinde bu 

bitkilerin kullanılabilirliğinin araştırılması önemli bir temel teşkil edecektir. Alyssum L. gibi süs bitkilerinin bu 

özelliklerinin araştırılması, büyük önem arz etmektedir ve ayrıca uygulanabilir olması açısından da önemlidir.  

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkileri, fitoremediasyon, hiperakümülatör, Alyssum L.  

 

The Potential Availability of Alyssum L. for Phytoremediation as an Ornamental Plant 

Abstract 

Environmental pollution with toxic metals has increased significantly in the last decades as a result of 

industrial revolution, and causing serious ecologic problems. Soil pollution with heavy metals, such as cadmium, 

lead and zinc and their mobility in the environment threatens to introduce these metals into life cycle, a danger 

for all living organisms. The tolerance of plants to heavy metal toxicity depend on element type, the duration of 

exposure to stress and stress types. Today, the removal of toxic metals from the environment using plants 

(phytoremediation) has become more important ıssue. Up to now, many plants have been found as remediation 

plants, but there was little report about ornamental plants that can remedy contaminated soils. Thus, this will 

provide substantial bases for screening out remediation plants. It will have great and practical significance to 

screen out remediation plants from ornamental resources, such as Alyssum L.  

 

Keywords: Ornamental plants, phytoremediation, hyperaccumulator, Alyssum L.  

 

GiriĢ 

Günümüzde, ekosistemlerin toprak, su ve 

hava gibi ortamlarında yaygın bir şekilde 

birikmeye başlayan ağır metaller, dünya 

yüzeyindeki tüm organizmaların yaşamını tehdit 

eden önemli bir çevre sorunu halini almıştır. 

Ağır metallerin çevreye yayılmasına neden olan 

etmenlerin başında endüstriyel faaliyetler, 

motorlu taşıtların egzozları, maden yatakları ve 

işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda 

kullanılan gübre ve ilaçlar ile kentsel atıklar 

gelmektedir (Stresty ve Madhava Rao, 1999). 

Bitki gelişimi için mutlak gerekli element olsun 

veya olmasın ağır metallerin doku ve 

organlardaki aşırı birikimi bitkilerin vejetatif ve 

generatif organlarının gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Gür ve ark., 2004). Ağır metaller 

bu toksik etkileri nedeniyle bitkilerde 

transpirasyon, stoma hareketleri, su alımı, 

fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, protein 

sentezi, membran stabilitesi, hormonal denge 

gibi birçok fizyolojik olayın bozulmasına neden 

olmaktadırlar (Kennedy ve Gonsalves, 1987).  

Gübreleme, pestisid kullanımı, endüstriyel 

atık ve gazlar aracılığıyla toprağa bulaşan ağır 

metallerin bitkiler aracılığıyla topraktan 

uzaklaştırılması fitoremediasyon (yeşil ıslah) 

olarak adlandırılmaktadır. Bu teknolojiyle 

organik ve inorganik maddeler bitkiler 

kullanılarak kirlilik oluşturduğu alandan bertaraf 

edilebilmektedir (Henry, 2000).  

Brassicaceae familyasına giren Alyssum L. 

cinsi Türkiye Florası‟nın büyük cinsleri arasında 

yer almakta ve 90 türle temsil edilmektedir. Bu 

türlerin 54‟ü endemiktir (Babaoglu ve ark., 

2004). Bazı Alyssum türlerinin kültürü yapılmış 

olup, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır (Becket, 1985). Genel olarak 

Alyssum türleri gerek kuraklığa dayanıklı 

olmaları, gerekse toprak istekleri bakımından 



 

383 

 

çok seçici olmadıklarından özellikle çok yıllık 

olanları erozyon çalışmalarında öncü bitki olarak 

kullanılabilir. Alyssum cinsinin farklı türleri 

Anadolu‟da faklı isimlerle anılmaktadır (kuduz 

otu, deli otu, diş otu, saman çiçeği, kevke, bal 

çiçeği, altın sepeti, sarıbenek vs). Bunlar halk 

arasında çeşitli hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır (idrar söktürücü olarak, ödem 

hastalığında, mesane taşlarının düşürülmesinde, 

spazm ve ağrıların giderilmesinde ve hemoroid 

tedavisinde). Alyssum L. cinsinin bazı türleri 

nikel metalini kuru yaprak biyokütlesinin 

%3‟üne varan derişimlerde biriktirme özelliğine 

sahip olduğu için ekolojik değeri olan bitki 

grubudur. Alyssum cinsinin farklı taksonlarının 

çeşitli ağır metaller için hiperakümülatör 

özellikleri (Barbaroux ve ark., 2011; Küpper ve 

ark., 2001) bazı çalışmalarla araştırılmıştır.  

 

Ağır metaller ve etkileri 

Fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 

gr/cm³‟ ten daha yüksek olan metaller „ağır 

metaller‟ olarak adlandırılır. Bunların başlıcaları 

krom, demir, bakır, nikel, çinko, kobalt, civa, 

kurşun, kadmiyum olmak üzere 60‟tan fazla 

metal bulunmaktadır. Bu metaller doğada 

genellikle silikat, karbonat, oksit ve sülfür 

halinde güçlü bileşikler olarak veya silikat 

mineralleri içinde tutulur halde bulunurlar (Baba 

ve ark., 2009).  

Ağır metallerin çevredeki jeolojik 

nedenlerle oluşan doğal dağılım deseni son 

yıllarda antropojen etki ile önemli ölçüde 

değişmeye başlamıştır (Başkaya ve Teksoy, 

1997). Topraklardaki ağır metal kirliliği, 

endüstrinin ve madencilik aktivitelerinin 

gelişmesiyle ve atık suyla yapılan sulamaların ve 

arıtma çamuru uygulamalarının 

yaygınlaşmasıyla global bir problem halini 

almaktadır. Toprak–bitki sistemi jeosfer ve 

biosferin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle toprakta meydana gelen ağır metal 

kirliliği sadece verim ve ürün kalitesi üzerinde 

değil aynı zamanda atmosferik ve sucul çevre 

kalitesi hatta besin zinciri yoluyla insan sağlığı 

üzerinde de çok önemli etkiler yaratmaktadır 

(Kocaer ve Başkaya, 2003).  

Günümüzde ağır metallerin yol açtığı 

toprak kirliliği tüm dünyanın dikkatini çeken bir 

konu olmuştur. Topraktaki ağır metal kirliliğiyle 

ilgili çalışmalar ağır metallerin kaynakları ve 

davranışları, halk sağlığı ve çevre üzerindeki 

etkiler, kirlenmiş bölgelerin araştırılması ve 

analizlenmesi, remediasyon yönetimi ve risk 

değerlendirmesi ve remediasyon teknikleri 

üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır (Kocaer ve 

Başkaya, 2003).  

 

Fitoremediasyonda (yeĢil ıslah) süs 

bitkilerinin kullanılması 
Kirlenmiş toprakların fiziksel ve kimyasal 

yöntemlerle temizlenmesi ekonomik ve 

teknolojik olarak yüksek maliyetlere 

dayanmaktadır. Bunlara alternatif olarak hem 

ekolojik yönden hem de maliyet yönünden daha 

ucuz olan bitkisel arıtım teknikleri geliştirilmeye 

ve kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda, bitkisel arıtımda kullanılacak en 

uygun bitkinin, ortamdaki yüksek ağır metal 

konsantrasyonlarında bile yaşayabilen, güçlü ve 

zengin bir kök sistemine sahip olan, hasat 

edilebilen kısımlarında yüksek düzeyde metal 

toplayabilen, hızlı bir büyüme yeteneği ve 

arazide çok miktarda biyokütle üretebilme 

potansiyeline sahip olan bir bitki olması 

gerektiği sonucuna varılmıştır (Reeves ve Baker, 

2000).  

Bitkiler elementleri seçici özelliklerle 

alırlar. Ağır metallerin bitkilerde birikimi ve 

organlarda dağılımı bitkinin ve elementin türüne, 

kimyasal ve biyolojik aktiviteye, oksidasyon–

redüksiyon potansiyeline, pH değerine, katyon 

değişim kapasitesine, oksijenin çözülmesine, 

ısıya ve köklerin salgı yeteneğine bağlıdır 

(Sharma ve Dubey, 2005).  

Bitkileri ağır metallere olan tepkilerine 

göre üç ana grupta toplamak mümkündür. 

Bunlar; (1) ağır metalleri bünyesine almayan 

bitkiler; (2) topraktaki ağır metal seviyesi 

kadarını bünyesine alan indikatör (belirteç) 

bitkiler; ve (3) toprak üstü kısımlarından 

topraktaki seviyelerinden daha fazlasını aşırı 

biriktiren dolayısıyla ağır metal kirliliğinin 

temizlenmesinde (fitoremediasyon) kullanılan 

hiperakümülatör bitkilerdir (Memon ve ark., 

2001). Hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri 

herhangi bir toksisite semptomu göstermeksizin 

toprak üstü organlarında diğer bitki türlerine 

göre 100 ila 1000 kat daha fazla 

biriktirebilmektedir (Brooks, 1998). Yaklaşık 

450 bitki türü (angiospermlerin sadece %0.2‟si) 

hiperakümülatör olarak tanımlanmıştır (Reeves, 

2006). Hiperakümülatör bitki türleri genellikle 

Brassicaceae, Euphorbiaceae, Asteraceae, 

Lamiaceae gibi bitki familyaları içerisinde yer 

almaktadır (Memon ve ark., 2001).  
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Biyolojik materyallerin ağır metal 

kirliliğinin izlenmesinde kullanılması 30 yıl 

öncesine dayanır. O zamandan beri, çeşitli 

biyoindikatörler ağır metal kirliliğinin 

izlenmesinde kullanılmıştır (Augusto ve ark., 

2007). Bunlar, bitkilerin bazı kısımları (ağaç 

kabukları, ağaç halkaları, çam ağacının ibreleri, 

çimenler ve yapraklar), yumuşakçalar, balıklar, 

kuşlar, siyanobakteriler, likenler ve yosunlardır. 

(Lovett ve ark., 1997; Aksoy ve Öztürk, 1997; 

Sakurai ve ark., 2000; Augusto ve ark., 2007; 

Aksoy, 2008; Atiq–Ur–Rehman ve Iqbal, 2008).  

Süs bitkileri kullanıldıkları alanı 

güzelleştirmenin dışında sosyal, kültürel, insan 

ve çevre sağlığı ve turizm açısından çok büyük 

öneme sahiptirler. Dış mekân süs bitkileri; 

büyük ağaçlar, çalılar, çiçekler, yer örtücü 

bitkiler, su bitkileri, saz ve bambu türleri, 

sarmaşıklar ve çim gibi çeşitlilikler 

göstermektedir (Hocagil ve ark., 2012). 

Şehirlerdeki kirliliğin artmasıyla birlikte, 

çevreye güzel bir görünüm kazandıran süs 

bitkilerinin, ayrıca çevreyi ağır metal 

kirliliğinden de korumada görev alabileceğinin 

anlaşılması, süs bitkilerinin bu bağlamda 

incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Ağır metal kirliliğinde Nerium oleander 

L.‟in (zakkum) yapraklarının, muhtemel bir 

biyoindikatör olup olamayacağı test edilmiştir. 

Farklı lokalitelerden (şehir içi, yol kenarı, 

parklar ve şehir dışı alanlardan) toplanan toprak 

ve yaprak örneklerinin (yıkanmış ve 

yıkanmamış) Pb, Cd, Zn ve Cu düzeyleri 

incelenmiştir. Yıkanmış ve yıkanmamış örnekler 

arasındaki farklılıklar ağır metal türüne göre 

değişmiştir. Toprak ve yıkanmış yaprak 

örnekleri arasında anlamlı bir korelasyon 

gözlenmiştir. Nerium oleander‟in belirlenen ağır 

metaller için yararlı bir biyoindikatör olabileceği 

tespit edilmiştir (Aksoy ve Öztürk, 1997).  

Calendula officinalis (aynısefa çiçeği) ve 

Althaea rosea (Gül hatmi)‟nın kadmiyuma 

toleransı ve kadmiyum biriktirme özellikleri 

incelenmiş ve bu bitkilerin fitoremediasyonda 

kullanılabilir oldukları sonucuna varılmıştır. 

Özellikle Althaea rosea‟nın potansiyel Cd 

hiperakümülatörü olarak kabul edilebileceği 

belirtilmiştir (Liu ve ark., 2008). Calendula 

officinalis L. (Compositae)‟in çiçek özütlerinin 

anti–HIV özelliklere sahip olduğu bilinmektedir 

(Kalvatchev ve ark., 1997). Ayrıca insan 

karaciğer–kanser hücre hatlarında denendiğinde 

anti–hepatoma özelliğinin olduğu tespit 

edilmiştir (Lin ve ark., 2002).  

Kızıl ateş dikeni (Pyracantha 

coccinea)‟nin Cd, Pb ve Zn için biyoindikatör 

tür olarak kullanılabileceği yapılan bir çalışmada 

kanıtlanmıştır, ayrıca bu türün fitoremediasyon 

çalışmalarında kullanılabileceği belirlenmiştir 

(Akgüç ve ark., 2008).  

 

Alyssum L. ve fitoremediasyon 

Thlaspi, Urtica, Chenopodium, 

Polygonum sachalase, Brassica juncea ve 

Alyssum gibi bazı bitkilerin kadmiyum, bakır, 

kurşun, nikel ve çinkoyu bünyelerinde biriktirme 

yetenekleri vardır ve bu nedenle, söz konusu 

bitkilerin yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların 

arıtılmasında indirekt bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir (Mulligan ve ark., 2001).  

Brassicaceae familyasından Alyssum L. 

cinsinin bazı türleri (Alyssum ovirense, A. 

propinquum, A. saxatile, A. spinosum, A. 

stribrnyi, A. mantanum, A. maritimum) süs 

bitkisi olarak kullanılmaktadır. Çiçek 

parterlerinde, kaya bahçelerinde ve/veya çit 

başlama ve bitiş noktalarında kullanıldığı gibi, 

duvar dipleriyle, taş döşeme yolların derzlerine 

de ekilebilmektedir. Kısa ya da bodur (10–25 

cm), çok veya tek yıllık otsu ya da çalımsı yer 

örtücü süs bitkisi olan Alyssum‟un böcek ve 

kelebekleri cezbeden bal kokulu küçük çiçekleri 

sarı, beyaz ve mor renkli olabilmektedir. Her 

toprakta yetişmekle birlikte, kumlu, kireçli, 

drenajlı, iyi ve kuru toprakları tercih eden bu 

bitki kuraklığa dayananıklıdır ve az ilgi ister.  

Yapılan bir çalışmada süs bitkisi olarak 

park ve bahçeler, yol kenarları ve göbeklerde 

sıklıkla kullanılan Aptenia cordifolia (buz çiçeği, 

öğle çiçeği) Brassica juncea (hardal), Brassica 

oleracea (lahana) ve Alyssum maritima (bal 

çiçeği)‟nın, Cr (VI) iyonunu tolere edebilme 

kapasitesi araştırılmıştır. Bitkilere farklı 

konsantrasyonlarda K2Cr2O7 (potasyum 

dikromat) ile hazırlanmış sentetik atık su 

verilmiştir. Çalışma 120 gün devam etmiş ve ilk 

45 gün çeşme suyu ile sulama yapılmıştır. Geri 

kalan 75 gün de farklı konsantrasyonlarda 

hazırlanan Cr (VI) çözeltileri ile sulama 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda bitkiler 

yetiştirildiği ortam (torf), kök, gövde ve yaprak 

olarak ayrılmıştır ve bitkilerin bünyelerinde 

kalan Cr (VI) iyonu miktarları belirlenmiştir. 

Torf ile hazırlanan bitki ortamlarına uygulanan 

en yüksek konsantrasyondaki Cr (VI) iyonunu 
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bünyesine alabilen bitkiler sırasıyla Alyssum 

maritima ˃ Brasssica juncea > Brassica 

oleracea > Aptenia cordifolia olarak tespit 

edilmiştir (Başçı, 2009).  

Alyssum L. cinsinin bazı türleri nikel 

metalini kuru yaprak biyokütlesinin %3‟üne 

varan derişimlerde biriktirme özelliğine sahip 

olduğu için ekolojik değeri olan bitki grubudur. 

Normalde Ni birikimi 0.5–10 µg/g arasında iken, 

Alyssum türleri, yapraklarında (kuru ağırlık) 

1280–29, 400 µg/g Ni
2+ 

biriktirebilir (Siskos ve 

ark., 2010). Minguzzi ve vergnano (1948) 

tarafından yapılan çalışmada, Alyssum bertolonii 

Desv. bitkisinin kuru materyalinde yaklaşık 10 

000 ppm (%1) Ni bulunduğu tespit edilmiştir 

(Brooks ve ark., 1997). Gabrielli ve arkadaşları‟ 

nın (1990) yaptığı çalışmalarda Alyssum cinsinin 

metal biriktirici türlerinin aynı metalle kirlenmiş 

topraklarda gelişen ve biriktirici olmayan türlere 

oranla nikele çok fazla tolerans gösterdiği 

belirtilmiştir.  

Bir çalışmada Alyssum corsicum Duby 

bitkisi, gelişimi için gerekli koşullar üst seviyede 

sağlanarak 0.04 mM ve 0.2 mM nikel ile 0.1 

mM kadmiyum derişimlerinde yetiştirilmiştir. 

Belirli bir gelişim süresinin sonunda hasat 

edilerek kurutulan A. corsicum bitkisinin 

yapraklarındaki metal miktarları x ışını floresans 

spektroskopisi (XRF) ile belirlenmiştir. Bitkiye 

uygulanan metal derişimleri ile bitki 

yapraklarındaki metal miktarlarının doğru 

orantılı olarak arttığı görülmüştür (Aydın, 2011).  

 

Sonuç 

Fitoremediasyon teknolojisi, ağır 

metallerle kirlenmiş toprak ve su kaynaklarının 

iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. 

Hiperakümülatör bitkiler, ağır metallerle 

kirlenmiş alanların fitoremediasyonu için bu 

bitkilerin potansiyel kullanımlarından dolayı son 

yıllarda artan ilgi görmektedir. Bununla birlikte, 

bu teknolojinin kullanımındaki sınırlamalar, 

teşhis edilen hiperakümülatör bitkilerin çoğunun 

hem düşük biyokütleye sahip hem de olumsuz 

çevre koşullarına adapte olamamasından 

kaynaklan–maktadır. Bu sınırlamaların 

üstesinden gelebilmek için bitkilerdeki metal 

hiperakümülasyonu ile ilişkili mekanizmaların 

iyi şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda yüksek biyokütleye sahip, yer örtücü 

bir süs bitkisi olan ve hiperakümülatör bitki 

familyalarından (Brassicaceae) birine mensup 

olan Alyssum cinsinin potansiyel 

hiperakümülatör türlerinin araştırılması önem 

kazanmaktadır. Bugüne kadar pek çok bitki 

remediasyonda kullanılmıştır fakat süs 

bitkilerinin kirlenmiş toprakların 

iyileştirilmesinde kullanılması hakkında çok az 

rapor mevcuttur (Lone ve ark., 2008; Rahimi ve 

ark., 2013). Gerçekten çok çeşitli süs bitkileri 

vardır ve bunlar atmosferik kirleticilerin 

izlenmesinde gösterge olarak kullanılabilir. 

Çevresel kirliliğin temizlenmesinde bu bitkilerin 

kullanılabilirliğinin araştırılması önemli bir 

temel teşkil edecektir. Özellikle kentsel 

alanlarda, süs bitkileri çevreyi güzelleştirirken 

aynı zamanda da ağır metal kirliliğini giderebilir. 

Süs bitkilerinin bu özelliklerinin araştırılması, 

büyük önem arz etmektedir ve ayrıca 

uygulanabilir olması açısından da önemlidir.  
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Özet 

Bu çalışmada, Denizli ve çevresinde yetişen bazı Crocus L. taksonlarını öne çıkararak tanıtmak, yayılış 

alanlarını, populasyonlarını, habitatlarını tespit etmek ve toprak–bitki ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Denizli–Honaz Dağından 1200–1300 m. yükseklikten Crocus biflorus Miller subsp. crewei (Hooker fil.) Mathew 

ve Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert, Denizli–Karakurt‟ tan (700–800 m) Crocus fleischeri Gay., Denizli–

Tavas, Kazıkbeli‟ nden (900–950 m) Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii Goldb. taksonları ve bunların yayılış 

gösterdiği alanlardan toprak örnekleri toplanmıştır. Bitkilerin çiçeklenme zamanları dikkate alınarak toplanan 

toprak örnekleri Denizli İl Tarım Müdürlüğü toprak–yaprak–su analiz laboratuvarı‟nda analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, Honaz Dağı‟nın, Kazıkbeli‟nin ve Karakurt‟un topraklarının, alkali olması, faydalı 

elementlerce zengin olması, tuz miktarının yok denecek kadar az olması, bu toprakların su tutma özellikleri ve 

topraktaki kireç miktarlarının geofit bitki türlerinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için uygun olduğu sonucuna 

varılmıştır. Faydalı element miktarlarının toprakta az olması durumunda bitki bu elementleri bünyesinde yüksek 

oranlarda depo ederek gereksinimini bu şekilde karşılamaktadır. Bitkinin kültüre alınma işlemlerinde toprağa bu 

analiz sonuçlarına göre gübre verilip bitkinin gelişimi için uygun ortam şartları oluşturulmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Crocus L., Denizli, Iridaceae, bitki–toprak ilişkisi 

 

The Relationships Between Plant and Soil Characters of Some Crocus L. Taxa Distrubed in Denizli 

Province 

Abstract 

In this study, we were aimed to determine the relationships between plant and soil characters ofsome 

Crocus L. taxa distrubed in Denizli provincevia its populations and habitats by pointing out Denizli and its rich 

flora. We also tried to exhibit in which soils these Crocus taxa could grow by doing experiments about the soil 

and plant relationships. We studied on four taxa; from Denizli–Mount Honaz from 1200–1300 height Crocus 

biflorus Miller subsp. crewei (Hooker fil.) Mathew and Crocuschrysanthus (Herbert) Herbert, from Denizli–

Karakurt 700–800 m. Crocus fleischeri Gay., from Denizli–Tavas, Kazıkbeli 900–950 m. Crocus pallasii Goldb. 

subsp. pallasii Goldb., respectively. These taxa and soil samples were collected from the localities that as 

mentioned above. The collected soil samples are gathered considering flowering seasons and analyzed in soil, 

leaf and water analysis laboratory in Provincial Directorate of Agriculture, Denizli. According to the 

consequences of analyzing, being alkali of the soils of the Mount Honaz, Kazıklıbeli and Karakurt, being rich in 

beneficial elements, almost non existing amount of salt and the amount of lime in the soil are providing the 

suitable environment for geofit species to grow well. In case of the amount of beneficial elements‟ being 

insufficient, the plant compensates its need by storing these elements in its structure in high rates. In the 

operation of the plant‟s being taken to the culture, the soil should be fertilized considering these analyze results 

and the suitable environment for growing of the plant should be created.  

 

Keywords: Crocus L., Denizli, Iridaceae, plant and soil relationship 

 

GiriĢ 

Türkiye florası, tür zenginliği açısından 

dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Türkiye 3 fitocoğrafik bölgeye (Avrupa–Sibirya, 

Akdeniz ve İran–Turan fitocoğrafik bölgesi) 

ayrılması bakımından zengin bir floraya sahiptir. 

Özellikle, floristik zenginlik olarak belirlenen 

bitkilerin büyük bir çoğunluğu henüz kültüre 

alınmamış doğada kendiliğinden yetişen yabani 

türlerdir. Artan nüfus ve gelişen endüstrileşme 

bu yabani bitki türlerin habitatlarının yani 

büyüme ortamlarının bozulmasına ve hatta bazı 

türlerin ise neslinin tehlikeye girmesine neden 

olmaktadır. Yabani bitkiler içerisinde yer alan 

Crocus L. türleri bakımından Türkiye zengin bir 

ülkedir. Yapılan floristik çalışmalar sonucu 

Denizli‟nin, Akdeniz başta olmak üzere, 

Avrupa–Sibirya ve İran–Turan fitocoğrafik 

bölgelerinin etkisi altında olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bunun sonucu olarak endemizm oranı 

yüksektir.  
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Crocus cinsine ait bitkiler, soğansı gövdeli 

çok yıllık otsulardır. Yapraklar çiçeklerle veya 

çiçeklerden sonra çıkar ve hepsi kaidededir. 

Çiçekler kısa bir sap ucunda tek veya çok 

sayıdadır. Periant aktinomorf simetrili, 6 parçalı 

ve parçalar kaidede birleşiktir. Çoğunluğu 

Akdenizde yayılış gösteren Crocus‟ların 

yaklaşık 80 türü olup, ülkemizde 32 kadar türü 

bulunur (Seçmen ve ark., 1998). Bu bitki halk 

arasında çiğdem olarak tanınır ve stigmasından 

elde edilen safran baharat olarak kullanılır. 

Crocus cinsinin Denizli ve çevresinde yayılış 

gösteren toplam 6 türü bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları Denizli‟ye endemik olup en 

iyi bilinen bitki özütü safran‟dır. Bunun dışında 

biyolojik yönden oldukça önemli çok sayıda 

bileşik içerdiği de bilinmektedir. Özellikle 

stigmalarından elde edilen ham safranın 

antitümoral özellikleri in vitro ve in vivo 

çalısmalarda kanıtlanmıştır (Escribano ve ark., 

1999; Abdullaev, 2003).  

Doğada beyaz, sarı, mor, kırmızı, turuncu 

renklerde rengarenk çiçekler açan çiğdemlerin 

büyüme ortamlarının büyük tahribat altında 

olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada Denizli‟de 

yayılış gösteren bazı Crocus L. taksonlarının 

bitki ve toprak ilişkileri araştırılmıştır. Kullanım 

alanı çok geniş olan bu bitki türlerinin yayılış 

gösterdiği toprak türlerini, özelliklerini ve hangi 

topraklarda daha iyi yetiştiğini belirlemek, 

kültüre alma çalışmaları için bir ön çalışma 

niteliğindedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

2009–2010 yılları arasında, Denizli–

Honaz Dağından 1200–1300 m. yükseklikten 

Crocus biflorus subsp. crewei ve Crocus 

chrysanthus, Denizli–Karakurt‟tan (700–800 m) 

Crocus fleischeri, Denizli–Tavas, Kazıkbeli‟ 

nden (900–950 m) Crocus pallasii subsp. 

pallasii taksonları ve bunların yayılış gösterdiği 

alanlardan toprak örnekleri toplanmıştır. 

Taksonlar Flora of Turkey kitabına (Davis, 

1978) göre teşhis edilmiştir ve Pamukkale 

Üniversitesi, Herbaryumu‟nda saklanmıştır.  

Bitkinin toplandığı yerin hemen altından 

0–30 cm derinliğinde açılan çukurlardan 

yaklaşık olarak 2 kg. toprak örneği alınmıştır. 

Toprak ve bitki örneklerinin fiziksel ve kimyasal 

analizleri (pH, CaCO3, tekstür, N, P, K, Na, Ca, 

Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) Denizli İl Tarım 

Müdürlüğü Toprak, Yaprak ve Su Analizi 

Laboratuarı‟nda standart metotlara göre 

yapılmıştır (Öztürk ve ark., 1997).  

Bitki örnekleri küçük parçalara ayırılmış 

ve 70°C‟deki fırında 48 saat boyunca 

kurutulmuştur. Daha sonar öğütücüde öğütülen 

bitki örneklerinden Kjeldahl metoduna göre azot 

tayini yapılmıştır (Allen ve ark., 1976; Bayraklı, 

1987). K ve P analizi içinörnekler perklorikasit–

nitrik asit ile muamele edildikten sonar yaş–

yakma metoduna göre analiz edilmiştir. Fosfor 

analizi, molibdat ve Kalay (II) klorür ile 

reaksiyon sonrası spektrofotometrede 

absorbasınsın 640 nm‟de ölçülmesiyle 

gerçekleştirilmiştir. Potasyum analizi ise 

Petracourt PFP one–flame photometer cihazında 

yapılmıştır (Allen ve ark., 1976; Bayraklı, 1987). 

Organik madde miktarı Walkey–Black 

metoduna göre belirlenmiştir. Diğer element 

(Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) miktarları ise atomik 

absorbsiyon spektrometresi ile ölçülmüştür. 

Bitki ve toprak örneklerinin analizleri, Kaçar 

(1972)‟a göre değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Karakurt köyü, Honaz Dağı ve 

Kazıkbeli‟nden 0–30 cm derinlikten alınan 

toprak örneklerinde pH değerleri sırasıyla; 7.92 

(orta alkali), 7.36 (hafif alkali) ve 7.84 (orta 

alkali) olarak tespit edilmiştir. Karakurt ve 

Kazıkbeli‟nden alınan toprak örnekleri fazla 

kireçlidir. % Kireç miktarları sırasıyla 23.99 ve 

19.19‟dur. Honaz Dağı‟ndan alınan toprak 

örneği diğerlerinden farklılık göstermekte olup 

az kireçlidir ve % kireç miktarı 1.19‟dur.  

Karakurt ve Honaz Dağı‟ndan alınan 

toprak örneklerinin bulundurdukları % organik 

madde miktarları sırasıyla; 1.06 ve 1.50 olup az 

humuslu dur. Kazıkbeli‟nden alınan örnek ise 

%5.56 organik madde miktarı ile çok humuslu 

özellik göstermektedir. Bulundurdukları total 

azot miktarları bakımından Honaz Dağı ve 

Karakurt köyü toprakları orta düzeydedir. 

Kazıkbeli‟nden alınan toprak örneği ise toplam 

azot miktarı bakımından zengindir (Çizelge 1).  

Her üç bitkininde yetiştiği topraklar Zn 

bakımından fakir topraklardır fakat bu üç örnek 

arasında Zn miktarı en yüksek olan C. 

fleischeri‟dir. Bulunduğu topraktaki Zn miktarı 

diğerlerinden daha düşük olduğu halde bitkinin 

hem alt hem üst kısımlarında ki Zn miktarı daha 

yüksektir. Bu durum B elementi içinde 

benzerdir. C. fleischeri‟deki B miktarı diğer 

bitkilerden daha yüksektir. Bu veriler bitkinin 
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gelişimi sırasında yüksek oranlarda Zn‟ye 

gereksinim duyduğunu gösterir. Topraktaki 

düşük miktardaki Zn‟yi bitki depo ettiğinden 

bitkinin bünyesindeki değeri topraktan daha 

fazla bulunmuştur (Çizelge 2).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Bu çalışmada Honaz Dağı‟ ndan toplanan 

C. chrysanthus ve Kazıkbeli‟nden toplanan C. 

pallasii subsp. pallasii türlerinin Türkiye 

Florası‟nda Denizli‟deki lokalitelerinden 

bahsedilmemektedir. C. chrysanthus ve C. 

pallasii subsp. pallasii Denizli için yeni 

türlerdir. Karakurt‟tan toplanan C. fleischeri türü 

de Türkiye için endemik bir türdür. Daha önce 

başka araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Bu 

türlerin yayılış alanları genelde ormanlık, çalılık, 

taşlık ve kayalık alanlardır.  

Karakurt köyü, Honaz Dağı ve 

Kazıkbeli‟nden alınan toprak örneklerinde pH‟ 

lar sırasıyla; orta alkali, hafif alkali ve orta alkali 

olarak tespit edilmiştir. Toprak örneklerindeki 

tuz miktarı yok denecek kadar azdır. Karakurt ve 

Kazıkbeli‟nden alınan toprak örnekleri fazla 

kireçli olup Honaz Dağı‟ ndan alınan toprak 

örnekleri az kireçlidir. Kazıkbeli ve Honaz 

Dağı‟ndan aldığımız topraklar killi–tınlı, 

Karakurt Köyü‟nden aldığımız toprak örnekleri 

ise tınlı özellik göstermektedir. Karakurt ve 

Honaz Dağı‟ndan alınan toprak örneklerinin 

bulundurdukları % organik madde miktarları bu 

toprakların az humuslu olduğunu 

göstermektedir. Kazıkbeli‟nden alınan toprak 

örnekleri ise % organik madde miktarı 

bakımından çok humusludur.  

Kireç bakımından zengin olan topraklar 

her zaman başka elementler açısından fakir 

topraklardır. Karakurt Köyü toprakları diğer 

topraklara göre kireç bakımından zengin 

topraklar olup diğer elementler bakımından 

fakirdir. Söz konusu oranlar bu toprak ortamında 

C. fleischeri‟nin gelişmesi için yeterli 

miktarlardır.  

Bitkinin hayati fonksiyonlarını yerine 

getirmesi için gerekli olan bu elementler önce 

bitkinin yapraklarında (toprak üstü kısımlarında) 

birikir daha sonra köklere iner ve toprak altı 

kısımlarında depo edilir.  

Yapılan bir çalışmada 12 farklı lokaliteden 

(Manisa, İzmir, Kütahya, Adana illerinden) 

toplanan C. chrysanthus‟a ait toprak örnekleri 

incelenmiş ve örneklerin fiziksel ve kimyasal 

karakteristikleri bizim çalışmamızla benzer 

sonuçlar vermiştir (Sik ve Candan, 2009).  

Bitki üretilmek istendiği zaman bu toprak 

değerleri dikkate alınarak üretilmelidir. Kültüre 

alınma işlemlerinde toprağa bu değerlere göre 

gübre verilir ve bitkinin gelişimi için uygun 

ortam şartları oluşturulur.  
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Çizelge 1. Toprak örneklerinin fiziksel yapısı, makro ve mikro besin element miktarları 

Toprak 

örnekleri 
pH 

Kireç 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Tot. 

Azot 

(%) 

P 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Karakurt Köyü 

(C.fleischeri) 
7.92 23.99 1.06 0.0532 1.31 5916 90.8 544.0 14.23 0.644 13.24 5.261 0.051 

Kazıkbeli 

(C.pallasii 

subsp.pallasii) 

7.84 19.19 5.56 0.2783 1.86 8584 123.7 130.9 16.64 1.364 14.20 14.83 0.131 

Honaz Dağı 

(C.biflorus 

subsp.crewei & 

C.chrysanthus) 

7.36   1.19   1.50 0.0753   1.77 1947 115.6 145.6   9.50 0.655 78.45 24.29 0.258 

 

Çizelge 2. Bitki örneklerinin makro ve mikro besin element miktarları 

Bitki örnekleri 

Tot. 

Azot 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Cu 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

B 

(ppm) 

Crocus fleischeri (yer üstü) 0.1792 0.29 1.91 1.11 0.35 12.91 305.7 28.17 41.95 34.49 

Crocus biflorus subsp.crewei (yer üstü) 0.1652 0.27 1.65 0.90 0.34 13.83 363.9 36.69 31.06 32.33 

Crocus chrysanthus (yer üstü) 0.6636 0.21 1.67 0.60 0.40 15.46 578.6 34.84 32.92 30.82 

Crocus biflorus subsp.crewei (yer altı) 0.9002 0.05 0.17 1.53 0.21 7.57 1093 46.94 19.62 18.73 

Crocus chrysanthus (yer altı) 0.5502 0.11 0.46 1.45 0.44 9.15 2567 154.71 22.49 20.49 

Crocus fleischeri (yer altı) 0.9604 0.09 0.33 2.21 0.20 11.77 636.2 22.00 32.49 27.46 

Crocus pallasii subsp.pallasii (yer üstü) 2.8421 0.41 1.78 1.12 0.27 13.35 1875 111.72 94.74 33.27 

Crocus pallasii subsp.pallasii (yer altı) 1.0822 0.18 0.45 1.64 0.11 7.38 1274 41.54 42.31 20.10 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; perakende çiçekçilik alanında hizmet vermek isteyen girişimcilere iş fikirleri 

verecek bilgileri sağlamaktır. Çalışma Kocaeli ili İzmit merkezinde yer alan çiçekçi dükkânları ile yüz yüze 

görüşmeye dayalı olarak yapılan bir anket çalışmasıdır. Anket soruları, sektörde çalışan kişilerin görüş ve 

önerilerinden hareketle hazırlanmış ve 2012 yılı Mart–Nisan ayları arasında uygulanmıştır. Sorular değişik 

amaçlı araştırmaya yönelik olup, tümü kapalı uçlu 49 sorudan oluşmuştur. Çalışmadan elde edilen en önemli 

sonuç; Kocaeli‟de perakende çiçek sektöründe hizmet kalitesi, hizmet çeşitliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak 

gerekliliğidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçek, perakende çiçekçilik, Kocaeli.  

 

Product Variety of Retail Floristry in Kocaeli: The Sample of Central District in Izmit 

Abstract 

The aim of this study is to provide information about bussiness ideas to the enterpreneurs who want to 

serve in the field of retail florists. This sudy is a survey which is based on face to face interviews with the 

flowerists in İzmit.  in Kocaeli. The survey questions have been prepared according to the offers and ideas of the 

people who work in this industry and it was prachced in March and May 2012. The questions have been 

prepared for different purposes and the survey consists of 49 questions which arc all closed ended. The most 

important result we get from the survey is stated that the service quality, the variety of the service and the variety 

of the product have to be increased. 

 

Keywords: Flower, retail floristry, Kocaeli 

 

GiriĢ 

Bitkiler, insanlar için besin kaynağı 

olmalarının yanı sıra; giyim, çeşitli eşyalar ve 

ilaç için de hammadde niteliğindedir. Süs 

bitkileri ise bu kullanımların dışında, renkleri, 

kokuları ve güzel görünüşleri ile insanlara 

mutluluk verirler.  

Türkiye‟de süs bitkileri 4 grupta 

incelenmektedir. Bunlar; kesme çiçekler, saksılı 

salon bitkileri, dış mekân süs bitkileri ve doğal 

çiçek soğanlarıdır (Titiz ve ark., 2000; Yazgan 

ve ark., 2005). Türkiye‟de süs bitkileri 

üretiminin %48‟ini kesme çiçek, %47‟sini dış 

mekân bitkileri, %3‟ünü iç mekân bitkileri, 

%2‟sini ise çiçek soğanları oluşturmaktadır 

(Yılmaz ve ark., 2005). Türkiye‟de ticari 

anlamda kesme çiçek üretimi, 1940‟lı yıllarda 

İstanbul ve çevresinde başlamıştır (Karagüzel ve 

ark., 2001). Bunda çiçek tüketme alışkanlığına 

sahip bir kesimin (entelektüeller, azınlıklar, 

elçilik mensupları ile batılı yaşam tarzına alışmış 

gruplar) varlığının önemli etkisi olmuştur. 

Çiçekçiliğin bir meslek kolu olarak gelişmesi ise 

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra olmuş ve ilk 

çiçekçi dükkânı Beyoğlu‟nda Sabuncakis firması 

tarafından 1874 yılında açılmıştır (Karadağ, 

1999). Çiçekçilik; kesme çiçek, kurutulmuş 

çiçek ve iç mekân süs bitkilerinin temini, 

düzenlenmesi, sunumu ve satışına ilişkin 

işlemlerin yapıldığı meslektir (Anonim, 2005).  

Çiçek sektörü, üretimi kadar sağladığı 

ihracat geliri ve yarattığı istihdam (çiçek 

üreticileri, satıcıları, dükkân sahipleri ve ambalaj 

üreticileri gibi yan sanayi ile birlikte) ile de 

Türkiye için önemli bir sektör konumuna 

gelmiştir (Doldur, 2008). Çiçekçilik sektörü, 

hızla değişen pazar ve rekabet şartları sebebi ile 

sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu 

nedenle önemi hergeçen gün artmakta, bu alana 

yapılan yatırım ile istihdamlar çoğalmaktadır. 

Perakende satış küçük parçalar halinde, azar azar 

en son tüketiciye yapılan satıştır. (Anonim, 

2008a). Perakende satışın uygulama alanlarından 

birisi çiçekçilik olup, bu tür satış hemen her 

alanda yapılmaktadır.  

Çiçekçilik; çiçek üretimi ile çiçekticareti 

(çiçek bakımı, çiçeklerle tasarım yada 

düzenleme, sergileme, çiçek teslimatı ve 
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çiçeklerle ilgili sarf malzemeleri satmak) işlerini 

kapsamaktadır. Çiçekçiler tüketicilere taze 

çiçekler, ilgili ürün ve hizmetler sunmaktadırlar. 

Çiçekçilik işi, özel etkinlik ve toplantılara 

yönelik dekor çalışmaları gibi kurumsal ve 

toplumsal olaylarda tüm dünyada önemli bir 

pazara sahiptir.  

Çiçekçilik işindeki temel hizmet alanları; 

toptan çiçekçilik, perakende çiçekçilik ve çiçek 

tedarikçiliğidir. Perakende çiçekçiliğe yönelik 

olan bu çalışmada; geleceğe yönelik sağlıklı iş 

politikaları oluşturabilmek için veriler elde 

edilmek istenmiştir.  

Bu amaçla yapılan çalışmada; Kocaeli‟de 

perakende çiçekçilik sektöründe, bu işi 

yapanların genel profilleri, hizmet ve ürün 

çeşitliliği, mesleki eğitimleri, ürünlerini nakil ve 

muhafaza yöntemleri ile siparişlerin alınması 

yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla, Kocaeli ili İzmit merkez ilçede yer alan 

21 adet çiçekçi dükkânı ile yüz yüze görüşmeye 

dayalı anket yapılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 
Çalışmanın ana materyalini Kocaeli‟nin 

İzmit merkez ilçesinde yer alan, ticaret sicil 

sahibi olan ve çiçekçilik yapan 21 adet çiçekçi 

dükkânı ve buradaki kişilerle yapılan anket 

verileri oluşturmuştur.  

Ayrıca, konu ile ilgili bilimsel kaynaklar, 

ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanan yazılı 

belgeler de materyal olarak değerlendirilmiştir.  

 

Yöntem 
Kocaeli ili 52 mahalleden oluşmakta olup 

çalışmanın kapsamı İzmit merkez ilçesinin 9 

mahallesidir. Bu mahallelerdeki çiçekçilerle yüz 

yüze görüşmeye dayalı olarak yapılan anket 

çalışmasından elde edilen veriler, SPSS 16 

istatistik programında analiz edilmiştir. Buradan 

elde edilen envanter bilgileri, konu ile ilgili 

bilimsel kaynaklar doğrultusunda yorumlanarak 

sonuca ulaşılmıştır.  

 

AraĢtırma Bulguları 

Çiçekçilerin genel profili 

Bu çalışmada Kocaeli ili İzmit merkez 

ilçedeki 21 adet çiçekçi ile görüşülmüş ve 

çiçekçilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları, 

mesleki eğitimleri, işyerindeki konumları ve 

işyerlerinin bulunduğu mahalle konularında şu 

bilgiler elde edilmiştir; 

Kocaeli‟de çiçekçilik işini yapanların 

%95.2‟si erkeklerden, %4.8‟i de kadınlardan 

oluşmaktadır. İşyerindeki konumu açısından, 

ankete katılanların %76.2‟si işletmenin sahibi, 

%23.8‟i de ücretli çalışan konumundadır. 

Çiçekçilik işini yapanların %38.1 oranındaki 

çoğunluğu 26–35 yaş aralığındadır.  

Öğrenim durumları yönünden, çiçekçilerin 

%4.8‟i ilkokul, %9.5‟i ortaokul, %71.4‟ü lise, 

%9.5‟i önlisans ve %4.8‟i de lisans mezunudur 

(Şekil 1). Perakende çiçekçilik sektörü, mesleki 

alanda eğitim almayı gerektiren bir uzmanlık 

işidir. Ancak Kocaeli‟de bu işi yapanların 

%80.4‟ü mesleki eğitimi olmayan kişilerden 

oluşmaktadır. Bu çalışmaya göre, canlı çiçek 

satın alan müşterilerin %100 oranla tamamı, 

satın aldıkları bitkinin bakımı hakkında da 

çiçekçiye soru yöneltmektedir. Ankete katılan 

çiçekçilerin görüşüne göre de bakım konusunda 

çiçekçilerin verdiği bilgiler müşteriyi tatmin 

edici niteliktedir. Çiçekçilerin bulunduğu 

mahalleler, kent merkezindeki 9 mahalledir 

(Çizelge 1). Bu mahalleler aşağıda sıralanmış 

olup, bazı mahallelerde birden fazla çiçekçi ile 

görüşülmüştür.  

Çiçekçilerin, %85.7‟si işyerlerinin 

konumunun iş yoğunluğunu etkilediğini 

belirtmişlerdir.  

 

Çiçekçilerin verdiği hizmet çeĢitleri  

Çiçekçilik; çiçek yetiştiriciliği ile ilgili her 

türlü işlemin yapıldığı ayrıca çiçek düzenleme, 

iç ve dış mekân süslemelerinin yapıldığı, yurt içi 

ve uluslararası çiçek satış işlemlerinin yapıldığı 

alandır (Anonim, 2005). Kocaeli ili İzmit 

merkez ilçede yer alan çiçekçilerin sundukları 

hizmetler Çizelge 2‟de sıralanmıştır. Buna göre; 

ilk beş sırada yer alan hizmetler sırası ile saksı 

çiçeği satışı, düğün arabası süslemesi, kesme 

çiçek satışı, yapay çiçek satışı ve teknik bilgi 

desteğidir. Çiçekçilere göre, müşterilerinin en 

çok tercih ettikleri çiçek grubu %66.66 oranı ile 

canlı çiçek alımı olmuştur, bunu sırası ile yapay 

çiçek (%19.05) ve kuru çiçek (%14.29) 

izlemektedir.  

Canlı çiçekler içerisinde müşterilerin en 

çok tercih ettiği çiçek grubu %66.6 oranındaki 

çoğunluk ile kesme çiçeklerdir. Çiçekçilere göre 

müşteriler, canlı çiçekleri, fiyatının uygun 

olması, büyüyüp gelişmesini izleme arzusu, 

bakımı ile boş zamanlarını değerlendirme 

arzusu, çoğaltmaya uygun olması ve çekici 

olması sebepleri ile tercih etmektedir. Ayrıca, 
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yapay çiçekleri de, bakım istememesi, güneş, ısı 

yönünden özel bir konum istememesi, 

temizliğinin kolay olması, uzun ömürlü olması 

ve alerjik olmaması sebepleri ile tercih 

etmektedirler. Çiçekçilerin %52.4‟ü çiçek 

tüketimini zorunlu görürken, %47.6‟sı da lüks 

tüketim olduğunu belirtmişlerdir.  

İç tüketimde en çok tüketilen türler, 

kırmızı karanfil ve güldür (Doldur, 2008). 

Türkiye az miktarda olsa da kesme çiçek ithal 

etmektedir. En çok ithal edilen çiçek de 

orkidedir (DTM, 2007). Kocaeli‟deki 

çiçekçilerin en çok sattığı kesme çiçek türleri, 

tercih adedi ve yüzdesi Çizelge 3‟de verilmiştir. 

Buna göre; Lilium spp., Rosa spp., Matthiola 

spp., Gerbera spp., Dianthus spp. ilk beş sırada 

yer almaktadır.  

Çiçekçilerin en çok sattığı saksı 

çiçeklerinin sıralaması Spathiphyllum spp., 

Anthurium spp., Yucca spp. Ficusbenjaminve 

Azelia spp.‟dır (Çizelge 4).  

Kocaeli‟deki çiçekçilerin %71.43‟ü 

satışını yaptıkları kesme çiçekleri mezatlardan 

ihale usülü ile almaktadır. Kendi ürettikleri 

kesme çiçeklerin satışını yapan çiçekçi 

bulunmamaktadır. Ayrıca çiçekçilerin %66.67‟si 

saksı çiçeklerini de mezatlardan ihale ile almakta 

olup, kendi üretimleri olan saksı çiçeklerini satan 

çiçekçilerin oranı %9.53‟tür (Çizelge 5).  

Türkiye‟de süs bitkileri üretiminin en 

fazla yapıldığı iller sırasıyla İzmir, Antalya, 

Yalova ve İstanbul‟dur. Marmara ve Ege 

Bölgesinde (İstanbul, Yalova, İzmir, Aydın) 

yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç pazara 

yöneliktir. Antalya bölgesinde ise çoğunluğu 

seralarda olmak üzere yüksek kaliteli ve ihracata 

yönelik üretim yapılmaktadır (Anonim, 2009).  

Kocaeli‟deki çiçekçiler satışını yaptıkları 

kesme ve saksı çiçeklerini aynı oranlarda olmak 

üzere aynı illerden temin etmekte olup, başta 

Yalova ve Kocaeli illeri gelmektedir. Ayrıca 

düşük oranlarda da olsa Antalya, Mersin, Adana 

illeri de çiçek temin edilen iller arasında yer 

almaktadır (Çizelge 6).  

Toplam süs bitkileri ithalatında kesme 

çiçeklerin payı çok azdır. En önemli ithalat 

kalemi orkidelerdir (Anonim, 2009). Kocaeli‟de 

çiçekçilerin %81‟i saksı çiçeği türlerinde ithal 

bitki satışları yaptıklarını belirtmişlerdir. İthal 

bitkiler içerisinde en çok satışı yapılanlar ise; 

Guzmania spp., Phalaenopsis spp. Yucca spp 

Anthurium spp.‟dir (Çizelge 7).  

Kesme çiçek kavramı genellikle buket, 

sepet, çelenk ve aranjmanlarda kullanılan, çiçek, 

gonca, dal ve yaprakların taze, kurutulmuş, 

boyanmış veya ağartılmış olarak kullanıma 

sunulmuş durumlarını ifade etmektedir. Bu 

ürünlerin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, 

sınıflandırılması, depolanması ve pazarlanması 

gibi faaliyetler kesme çiçek yetiştiriciliğinin 

konuları arasında yer almaktadır (Karagüzel ve 

ark., 2001).  

Kesme çiçeklerin sunum şekillerinin hangi 

durumlarda tercih edildiği konusuna ilişkin 

çiçekçi görüşleri Çizelge 8‟de verilmiştir. Buna 

göre, buket en çok anneler gününde, sepet 

açılışlarda, çelenk açılışlarda, aranjman düğün–

nişan törenlerinde ve tek çiçek de meslek 

günlerinde tercih edilmektedir.  

Çiçekçilerin %52.38‟i çiçek satış 

fiyatlarını mezatlardan alış fiyatlarına göre, 

%28.57‟si çiçek borsasına göre ve %19.05‟i de 

özel günlere göre belirlemektedir. Çiçek 

fiyatları, çiçekçilerin %90.4‟ü ve müşterilerin de 

%66.6‟sı tarafından tatmin edici düzeyde 

bulunmuştur. Müşterilerin çoğunluğu (%61.9) 

yerli çiçek satın almayı tercih etmektedir.  

Çiçekçilerin, çiçek bakımı konusunda 

bilgili olması müşteriler açısından önemlidir. 

Kocaeli‟de canlı çiçek satın alan müşterilerin 

hepsi, aldıkları çiçeğin bakımı hakkında 

çiçekçiye soru sormaktadır. ve müşterilerin 

bakım konusunda çiçekçilerden aldıkları yanıtlar 

onları %100 oranda tatmin etmektedir.  

 

Nakliye, muhafaza ve satıĢ yöntemleri 

yönünden çiçekçilerin mevcut durumları 

Hassas ürün olan kesme çiçek için en 

uygun taşıma aracı uçaktır. Ancak hava yolu 

taşıma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 

sektör genel olarak karayolu ile taşımacılığa 

yönelmiştir. Bu taşıma şekli de ürün kalitesinde 

ve vazo ömründe azalmaya sebep olmaktadır 

(Anonim, 2009). Kocaeli‟deki çiçekçilerin canlı 

bitkileri nakliye konusundaki durumları 

değerlendirildiğinde, bu amaçla özel tasarlanmış 

araçlarla nakliye imkanlarının olmadığı 

belirlenmiştir (Çizelge 9).  

Kocaeli‟deki çiçekçilerin nakliye 

konusunda olduğu gibi ürünlerin muhafazası ve 

depolanmasına yönelik de imkânlarının kısıtlıdır 

ve bu nedenle ürünlerin bozulmasının önüne 

geçmek için satışını yapacakları bitkileri talepler 

oranında mezatlardan alma yolunu seçtikleri 

görülmüştür (Çizelge 10).  
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Satış, uygun ürün veya hizmet sunarak, 

müşterilerin bir amaca ulaşmalarına, bir sorunu 

çözmelerine veya bir ihtiyacı gidermelerine 

yardımcı olmanın bir yoludur (Anonim, 2008b). 

Bunun yöntemlerinden birisi de İnternet 

üzerinden satıştır. Tüm dünyada günden güne 

daha da kurumsallaşan bir sektör olan e–ticaret 

(internet üzerinden alışveriş) yapmanın şu 

avantajları bulunmaktadır; 

 Tüketicilere zaman kazandırmaktadır 

 Diğer mallar ile anında karşılaştırma ve 
kıyaslama yapma olanağı vardır 

 Klasik alışverişten daha ucuzdur 

(mağaza kirası, personel gideri, elektrik, vb. 

masrafların olmaması satış fiyatlarına da 

yansımaktadır)  

 Trafik ve park sorunu yaşamadan, 

zaman ve benzin harcamadan ürün ve hizmetleri 

inceleme olanağı sağlamaktadır.  

 e–posta servisi ile sipariş takibi 

yapılabilmektedir.  

Kocaeli‟de çiçekçilerin %42.86‟sı müşteri 

ile yüz yüze satış yapmaktadır. Bu konuda 

internetten yararlanma oranı oldukça düşüktür. 

Ayrıca, çiçekçilerin %81‟i yurtdışı ve şehir 

dışından da sipariş alırken, %19‟u yurtdışı ve 

şehir dışından sipariş almayıp sadece şehir 

içindeki siparişleri karşılamaya yönelik hizmet 

vermektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; 

 Kocaeli‟de çiçekçilik işi daha çok 

erkeklerin yaptığı bir iş kolu durumundadır.  

 Yaş ilerledikçe bu işi yapma oranı 
düşmektedir.  

 Çiçekçilik işini yapanların mesleki 

eğitimi yoktur.  

 İş yerinin konumu iş yoğunluğunu 
etkilemektedir.  

 Kocaeli‟de çiçekçilerin en çok verdiği 

hizmetler; saksı çiçeği satışı, düğün arabası 

süslemesi, kesme çiçek satışı, yapay çiçek satışı 

ve teknik bilgi desteğidir.  

 Müşteriler çoğunlukla canlı çiçek satın 

almayı tercih etmektedir. Canlı çiçekler 

içerisinde de en çok kesme çiçek satın 

almaktadır.  

 Çiçekçiler, çiçek tüketimini lüks tüketim 
olarak görmektedir.  

 Çiçekçilerin en çok sattığı kesme çiçek 
türleri; Lilium spp., Rosa spp., Matthiola spp., 

Gerbera spp., Dianthus spp.‟dir.  

 Çiçekçilerin en çok sattığı saksı çiçeği 
türleri; Spathiphyllum spp., Anthurium spp., 

Yucca spp., Ficus benjamin, Azelia spp.‟dir.  

 Çiçekçiler satışını yaptıkları kesme 

çiçekleri ve saksı çiçeklerini mezatlardan ihale 

usülü ile almaktadır. Kendi ürettikleri kesme 

çiçeklerin satışını yapan çiçekçi 

bulunmamaktadır. Ancak, kendi üretimleri olan 

saksı çiçeklerinin satışını yapan düşük oranda 

çiçekçi bulunmaktadır.  

 Kocaeli‟deki çiçekçiler kesme ve saksı 

çiçeklerini başta Yalova ve Kocaeli illeri olmak 

üzere Antalya, Mersin, Adana illerinden temin 

etmektedir.  

 Kocaeli‟deki çiçekçiler saksı çiçeği 

türlerinde ithal bitki satışları yapmaktadırlar. 

İthal bitkiler içerisinde en çok satışı yapılanlar 

ise; Guzmania spp., Phalaenopsis spp. Yucca 

spp Anthurium spp.‟dir.  

 Çiçekçiler, satış fiyatlarını mezatlardan 
alış fiyatlarına göre belirlemektedir.  

 Çiçek fiyatları, çiçekçilerin büyük 

çoğunluğunu ve müşterilerin de bir kısmını 

tatmin edici düzeydedir.  

 Canlı çiçek satın alan müşterilerin hepsi 
aldıkları çiçeğin bakımı hakkında çiçekçiye soru 

sormaktadır.  

 Çiçekçilerin, özel tasarlanmış araçlarla 

nakliye imkânları bulunmamaktadır.  

 Çiçekçilerin, ürünlerin muhafazası ve 

depolanmasına yönelik imkânları kısıtlıdır.  

 Çiçekçilerin hizmet vermede internetten 
yararlanma oranı düşüktür.  

Perakendecilik; mal ve hizmetlerin, azar 

azar son olarak tüketiciye satılmasıdır. 

Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı bir 

alandır. Bu nedenle de bu sektörde kalite, ürün 

çeşitliliği, fiyat, ürünün satış yeri ve sergileme 

şekli, güvenilir olma ve bütün bunların 

pazarlamasının doğru yapılması çok önemlidir.  

Perakendecilik alanlarından birisi de 

çiçekçiliktir. Çiçekçilik mesleğini olumlu yönde 

geliştirmenin ilk koşulu da iyi bir iş planı 

geliştirmektir  

Bu işi yapacak olan girişimcilerin 

öncelikli olarak potansiyel müşteri sayısını 

araştırıp değerlendirmesi ve dükkân için iyi bir 

konum seçmesi gerekmektedir. Sakin bir sokak 

arasında veya küçük bir semtte çiçekçi iş 
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yapamayacağı için potansiyel alıcıların 

bulunduğu yerler ve yakınlarında açılması 

satışlar açısından önemlidir. Ayrıca, çiçekçi 

dükkânlarına fiziki koşulları açısından da bir 

standart getirilmelidir.  

Bu işi yapacak olan girişimcilerin 

öncelikli olarak potansiyel müşteri sayısını 

araştırıp değerlendirmesi ve dükkân için iyi bir 

konum seçmesi gerekmektedir. Sakin bir sokak 

arasında veya küçük bir semtte çiçekçi iş 

yapamayacağı için potansiyel alıcıların 

bulunduğu yerler ve yakınlarında açılması 

satışlar açısından önemlidir. Ayrıca, çiçekçi 

dükkânlarına fiziki koşulları açısından da bir 

standart getirilmelidir. Çiçekçilik mesleğinde 

kadın girişimcilerin teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Perakende çiçekçilik sektöründe 

çalışanların eğitim ve bilgi düzeyleri 

iyileştirilmelidir. Böyle bir iş yerini açabilmenin 

ve işletebilmenin gerektirdiği mesleki eğitim 

belgesi mutlaka aranmalıdır.  

Çiçekçilik konuları ile ilgili her yaş ve 

cinsiyetten ilgililere eğitim olanağı 

sağlanmalıdır. Bu eğitim programlarında, çiçek 

türleri, bakımları, düzenleme teknikleri, 

dekorasyonu, önemli hastalık ve zararlıları, 

nakliyesi ve bu alanda kullanılan malzemelerle 

ilgili bilgiler mutlaka verilmelidir.  

Ürün çeşitliliği, belli türlerle sınırlı 

kalmamalı, çiçek türlerinde yeni çeşitler sektöre 

kazandırılmalıdır. Ayrıca bu yeni çeşitlerin 

ihracat kalemi olmasına yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. Hizmet çeşitliliği artırılmalıdır. 

Yeni ve yaratıcı, ilgi çekici ve aynı zamanda 

fonksiyonel hizmet çeşitleri olmalıdır.  

Çiçekçilik mesleğinde, müşterilerin 

gereksinim ve beklentileri hakkında bilgi sahibi 

olma ve böylece ürünleri cazip kılma 

nitelendirilmemeli ya da lüks bir ürün olarak 

algılanmamalıdır. gereği vardır. Çiçekçilikte 

çelenk, buket, gibi düzenlemeler ve çiçek 

tasarımları oluşturabilme yeteneğide önemlidir. 

Birçok ülkenin kendi stilleri olan çiçek 

tasarımları vardır. Türkiye için yerel ve yöresel 

niteliklerde çiçek tasarım stilleri geliştirilmelidir 

ve bunlar tüm dünyada tanıtılmalı, pazar 

oluşturulmalıdır.  

Satış stratejileri geliştirmelidir. Örneğin 

çiçekçilerin özel hastanelerle sözleşme yapıp, 

taburcu olan her hastaya çiçek sunması, hastalar 

için mutlu ve memnun ayrılış olacağı gibi 

çiçekçiler için de iyi bir satış stratejisi olabilir. 

Yaratıcı satış teknikleri geliştirilmelidir.  

Canlı çiçeklerin, tüketicilere çabuk 

ulaşabilmesi için havaalanlarında kargo kiralama 

olanaklarının yeterli ve iyi hale getirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca hava taşımacılığındaki 

ücretlerin düşürülmesi gerekmektedir. Soğutmalı 

kamyonların yetersizliği nedeni ile ürünlerin 

gidecekleri yere ulaşana kadar meydana gelen 

kalite kayıplarına son verilmelidir.  

Çiçekçilerin, seralardan aldıkları malı, 

hızla eksiksiz satabilmeleri gerekmektedir. Aksi 

durumda, albenisi gitmiş, deforme olmuş ve 

sararmış malı satamaz ve elinde kalır. Ayrıca, bu 

durumdaki bitkilere bakmanın maliyeti onları 

çöpe atmaktan daha yüksek olabilmektedir. Bu 

nedenle, çiçekçilerin, ürünlerini uygun şartlarda 

ve fiyatlarda muhafaza edebilecekleri depolara 

sahip olmaları ve uygun nakliye imkânlarına 

sahip olmaları gerekmektedir. Bilgisayar ve 

internet kullanımının teşviki ile elektronik yolla 

çiçek satışı sağlanmalıdır. Müşterilere güven 

verecek şekilde bir fiyat levhası mutlaka 

hazırlanmalıdır.  

İnsanlarda çiçek bilinci, kültürü 

geliştirilmeli, tüketimin canlandırılması 

sağlanmalıdır. Bu, bir tüketim çılgınlığı 

düşüncesi ile değil, stresli ve şiddet içindeki 

günlük yaşantımıza olumlu katkı sağlayacağı 

düşüncesi ile yapılmalıdır.  

Çiçekler, insanların ruhunu besleyen, 

duygu ve mesajlarının iletilmesinin sağlayan 

önemli bir araçtır ve bu nedenle de insan 

hayatının önemli bir parçasıdır. Bu 

önemlerinden dolayı da çiçek gereksiz olarak  
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Şekil 1. Çiçekçilerin öğrenim durumları 

 

Çizelge 1. Çiçekçi dükkânlarının bulunduğu mahalle 

Çiçekçinin Bulunduğu Mahalle 
Ankete Katılan Çiçekçi Dükkanları 

Sayı % 

Mahallesini Bildirmeyenler 4 19.0 

Karabaş Mahallesi 2 9.5 

Cedit Mahallesi 2 9.5 

Kemalpaşa Mahallesi 2 9.5 

Hacıhasan Mahallesi 3 14.3 

50. Yıl Mahallesi 1 4.8 

Ömerağa Mahallesi 2 9.5 

Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3 14.3 

veli Ahmet Mahallesi 1 4.8 

İnönü Mahallesi 1 4.8 

Toplam 21 100.0 

 

Çizelge 2. Çiçekçilerin hizmet çeşitleri 

Hizmet Şekilleri Tercih Adedi Tercih % 

Saksı Çiçeği Satışı 21 10.99 

Düğün Arabası Süslemesi 21 10.99 

Kesme Çiçek Satışı 20 10.47 

Yapay Çiçek Satışı 20 10.47 

Teknik Bilgi Desteği 20 10.47 

Otel–Lokanta–Salon Süslemeleri 19 9.95 

Çiçek Toprağı Satışı 17 8.91 

Otsu Bahçe Çiçekleri Satışı 13 6.81 

Saksı ve Diğer Çiçek Malzemeleri Satışı 11 5.76 

Kuru Çiçek Satışı 9 4.71 

Çiçek İlaçlama–Bakım 9 4.71 

Çiçek Gübresi Satışı 7 3.67 

Akvaryum Satışı 4 2.09 

Toplam 191 100.00 
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Çizelge 3. Kocaeli‟de en çok satılan kesme çiçek türleri 

Kesme Çiçek Türü Tercih Adedi ve Yüzdesi 

Latince Adı Türkçe Adı Adedi % 

Lilium spp.  Zambak 23 22.33 

Rosa spp Gül 22 21.36 

Matthiola spp.  Şebboy 16 15.53 

Gerbera spp.  Gerbera  13 12.62 

Dianthus spp.  Karanfil 12 11.66 

Phalaenopsis spp.  Orkide 8 7.77 

Chrysanthemum spp.  Krizantem 3 2.91 

Anthurium spp.  Antoryum 2 1.94 

Gypsophila spp.  Cipso 2 1.94 

Freesia spp.  Frezya 1 0.97 

Tulipa spp.  Lale 1 0.97 

Toplam 103 100.00 
 

Çizelge 4. Kocaeli‟de en çok satılan saksı çiçeği türleri 

Saksı Çiçeği Türü Tercih Adedi ve Yüzdesi 

Latince Adı Türkçe Adı Adedi % 

Spathiphyllum spp.  Barış Çiçeği 15 15.0 

Anthurium spp.  Flamingo Çiçeği 14 14.0 

Yucca spp.  Yucca 11 11.0 

Ficusbenjamin Benjamin 10 10.0 

Azelia spp.  Açelya 8 8.0 

Saintpaulia spp.  Afrika Menekşesi 8 8.0 

Dieffenbachia spp.  Difenbahya 7 7.0 

Guzmania spp.  Guzmanya 5 5.0 

Phalaenopsis spp.  Orkide 5 5.0 

Cyclamen spp.  Sıklamen 4 4.0 

Schefflera spp.  Şeflera 3 3.0 

Chrysalidocarpus spp.  Areca 3 3.0 

Draceana spp.  Marginata 3 3.0 

Maranta spp.  Dua Çiçeği 2 2.0 

Codiaeum spp.  Kroton 1 1.0 

Kalanchoe spp.  Kalanşo 1 1.0 

Toplam 100 100.0 
 

Çizelge 5. Kocaeli‟deki çiçekçilerin kesme ve saksı çiçeklerini temin şekilleri 

Temin Şekli 
Kesme çiçek Saksı Çiçeği 

Sayı % Sayı % 

Kendi Üretimleri – – 2 9.53 

Mezatlardan İhale ile 15 71.43 14 66.67 

Sözleşmeli Firmalardan 2 9.53 1 4.76 

Kooperatif Aracılığı İle 1 4.76 1 4.76 

Mezat ve Sözleşmeli Firma 3 14.28 3 14.28 

Toplam 21 100.00 21 100.00 
 

Çizelge 6. Kocaeli‟deki çiçekçilerin kesme çiçek ve saksı çiçeklerini temin ettikleri iller  

İller 
Kesme çiçek Saksı çiçeği 

Sayı % Sayı % 

Yalova 3 14.28 3 14.28 

Antalya ve Mersin 2 9.52 2 9.52 

Kocaeli 5 23.82 5 23.82 

Antalya.Mersin.Adana 3 14.28 3 14.28 

Yalova.Kocaeli 5 23.82 5 23.82 

Yalova.Antalya.Mersin 3 14.28 3 14.28 

Toplam 21 100.00 21 100.00 
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Çizelge 7. Satışı yapılan ithal saksı çiçeği türleri 

Saksı Çiçeği Türü Tercih Adedi ve Yüzdesi 

Latince Adı Türkçe Adı Tercih adedi % 

Guzmania spp.  Guzmania 14 35.0 

Phalaenopsis spp.  Orkide 10 25.0 

Yucca spp Yucca 5 12.5 

Anthurium spp.  Antoryum 4 10.0 

Dracaena spp.  Draceana 1 2.5 

Kaktüs Kaktüs 1 2.5 

Ficusbenjamin Benjamin 1 2.5 

Chrysalidocarpus spp.  Areca 1 2.5 

Aechmea spp.  Aechmea 1 2.5 

Gardenia spp.  Gardenya 1 2.5 

Bonsai Bonsai 1 2.5 

Toplam 40 100.0 

 

Çizelge 8. Buket, sepet, çelenk, aranjman, tek çiçek ve saksı çiçeğinin tercih edildiği özel günler 

Özel Günler Buket (%) Sepet (%) Çelenk (%) Aranjman (%) Tek çiçek (%) Saksı Çiçeği (%) 

Anneler Günü 22.34 2.56 – 9.30 17.86 25.37 

Evlilik Yıldönümü 21.28 20.52 – 23.26 13.10 2.99 

Sevgililer Günü 21.28 – – – 23.81 – 

Düğün.Nişan Törenleri 15.96 25.64 40.0 25.58 10.71 5.97 

Meslek Günleri 15.96 2.56 – 18.60 32.14 50.75 

Açılışlar 1.06 46.16 60.0 20.93 – 5.97 

Babalar Günü 2.12 2.56 – 2.33 2.38 8.95 

Toplam 100.00 100.00 100.0 100.00 100 100.00 

 

Çizelge 9. Kesme çiçek ve saksı çiçeklerini Kocaeli‟ye nakil şekli 

Nakil Şekilleri 
Kesme Çiçek Saksı Çiçeği 

Sayı % Sayı % 

Özel Araçları İle 15 71.42 16 76.19 

Klimalı Nakliye Aracı İle 3 14.29 2 9.52 

Diğer 3 14.29 3 14.29 

Toplam 21 100.00 21 100.00 

 

Çizelge 10. Kesme çiçek ve saksı çiçeklerini depolama ve muhafaza imkânları  

Depolama ve Muhafaza Şekli 
Kesme Çiçek Saksı Çiçeği 

Sayı % Sayı % 

Talepler Oranında Alma 16 76.1 16 76.1 

Soğuk Depoda Saklama 1 4.8 1 4.8 

Günlük Alma 1 4.8 2 9.5 

Soğuk Depoda Saklama ve Günlük Alma 2 9.5 1 4.8 

Hepsi 1 4.8 –– – 

Yanıt vermeyenler – – 1 4.8 

Toplam 21 100.0 21 100.0 
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Özet 

Bu çalışma, Kocaeli ili İzmit merkezinde yer alan 21 çiçekçi ile (yerleşik dükkânı olan) yüz yüze 

görüşmeye dayalı bir anket çalışması olup, anketler 28 Mart–10 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Anket 

formları, tamamı kapalı uçlu 49 sorudan oluşan, değişik amaçlı araştırmalara yönelik olarak hazırlanmış ve 

çiçekçilere uygulanmıştır.  

Bu çalışma ile çiçekçilerin sosyo–ekonomik durumları tespit edilerek, çiçekçilik işini kimlerin tercih 

ettiğini belirleyerek, yaş gurupları, eğitim düzeyleri ve mesleki eğitimin önem derecesini ortaya koymak amacı 

ile yapılmıştır.  

Yapılan araştırma göstermiştir ki; çiçekçilerin büyük çoğunluğu %57.1‟i orta yaş (26–45 yaş) arasında 

olup, eğitim düzeyleri %76.1‟le lise düzeyindedir. Eğitim düzeyinin en yüksek oranda lise olmasına rağmen bu 

eğitim mesleğe yönelik değildir. Çiçekçilerin %80.1‟i mesleki eğitime sahip değildir. Kooperatif, birlik yada 

meslek odası üyeliği %76.2 gibi yüksek oranda bulunmuştur. Araştırmada, çiçekçilerin tamamının bir sosyal 

güvenceye sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçekçi, pazarlama, sosyo–ekonomik yapı, girişimcilik, Kocaeli,  

 

Florists Kocaeli–Izmit Central District Socio–Economic Status 

Abstract 
This study was a survey which is based on face to face interviews with 21 florist who have settled shops 

in İzmit, in Kocaeli andı t was practiced between 28 March and 10 April. The survey forms have been prepared 

for different purposes and the survey consists of 49 questions which are all closed ended.  

This study has been done to find but who prefers this proffessıon, their age groups and to put forth the 

importance of proffesional adecation for considiration while findg their socio–economic structure.  

The researches show that most of the florist are middle aged 57.1% (at the age of 26–45) and their 

educations are at high school level (76.1%). Although they are high school graduates, their educations are not 

aımed at their proffesions. 80% of the florists dont have proffesional education. It has been discovered that the 

rat e of the membership of a corparation union or a proffesion chamber is high (76.2%) and all the florist 

 

Keywords: Florist, marketing, socio–economic structure, entrepreneurship, Kocaeli 

 

GiriĢ 

Süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin, değişen dünya konjonktüründe yeni 

pazarlama tekniklerini ve satış yöntemleri gibi 

faaliyetlerini kullanarak, rakipleri karşısında 

pazarda aşağı durumda kalmaması için gerekli 

tutundurma, tanıtım, pazarlama stratejileri ve 

pazarlama iletişim kanallarını iyi şekilde 

kullanması gerekmektedir.  

Dolayısıyla pazar ve pazarlama 

faaliyetlerinin son yıllarda ve gelecekte bütün iş 

kollarında olduğu gibi süs bitkileri sektöründe 

oldukça önemli olacaktır. Türkiye‟de ticari 

anlamada süs bitkileri yetiştiriciliği ve 

pazarlanması dünyadaki bu alanda yapılan 

değişimlere paralel gitmektedir. Türkiye‟de daha 

çok kesme çiçek ve saksı çiçeği tüketimi söz 

konusudur.  

Türkiye‟de ticari anlamda kesme çiçek 

üretimi ilk olarak İstanbul‟da başlamıştır; bunda 

çiçek tüketme alışkanlığına sahip bir kesimin 

(entelektüeller, azınlıklar, elçilik mensupları, ile 

batılı yaşam tarzına alışmış gruplar) varlığının 

önemli etkisi olmuştur. Çiçekçiliğin bir meslek 

kolu olarak gelişmesi ise 19. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra olmuş ve ilk çiçekçi dükkânı 

Beyoğlu‟nda Sabuncakis firması tarafından 1874 

yılında açılmıştır. O dönemde İstanbul‟da 

Kasımpaşa, Piyalepaşa Bulvarı, Etiler, Ulus, 

Kâğıthane, Samatya, Cerrahpaşa, Emirgan, 

Mecidiyeköy, Eyüp, Arnavutköy, Maltepe ve 

çevresi, Çengelköy, Beykoz, Adalar, (Büyük, 

Heybeli ve Burgaz), Kamlıkavak, Haramidere, 

Silivri ve Kurtköy‟de çiçek üretiliyordu. Ancak 

şehrin hızla büyümesi, diğerleri gibi kesme çiçek 

üretilen alanların da çeşitli şehirsel kullanışlara 
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dönüşmesine neden olmuştur (Karadağ, 1999: 

12)  

Kesme çiçeklerin yurtiçi pazarlaması 

kooperatifler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu 

kooperatiflerden en etkinleri İstanbul‟da bulunan 

“Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve 

Pazarlama Kooperatifi ile Sınırlı Sorumlu Çiçek 

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi‟ dir. Bu iki 

kooperatif, sahip oldukları pazarlama ağları ve 

mezat salonları ile üretilen çiçeklerin büyük 

bölümünü pazarlamaktadırlar (Sipahi, 1992: 2, 

Ertekin, 1998: 8) 

Türkiye genelinde kesme çiçek 

tüketiminin ve dolayısıyla ticaretinin tümü, 

tüketicilerin tamamının yaşadığı şehirlerde 

(yarısına yakını da İstanbul‟da, diğer yarısı 

Ankara başta olmak üzere diğerlerinde) 

gerçekleşmektedir (Doldur, Hüsniye, 2008).  

Çiçekler taşıma ve depolama için 

ambalajlanırken, kutu çiçekle doldurulduktan 

sonra üzerine de kâğıt kaplanarak kutunun 

kapağı kapatılır. Kutunun üzerine üreticinin adı 

ve kooperatifteki kod numarası yazılır ve 

kutunun gideceği (satılacağı) mezat adı da 

yazılarak kutular toplama merkezlerine bırakılır. 

Buradan kooperatiflerin kamyonları, kutuları 

alarak üzerinde yazılı mezata bırakır. Orada 

satılan çiçeklerin faturasını ve boş kutuyu bir 

gün sonra geri getirir. Üretici, faturadan malının 

kaça satıldığını öğrenir 1–2 ay sonra da parasını 

alır. Kesme çiçek üreticisi, malını bu şekilde 

satabilmek için çiçek kooperatiflerinden birisine 

ortak (üye) olmak zorundadır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırmanın ana materyalini Kocaeli‟nin 

merkez ilçesi olan İzmit‟te faaliyet gösteren 

perakende çiçekçilik yapan 21 çiçekçi 

oluşturmaktadır. Burada tamsayım yöntemi 

uygulanmış ve ilçe sınırları içersindeki ticaret 

sicili bulunan çiçekçilerin tamamı örnekleme 

alınmıştır. Birincil veriler çiçekçilerle yüz yüze 

yapılan anketlerden elde edilen verilerden 

oluşmaktadır. İkincil veriler ise bu konudaki 

çeşitli akademik çalışmalar ve ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarının görüşleri alınarak elde 

edilmiştir.  

 

Yöntem 

İzmit 52 mahalleden oluşmaktadır. Ancak 

ticari faaliyet gösteren çiçekçiler kent 

merkezindeki dokuz mahallede bulunmaktadır. 

Ankete katılan çiçekçilerin kent merkezindeki bu 

dokuz mahalledeki çiçekçilerdir. Görüşmeler bu 

mahallelerdeki faaliyet gösteren çiçekçilerle 

gerçekleştirilmiştir. Anket dökümleri yapılarak, 

anketlerden elde edilen veriler SPSS 16 

programında Frequences ve Crosstabulation ve 

% hesaplamaları yapılarak analiz edilmeye 

çalışılmıştır.  

 

AraĢtırma Bulguları 

Çiçekçilerin sosyo–ekonomik durumu 

Bu çalışmada Kocaeli ili İzmit merkez 

ilçedeki 21 adet çiçekçi ile görüşülmüş ve 

çiçekçilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumları, 

mesleki eğitimleri, işyerindeki konumları, 

işyerlerinin bulunduğu mahalle ve çiçek 

tüketimine bakış açıları sorgulanmış ve elde 

edilen verilerden Örneğe giren çiçekçilerin yaş 

aralıkları ve cinsiyet dağılımı Çizelge 1‟de 

verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde çiçekçilik 

işinin erkek işi gibi görüldüğü, çiçekçilerin 

%95.2‟sinin erkek, %4.8 gibi çok küçük bir 

oranla kadınların bu iş kolunda var olmaları, 

cinsiyet faktörünün bazı melek ve iş kollarında 

olduğu gibi bu iş kolunda da etkili olduğunu 

göstermektedir.  

Torun, Çelik ve Bobat‟ın (2012)‟de 

yapmış olduğu “Pazarlamada Fuarların Rolü ve 

Önemi (Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı 

Örneği)” konulu araştırmada fuara katılan firma 

sahiplerinin %67‟sini erkek, %33‟ünü ise 

kadınlardan oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu 

araştırmada göstermiştir ki; süs bitkileri alanında 

faaliyet yapan işletmelerde de cinsiyet ön plana 

çıkmakta ve daha çok erkekler tercih 

etmektedirler.  

Araştırmada çiçekçilerin yaş ve cinsiyete 

göre dağılımları incelenmiş ve Çizelge 1‟de 

verilmiştir. Çizelge 1‟e göre çiçekçilerin 

cinsiyete göre dağılımlarında göze çarpan %95.2 

ile erkeklerin tercih ettiği bir iş kolu olması, 

kadınlar ise yok denecek kadar düşük düzeyde 

%4.8 ile bu iş kolunda yer aldıkları tespit 

edilmiştir. Çiçekçilerin yaşa göre dağılımları ise; 

en fazla %38.1 ile 26–35 yaş arasındaki grup yer 

alırken, bunu ikinci sırada %28.6 ile 25 yaş ve 

altı yaş grubu izlemektedir. İkinci sıradaki 

gruptakiler aynı zamanda işin babadan devri 

şeklinde olduğu, müteşebbisliğin asıl kaynağı 

babalarının olduğu söylenebilir. Üçüncü sırada 

%19 ile 36–45 yaş aralığındaki grup yer 

almaktadır. Bu gruptaki işletmeciler ise babadan 

gelen bir iş olmasının yanı sıra, bu işi 
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kendilerinin de geliştirdiklerini ve yürüttüklerini 

ifade etmişlerdir. Dördüncü ve son sırda ise 

%14.3 ile 46–55 yaş aralığındaki grup 46–55 yaş 

grubu gelmektedir ki bu grup, bu işi; iş olmaktan 

çok meslek olarak görmekte ve yapmaktadırlar. 

Çiçekçilerin yaş ortalamasına 33 olarak 

bulunmuştur. Buradan şu sonuca ulaşılmaktadır, 

çiçekçilik yapanların daha çok orta yaş 

grubundaki kişiler olduğu, erkek olduğu ve baba 

mesleğini yada işini yürüttükleri ortaya 

çıkmaktadır.  

Araştırma açısından çiçekçilerin öğrenim 

durumları da önemli verilerden biri olması 

sebebi ile elde edilen veriler Çizelge 2‟de 

verilmiştir. Çizelge 2 incelendiğinde çekçilerin 

öğrenim düzeyleri %4.8‟i ilkokul, %9.5‟i 

ortaokul, %76.1‟ü lise, %4.8‟i önlisans ve 

%4.8‟i lisans mezunudur. Çiçekçilik mesleğini 

(İşini) yapanların daha çok lise mezunu olması, 

mesleki eğitimin hemen hemen hiç olmaması bu 

iş kolunun mesleki eğitim gerektirmeyen bir 

işkoluymuş gibi görünmesine neden olmaktadır. 

Aksine bu iş kolu mesleki eğitim ve beraberinde 

estetik gerektiren bir iş koludur. Çünkü süs 

bitkileri insanların iç dünyasına ve zevklerine 

hitap eder.  

Çiçekçilerin mesleki eğitim açısından 

(Çizelge 3) çiçekçilik işinde mesleki eğitimin 

önemi irdelenmiş ve çıkan sonuç hiçte iç açıcı 

çıkmamıştır. Bilimsel çevrelerin beklentisinin 

aksine bu işi yapanların büyük bir çoğunluğunun 

mesleki eğitimden yoksun olduğu ortaya 

çıkmıştır. Mesleki eğitim durumları incelenen 

çiçekçilerin %80.4‟nün mesleki eğitim 

almadıkları, %9.6‟sının ise mesleki eğitim yada 

mesleğe uygun eğitimleri aldıkları gözlenmiştir. 

Bunların %4.1‟nin Ziraat Mühendisi ve 

%4.1‟inin Ziraat Teknisyeni olduğu 

belirlenmiştir.  

Kocaeli merkez ilçesinde yürütülen 

çalışmada örneğe giren çiçekçilerin mahallelere 

göre dağılımı incelenmiş ve 52 mahallenin 

9‟unda çiçekçi dükkânlarının (iş yerlerinin) 

bulunduğu tespit edilmiş ve buradaki 

çiçekçilerin sayıları ve mahallelere göre 

dağılımları Çizelge 4‟te verilmiştir. Çizelge 4 

incelendiğinde çiçekçilerin dağılımının 

mahallelerin büyüklüğü, o bölgede yaşayanların 

sosyo–ekonomik durumları, hastane ve 

işyerlerinin fazla bulunduğu, insan 

hareketliliğinin daha yoğun olduğu yerler ve 

mahallelerde daha fazla olduğu göze 

çarpmaktadır.  

Çiçekçilerin ekonomik durumu 

Çiçekçilerin ekonomik düzeylerini 

belirlemede etkili faktörler arasında süs bitkileri 

ve çiçek satışlarının yoğun olduğu zamanlardır. 

Bu yoğunluğun mevsimsel mi yoksa özel 

durumlara mı bağlı olduğunun tespiti için, 

çiçekçilere görüşmede sizin cirolarınızı 

dolayısıyla gelirlerinizi etkileyen faktörler 

nelerdir? Sorusu yönlendirilmiş ve elde edilen 

veriler Çizelge 5‟te verilmiştir. Çiçekçilerin 

gelirlerini ve çiçek satışlarının yüksek olmasını 

etkileyen faktörlerin Özel gün sayısının fazla 

olması ve Fiyatların uygun olduğu 

kombinasyonların etkisinin fazla olduğu ve 

cirolarının arttığını belirten çiçekçilerin oranı 

%57.2 dir. Buradan çıkan sonuç ise çiçekçilerin 

gelirlerini, cirolarını etkileyen iki kıstas var ve 

bunlar hem tüketici açısından hem işletmeci olan 

çiçekçi açısından önemli olmaktadır. Çiçek 

fiyatlarının uygun olması tüketici 

memnuniyetini, özel gün sayısının fazla olması 

ise işletmecileri yani çiçekçileri memnun 

etmektedir. Çiçekçilerin ekonomik düzeylerini 

etkileyen faktörlerden bir diğeri ise çiçek 

fiyatlarının doğru belirlenmesi ile mümkündür. 

Çiçekçikler çiçek ve süs bitkilerinin satış 

fiyatlarını belilerken dikkate aldıkları faktörler 

Çizelge 6‟da verilmiştir  

Çiçekçilerin işletmelerinde sattıkları 

ürünleri nereden ve nasıl temin ettiklerine göre 

değişmektedir. Çizelge 6 incelendiğinde 

çiçekçilerin sattıkları ürünleri alış şekilleri ile 

alış fiyatlarının yanı sıra satışlarının yoğun 

olduğu özel günlerin daha etkili olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Burada en önemli etken, 

mezatlardan alış fiyatına göre %52.4, çiçek 

borsasının etkili olduğunu belirtenlerin oranı 

%28.6 iken özel günler olduğunu belirten 

çiçekçilerin oranı ise %19‟dur.  

Çiçekçilerin ekonomik durumlarını 

etkileyen bir diğer faktör ise süs bitkilerinin 

pazarlanmasında karşılaştıkları sorunlardır. Bu 

sorunların neler olduğu Çizelge 7‟de verilmiştir. 

Süs bitkileri ve çiçeklerin tarım ürünleri grubuna 

girmesi ve canlı olmaları sebebi ile mevsimsel 

değişimlere, doğal koşullara, depolanan ve 

muhafaza şekillerine göre maliyetler getiren ve 

satışları etkilenen süsü bitkileri pazarlanırken 

çiçekçilere çeşitli sorunlar yaratmakta ve bu 

sorunlar parasal olarak çiçekçilerin bütçesine 

yansımaktadır. İç piyasada daha çok satılan ve 

tercih edilen süs bitkileri Kesme çiçek ve Saksı 

çiçekleri olması sebebiyle, çiçekçilerin ana 
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sermayelerini oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla bu 

ürünlerin canlı, sağlıklı, saklanma ve teşhir 

edilme ortamlarının, depolama ve 

muhafazalarının uygun olması gerekmektedir. 

Çiçekçilerin bu manada karşılaştıkları sorunlar 

Çizelge 7 incelendiğinde Çiçekçilerin %81‟i 

çiçeklerde erken solma, Kışın Donma, bakım, 

deforme olma, hastalık vb. sebeplerle doğal 

görünümlerini kaybetmeleri sebebiyle satış ve 

pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, 

%9.5 fire vermeden, diğer geriye kalanlar %9.5 

ise başka etmenlerden dolayı pazarlama ve 

satışlarda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Çiçekçilerin sosyal güvence sahipliği ve 

meslek odasına üyelik durumları  

İç piyasaya yönelik kesme çiçek üretimi 

yapan işletmelerin büyük çoğunluğu kooperatif 

üyesidir. Kooperatifler üyelerinin ürünlerini 

üretim yerlerindeki belli noktalardan 

kamyonlarla toplayarak çeşitli illerdeki 

kendilerine ait 20 dolayındaki çiçek mezatlarına 

taşıyarak buralarda açık artırma–açık eksiltme 

yöntemiyle satmaktadırlar (Altıntaş, 2004: 22).  

Kooperatif mezatlarının dışında bazı özel 

mezatlar da kesme çiçek pazarlaması 

yapmaktadır. Kesme çiçek pazarlamasında 

üreticiden perakende satış yapan çiçekçilere 

doğrudan satış şeklinde pazarlama kanalı da 

mevcuttur. Özellikle kooperatif üyesi olmayan 

küçük ölçekli bazı işletmeler bu kanalı 

kullanmakta, az olan ürününü doğrudan 

kendileri perakendecilere ya da toptancılara 

satmaktadırlar. Yurtiçi pazarlamada bazen büyük 

ihracatçı firmalar da yer almaktadırlar. Bu 

firmalar ihraç edemedikleri ürünlerini yurtiçinde 

pazarlamak için, tüketim merkezlerinde faaliyet 

gösteren (çoğunlukla kendilerine ait) 

toptancılara göndermekte ve buradan 

perakendecilere satış yapmaktadırlar. İhracat 

artığı bu ürünler, iç piyasada satılmakta bu 

durum iç Pazar fiyatlarını oldukça düşürmektedir 

(DPT, 2001: 35–36) 

Araştırmamıza konu olan çiçekçilerin 

herhangi bir kooperatife üyelik durumunun, 

meslek odasına üyeliğinin olup olamadığı ve 

sosyal güvence sahipliği durumu irdelenmiş ve 

elde edilen veriler Çizelge 8, Çizelge 9, Çizelge 

10 ve Çizelge 11‟de verilmiştir. Çizelge 8‟e göre 

çiçekçilerin %76.2‟sinin bir kooperatif, birlik 

yada Meslek Odasına üye olduğu, %28.2‟nin ise 

herhangi bir üyeliğinin bulunmadığı 

saptanmıştır. Buradan çıkan sonuç bu iş kolunda 

örgütlü olmanın kaçınılmaz olduğu ve bu 

durumun pazarlama için özellikle mezatlarda 

faaliyet gösterebilmek için zorunluluk 

olmasından kaynaklandığı da söylenebilir.  

Çiçekçilerin mezatlarda alış yada satış 

yapabilmeleri için herhangi bir mesleki birlik, 

kooperatif, dernek veya uluslararası bir topluluk 

yada örgüte üye olmaları gerekmektedir. Çizelge 

8 incelendiğinde 5 (%23.8) işletmecinin dışında 

kalan, 16 işletmecinin (%76.2) tamamının her 

hangi bir örgüte üyelikleri söz konusudur. 

Dolayısıyla, burada yapılan araştırmada 

üyeliklerin zorunluluktan kaynaklandığı 

söylenebilir. Çiçekçilerin eğitim düzeyi ile 

mesleki bir birlik, meslek odası yada kooperatif 

üyeliği arasındaki ilişki Çizelge 9‟da verilmiştir. 

Çizelge 9 incelendiğinde, eğitim düzeyinin 

üyeliklerde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çiçekçilerin %76.1‟i herhangi bir yere üye iken, 

%23.9‟u hiçbir yere üyeliği yoktur.  

Eğitim Düzeyi ile Mesleki Bir Birlik, 

Meslek Odası yada Kooperatif Üyeliği 

Arasındaki İlişki Çizelge 10‟da verilmiştir. 

Buradan üye olma durumlarını eğitim 

düzeylerine göre sıralarsak %75 ile lise 

mezunları birinci sırada yer alırken, diğer eğitim 

düzeylerinin her biri %6.25‟lik dilimle ikinci 

sırada yer almaktadır. Üye olmayanların eğitim 

düzeylerine bakınca, %80‟ni lise, %20‟si 

ortaokul mezunu kişilerden oluştuğu 

belirlenmiştir.  

Araştırmada çiçekçilerin kendilerinin ve 

çalışanlarının sosyal güvencelerinin olup 

olmadığı sorgulanmış ve elde edilen veriler 

Çizelge 11‟da verilmiştir. Çizelge 11 

incelendiğinde, çiçekçilerin hem kendilerinin 

hemde çalışanlarının tamamının sosyal 

güvencesinin olduğu belirlenmiştir.  

Ankete katılan işletmecilerin tamamının 

sosyal güvencesi olduğu, işyerlerinin kendi 

üzerine ruhsatlı olması kanunlar gereği Bağ 

kur‟lu olmasını gerektirdiği için hepsinin sosyal 

güvencesi bulunmaktadır. Anacak çalışanlarının 

da sosyal güvencesinin olması işletmecilerin bu 

konudaki duyarlılığını ve bilinç düzeyinin iyi 

olduğunu göstermektedir. Bu işletmeler daha 

çok küçük aile işletmeleri olmaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Çiçekçilik işinde mesleki eğitimim 

olmaması bu iş kolu için olumsuz bir durumdur. 

Dolayısıyla mesleki eğitim almış kişilerin bu işi 

yapması için gerekli tedbirlerin alınması ve 
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teşviklerin verilmesi ülke politikaları açısından 

önemli olacaktır. Tarımsal üretimin bir kolu olan 

süs bitkileri sektörünün gelişmesi ve pazarların 

genişlemesi açısından önemlidir.  

Çiçekçilerin büyük çoğunluğu (26–45 yaş) 

%57.1‟i orta yaş grubundadır. Ticari işlerde 

bireylerin daha olgun bir yaş grubunda olmaları 

yaşam tecrübeleri ile birleştirdiklerinde 

başarılarının daha yüksek olacağını 

düşündürmektedir.  

Çiçekçilerin eğitim düzeyleri en fazla 

%76.1‟le lise düzeyinde bulunmuştur. Mesleki 

eğitime sahip olanların sayısının az olması ve 

yüksek tahsil düzeyine sahip olanların bu 

mesleği çok tercih etmedikleri sonucunu ortaya 

koymaktadır.  

Çiçekçilerin %80.1‟i mesleki eğitime 

sahip değildir. Oysaki bu iş kolunda mesleki 

eğitim oldukça önemli olmalıdır. Çiçekçilikte 

estetik anlayışın ve çiçek düzenleme sanatının 

önemli olması açısından, çiçekçilik yapan veya 

bu işi yapacakların mesleki eğitimi alınması 

oldukça önemlidir.  

Çiçekçilik işini daha çok erkekler tercih 

etmektedirler.  

İhracata ve ithalata yönelik olarak mezat 

ve lojistik sisteminin oluşturulması durumunda 

rekabet gücümüzün kazanacağı ivme olarak 

ifade edilmiştir. Genelde örgütlenme 

eksiklikleri; özellikle kooperatif / üretici birliği 

şeklindeki ikili yapının yarattığı sakıncaları 

bulunmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak 

için örgütlü olmak işletmeleri olumsuzluklardan 

koruyacaktır.  

Çiçekçilerin örgütlü davranış içinde 

olmaları bazı zorunluluklar gereği ortaya 

çıkmıştır. Bu iş kolunda ürünlerin tedarik 

edilmesi aşamasında veya üretilen ürünlerin 

mezatlarda satılabilmesi açısından herhangi bir 

kooperatif, birlik, meslek odası, dernek yada 

uluslararası bir örgüte üyelik zorunluluğu vardır.  

İşletmecilerin (çiçekçilerin) 16‟sı (%76.2) 

bir örgüte üye olduğu tespit edilmiştir. Bu kadar 

yüksek oranda herhangi bir kooperatif, birlik 

yada meslek odasına üyelikleri bulunması, 

işletmecilerin örgütlü hareket etmeleri kendi 

açılarından serbest ekonomi düzeninde istenen 

bir durumdur. Hem kendileri için hemde 

tüketiciler açısından avantajlı durumlar 

yaratmaktadır. Ürünlerini temin ederken 

(mezatlarda Alırken veya Satarken) veya 

satarken bazı öncelikleri olduğu gibi piyasadaki 

olumsuz durumlardan koruyucu etkisi 

olmaktadır.  

Üretim ve pazarlamada profesyonelliğin 

yerleşmesi ve teknik bilgi açığının kapatılmasına 

yönelik eğitim faaliyetleri artırılmalıdır.  

İşletmecilerin ve çalışanlarının tamamının 

bir sosyal güvencesi bulunmaktadır. Dolayısıyla 

iş yaşamında ve çalışma hayatında bulunan 

insanların arzuladıkları olumlu bir durumdur. Bu 

durumun diğer iş kollarına iyi örnek oluşturacağı 

söylenebilir.  

Bu tür işletmelerin daha çok küçük aile 

işletmeleri olmasının bir sonucu olarak sosyal 

güvencenin yapılmasında etkili olduğu 

söylenebilir.  
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Çizelge 1. Çiçekçilerin yaş ve cinsiyete göre dağılımları  

Çiçekçilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

Cinsiyet Sayı % 

Kadın 1 4.8 

Erkek 20 95.2 

Toplam 21 100.0 

Çiçekçilerin Yaş Dağılımları 

Yaş Aralığı Sayı % 

25 ve altı 6 28.6 

26–35 8 38.1 

36–45 4 19.0 

46–55 3 14.3 

Toplam 21 100.0 

 

Çizelge 2. Çiçekçilerin öğrenim durumları  

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1 4.8 2 9.5 16 76.1 1 4.8 1 4.8 21 100 

 

Çizelge 3. Çiçekçilerin mesleki eğitim durumu  

Ziraat Mühendisi Ziraat Teknisyeni Mesleki Eğitimi Yok Toplam 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

1 4.8 1 4.8 19 80.4 21 100 

 

Çizelge 4. Çiçekçi dükkânlarının bulunduğu mahalleler ve mahallelere göre dağılımları  

Çiçekçinin Bulunduğu Mahalle 
Ankete Katılan Çiçekçi Dükkânları 

Sayı (Adet) % 

Yahyakaptan 4 19.0 

Karabaş Mahallesi 2 9.5 

Cedit Mahallesi 2 9.5 

Kemalpaşa Mahallesi 2 9.5 

Hacıhasan Mahallesi 3 14.3 

50. Yıl Mahallesi 1 4.8 

Ömerağa Mahallesi 2 9.5 

Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3 14.3 

veli Ahmet Mahallesi 1 4.8 

İnönü Mahallesi 1 4.8 

Toplam 21 100.0 

 

Çizelge 5. Çiçek satışlarının etkili faktörler  

Etkili Faktörler 
Tercih Adedi ve Yüzdesi 

Sayı % 

Özel Gün Sayısının Fazlalığı 2 9.5 

Fiyatların Uygunluğu 3 14.3 

Her İkisi de 12 57.2 

Yanıt vermeyenler 4 19.0 

Toplam 21 100.0 

 

Çizelge 6. Çiçekçilere göre çiçek fiyatlarını belirlenmesinde etkili olan faktörler  

Çiçek Fiyatlarını Belirlemede Etkili Faktörler 
Çiçekçiler 

Sayı % 

Mezatlardan Alış Fiyatına Göre 11 52.4 

Çiçek Borsasına Göre 6 28.6 

Özel Günlere Göre 4 19.0 

Toplam 21 100.0 
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Çizelge 7. Çiçekçilerin kesme çiçek ve saksı çiçeklerinin pazarlamasında karşılaştıkları sorunlar  

Pazarlamada karşılaşılan sorunlar 
Çiçekçiler 

Sayı % 

Erken Solma, Kışın Donma, Bakım, Deforme, Hastalık vb.  17 81.0 

Fire verme 2 9.5 

Hepsi 2 9.5 

Toplam 21 100.0 

 

Çizelge 8. Herhangi bir kooperatif, birlik veya meslek odasına üyelik durumu  

Herhangi bir kooperatif, birlik veya meslek odasına üyelik durumu 
Toplam 

Evet Üye Olanlar Hayır Üye Olmayanlar 

Sayı % Sayı % Sayı % 

16 76.2 5 23.8 21 100 

 

Çizelge 9. Çiçekçilerin üye oldukları meslek odası, kooperatif, birlik yada derneklere göre dağılımı 

Üye Olunan Örgütler 
Toplam 

Yanıt vermeyen Meslek Odası Kooperatif Dernek Birlik İnter Flower 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

5 23.8 3 14.3 5 23.7 3 14.3 3 14.3 3 14.3 21 100 

 

Çizelge 10. Eğitim düzeyi ile mesleki bir birlik, meslek odası ya da kooperatif üyeliği arasındaki ilişki  

Eğitim Düzeyi 

Mesleki Bir Birlik, Meslek Odası Yada Kooperatif Üyeliği 
Toplam 

Evet Hayır 

Sayı % Sayı % Sayı % 

İlkokul 1 6.25 0 0 1 4.8 

Ortaokul 1 6.25 1 20 2 9.5 

Lise 12 75.0 4 80 16 76.1 

Önlisans 1 6.25 0 0 1 4.8 

Lisans 1 6.25 0 0 1 4.8 

Toplam 16 100.00 5 100 21 100.0 

 

Çizelge 11. Çiçekçilerin kendilerinin ve çalışanlarının sosyal güvenceye sahip olma durumu 

Var Yok Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

21 100 0 0 21 100 
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Türkiye‟de Süs Bitkileri DıĢ Ticareti 
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Özet 

Türkiye, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve 

ucuz işgücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli avantajlara sahiptir.  

2011 yılında 70.7 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye süs bitkileri ihracatının %47.3‟ünü kesme 

çiçekler, %44.8‟ini dış mekan süs bitkileri, %4.6‟sını iç mekan süs bitkileri, %3.3‟ünü ise çiçek soğanları 

oluşturmaktadır.  

Türkmenistan, Hollanda, Irak, İngiltere, Almanya, Azerbaycan ve Ukrayna süs bitkileri ihracatı 

yaptığımız önemli ülkeler arasındadır.  

54.8 milyon dolar olan Türkiye‟nin 2011 yılı süs bitkileri ithalatının %60.4‟ünü dış mekan süs bitkileri, 

%25.1‟ini iç mekan süs bitkileri, %11.1‟ini çiçek soğanları, %3.4‟ünü ise kesme çiçekler oluşturmaktadır.  

2011 yılında süs bitkileri ithalatımızın değer olarak %43‟ünün gerçekleştirildiği Hollanda ile %35.8‟inin 

gerçekleştirildiği İtalya ithalatta en önemli ülkeler olarak dikkati çekmektedir.  

Son yıllarda Türkiye‟nin süs bitkileri dış ticaretindeki bu gelişmeler dinamik bir yapı ortaya koymakta 

olup, ülkemizde kesme çiçeklerde ihracat, dış mekan süs bitkilerinde ithalat yönünde ağırlıklı olup, iç mekan 

(saksılı) süs bitkileri ile çiçek soğanlarında ise tamamen dışa bağımlılık söz konusudur.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, süs bitkileri, dış ticaret, ihracat, ithalat 

 

Ornamental Plants Foreign Trade in Turkey  

Abstract 

Turkey has significant advantages for cultivation of ornamental plants such as the suitable climatic and 

geographical conditions, proximity to the customer countries and cheap labour.  

Turkey had 70.7 million dollars export of ornamental plants in 2011. This amount consisted of exports of 

ornamental plants in the percent cut flowers (47.3%), percent of outdoor ornamental plants (44.8%), indoor 

ornamental plants (4.6%), and flower bulbs (3.3%).  

Turkmenistan, Netherlands, Iraq, United Kingdom, Germany, Azerbaijan and Ukraine are among the 

major countries which Turkey exports the ornamental plants to these countries.  

Turkey had 54.8 million dollars import of ornamental plants in 2011. This amount consisted of outdoor 

ornamental plants (60.4%), indoor ornamental plants (25.1%), flower bulbs (11.1%) and cut flowers (3.4%) 

The value of imports of ornamental plants 43.0% from Netherlands and 35.8% from Italy to Turkey. 

These countries were stands out as the most important countries in 2011.  

Turkey‟s foreign trade sets out a dynamic structure of ornamental plants. Turkey has success on cut 

flowers export. Despite there are an imbalance on imports of outdoor ornamental plants and a dependence on the 

indoor (pot), ornamental plants and flower bulbs.  

 

Keywords: Turkey, ornamental plants, foreign trade, export, import 

 

GiriĢ 

Türkiye‟de süs bitkileri sektörünün 

gelişmesi dünya ülkelerine benzer şekilde 

kentleşme olgusunun hızlandığı 1940‟lı yıllarda 

İstanbul ve çevresinde başlamış, daha sonra 

uygun iklimsel özelliklere sahip olan Ege ve 

Akdeniz Bölgelerine genişlemiştir. Sektörün 

büyümesi ihracat teşvikleri ve çoğaltma 

materyali ithaline kolaylıklar getirilen 1985 

yılına kadar sınırlı olmuş, bu yıldan sonra ise 

tüm faaliyet alanlarında çok hızlı gelişmeler 

yaşanmıştır. Süs bitkileri sektörü marjinal 

alanların ve aile işgücünün değerlendirilmesi, 

istihdama katkı ve 71 milyon dolara yaklaşan 

ihracat değeri ile ülkemiz için önemli bir bitkisel 

üretim alt sektörü haline gelmiştir.  

 

Türkiye Süs Bitkileri DıĢ Ticareti 

Türkiye süs bitkileri ihracatı 

Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri 

ihracatının verildiği Çizelge 1 incelendiğinde; 

süs bitkileri ihracatımızın artış eğiliminde 

olduğu söylenebilir. 2010 yılında süs bitkileri 

ihracat değerinin %59.6‟sını kesme çiçekler, 

%34.3‟ünü dış mekan süs bitkileri, %2.7‟sini iç 

mekan süs bitkileri, %3.4‟ünü çiçek soğanları 



 

408 

 

oluşturmakta iken, 2011 yılında toplam süs 

bitkileri ihracat değeri içinde kesme çiçek 

ihracatının payı %47.3‟e gerilerken, dış mekan 

süs bitkileri ihracatının payı %44.8‟e 

yükselmiştir (Çizelge 1).  

Türkiye‟de son yıllarda dışsatıma yönelik 

kesme çiçek üretiminin gelişmesinin başlıca 

nedenleri olarak; sektörde özellikle üretici–

dışsatımcı modelinin yerleşmesi, dışsatımın 

pazar taleplerine göre uyumlandırılması, 

sözleşmeli üretim modelinin uygulanması ve 

2005 yılından itibaren ihracat teşviklerinin 

getirilmesi gösterilebilir (Saner ve Atabay, 

2006).  

Türkiye‟de kesme çiçek sektöründe 

15.03.2005 tarih ve 25756 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Tarımsal Ürünlerde 

İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu 2005/1 sayılı tebliği 

çerçevesinde “buket yapmaya elverişli veya süs 

amacına uygun cinsten çiçek ve tomurcuklarına” 

ihracat iadesi olarak azami teşvik ton başına 205 

dolar olarak belirlenmiştir. Miktar barajı %37 

azami ödeme oranı %20 olarak uygulanmaktadır 

(Saner ve Atabay, 2006).  

06.04.2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Tarımsal Ürünlerde 

İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu 2012/2 sayılı tebliği ile 

2012 yılı için “Buket yapmaya elverişli veya süs 

amacına uygun cinsten çiçek ve tomurcuklarına” 

ihracat iadesi olarak azami teşvik ton başına 205 

dolar olarak belirlenmiş olmasına rağmen miktar 

barajı %40‟a çıkarılmış, azami ödeme oranı ise 

%10‟a düşürülmüştür (Başbakanlık Mevzuatı 

Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 2012).  

Bununla birlikte söz konusu tebliğin 5. 

maddesinin 1. fıkrası buket yapmaya elverişli 

veya süs amacına uygun cinsten çiçek ve 

tomurcukların “İhracat Bağlantılı Tarımsal 

Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek 

ihraç edilmeleri halinde, ihracat iade miktarları 

ve azami ödeme oranlarının %50 oranında 

artırılarak ödeneceğini, bu suretle hesaplanacak 

%50‟lik artış tutarının %60‟ının üreticiye nakit 

ödeneceğini, %40‟ının ise ihracatçı adına açılmış 

olan mahsup hesabına alacak kaydedileceğini 

belirtmektedir (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme 

ve Yayın Genel Müdürlüğü, 2012).  

Türkiye‟nin önemli ülkelere göre süs 

bitkileri ihracatı Çizelge 2‟de verilmiştir. 

Çizelge 2 incelendiğinde 2009 yılında süs 

bitkileri ihracatımızın değer olarak %18‟i 

Hollanda‟ya gerçekleştirilmişken, 2011 yılında 

Hollanda‟ya yapılan ihracatımız %16.1‟e 

gerilemiş, aynı dönemde Türkmenistan‟a yapılan 

ihracatımız ise %7.4‟den %17.8 seviyesine 

yükselmiştir.  

Genel olarak süs bitkileri ihracatımızın 

%93.4‟ü İngiltere, Hollanda, Almanya, 

Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, Irak, 

Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ülkelerine 

gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2).  

Kesme çiçek ihracatımızda en önemli ürün 

karanfildir. 2010 yılında karanfil ihracatı kesme 

çiçek ihracat değerinin %76‟sını, toplam süs 

bitkileri ihracat değerinin ise %45‟ini 

oluşturmakta iken, 2011 yılında karanfil ihracatı 

kesme çiçek ihracat değerinin %76.4‟ünü, 

toplam süs bitkileri ihracat değerinin %36.1‟ini 

oluşturmuştur (Anonim, 2012).  

Karanfil dışında ihraç edilen diğer önemli 

kesme çiçekler arasında gül, krizantem, glayöl 

ve Gerbera gelmektedir.  

Kesme çiçek ihracatında İngiltere, 

Hollanda, Rusya, Ukrayna, Romanya ve 

Almanya en önemli pazarlarımızdır (Anonim, 

2012).  

2011 yılı kesme çiçek ihracatımızın değer 

olarak %26.6‟sı İngiltere, %24.3‟ü Hollanda, 

%9.0‟u Rusya, %11‟i Ukrayna, %7.5‟i 

Romanya, %8.3‟ü Almanya‟ya gerçekleştirilmiş 

olup; toplam kesme çiçek ihracatının %86.7‟si 

bu 6 ülkeye yapılmıştır (Anonim, 2012).  

2011 yılı dış mekan süs bitkileri 

ihracatımızın değer olarak %39.5‟i 

Türkmenistan, %18.1‟i Almanya, %22.4‟ü Irak 

ve %13.3‟ü Azerbaycan‟a yapılmıştır. Toplam 

dış mekan süs bitkileri ihracatımızın %93.3‟ü bu 

4 ülkeye gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2012).  

2011 yılında Hollanda çiçek soğanları 

ihracatımızın değer olarak %90.4‟ünü 

gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke 

konumundadır (Anonim, 2012).  

Aynı yıl iç mekan süs bitkileri 

ihracatımızın %67.6‟sı Irak, %20.2‟si 

Hollanda‟ya yapılmıştır (Anonim, 2012).  

Doğal çiçek soğanları adı ile tanınan 

bitkilerin bilim dilindeki ismi “geofit”tir. Çiçek 

soğanlarına örnek olarak lale, sümbül, iris, 

zambak ve nergis verilebilir.  

Türkiye‟nin geofitler açısından zengin 

genetik kaynaklarına sahip olmasının bir sonucu 

olarak doğan ve ülkemize özgü olan bu faaliyet 

alanında üretim sahaları değişimi yalnızca 

ekonomik anlamda değil doğanın özellikle de 
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nesli tehlike altındaki bitki türlerinin korunması 

açısından da büyük önem taşımaktadır.  

Doğal çiçek soğanları faaliyet alanının en 

önemli özelliği ürünün hemen tümünün ihracat 

konusu olmasıdır. İhraç edilen ürünün tümü 

üretim alanlarından gelmemekte doğadan 

sökümler de söz konusu olmaktadır.  

Doğadan sökümler ve türler düzeyindeki 

ihracat miktarları Türkiye‟nin taraf olduğu 

CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna & Flora; 

Nesilleri Tehlike Altındaki Doğal Bitki ve 

Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticareti 

Antlaşması) gereğince oluşturulan Danışma 

Kurulu ve Teknik Komite tarafından 

belirlenmekte ve bu antlaşma gereğince 

oluşturulan hukuksal düzenlemeler yoluyla 

denetlenmektedir. Bu sistemde temel amaç 

tehlike altındaki bitki türlerinin korunmasıdır.  

Günümüzde artan çevre koruma bilinci 

nedeni ile doğal çiçek soğanlarının doğal 

dengesinin korunması için önlemler alınmıştır. 

Bu kapsamda, doğadan sökülen soğanların 

ihracatı önemli ölçüde azaltılarak, bu soğanların 

üretim alanlarından sağlanması temel düşünce 

olmuştur.  

Dünya üzerinde çiçek soğanı ihracatı 

yapan en önemli ülke Hollanda‟dır ve dünya 

ihracatının %80.4‟ünü gerçekleştirmektedir.  

Türkiye, dünyanın üç önemli gen 

merkezinin kesişme noktası olan bir bölgede 

bulunması nedeniyle, bitki genetik kaynakları 

açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Sahip 

olduğu 3000‟i endemik olmak üzere 10.500 tür 

arasında, kesme çiçek yetiştiriciliği açısından 

önem taşıyan çok sayıda bitki türünün doğal 

formları ve ıslah edilmemiş hatları 

bulunmaktadır.  

Ülkemizin tür zenginliği içinde doğal 

çiçek soğanlarının ayrı bir yeri vardır. Bu 

bitkiler yüzyıllardır tıbbi amaçlarla 

kullanılmasına karsın, kış aylarında 

çiçeklenmeleri nedeniyle geniş ölçüde 

bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır.  

Doğal çiçek soğanları, ülkemizin 

doğasından yüz yılı aşkın bir süredir sökülerek 

ihraç edilmektedir. Ancak 1960 yılından sonra 

ihracatı güncellik kazanmış ve ihracat 1990‟lı 

yıllara kadar giderek artmıştır. Çevre bilincinin 

gelişmesi ile soğan ihracatı sonucu doğanın 

tahrip olduğu düşüncesi ağırlık kazanmıştır.  

CITES–Nesilleri Tehlike Altındaki Doğal 

Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası 

Ticaretini Düzenleme Antlaşmasına uyum, çevre 

örgütleri ile bilim adamlarının toplumu 

bilinçlendirme gayretleri, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı‟nın kontenjan 

sınırlamaları ve bazı yıllarda söküm 

yasaklamaları ile doğadan sökümün kontrol 

altına alınmasına çalışılmıştır. Belirlenen 

yönetmelikler çerçevesinde sökümlere izin 

verilmiştir.  

Doğal çiçek soğanlarının söküm, üretim 

ve ihracatına ait yönetmelikle, ihraç edilecek 

miktarların belirlenmesi, Teknik Komite 

tarafından yapılmakta ve firmalara verilen 

doğadan söküm ve üretim kontenjanları bir 

önceki yılın kasım veya aralık ayı içinde Resmi 

Gazete‟de yayınlanmaktadır. Yönetmeliğe göre 

ihracatı yapılan doğal çiçekler üç ana başlık 

altında değerlendirilmektedir (Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü, 2012).  

Doğal çiçeklerin doğal ortamlarından 

sökülerek park ve bahçelerde kullanılması, ıslah 

materyali ve tıbbi bitki olarak değerlendirilmesi 

dış taleplerini artırmış ve ihracat artışına paralel 

olarak, 1960‟lı yıllarda ülkemizde cazibe 

kazanan bu türler doğadan bilinçsizce ve çok 

miktarlarda kontrolsüz olarak toplanarak adeta 

doğa talan edilmiştir. Böylece bazı türlerin yok 

olma tehlikesi karşısında yasal tedbirlerin 

alınması kaçınılmaz olmuştur.  

1989 yılında da ilk yönetmelik yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu yönetmelik revize edilerek 

24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı Resmi 

Gazete‟de “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, 

Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik” adı 

altında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu Yönetmelik gereğince doğal çiçek 

soğanlarının üretimi, hasadı, depolanması ve 

ihracatı tamamen Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı‟nın denetimi altındadır (Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü, 2012).  

Yönetmelik kapsamında Teknik Komite 

ve Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Yönetmelik 

gereği, doğal çiçek soğanlarının gerek doğadan, 

gerekse üretim ve çoğaltma yolu ile elde edilerek 

ihraç edilebilmesi için firmaların yeterlilik 

alması şarttır.  

Çiçek soğanı ihraç etmek üzere Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟na müracaat 

eden firmaların ihracat yeterlilikleri; Danışma 

Kurulunun teklifi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı‟nın onayı ile geçici olarak 

oluşturulacak bilirkişi heyeti tarafından yerinde 

yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir. 



 

410 

 

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun 

Teknik Komite tarafından onaylanması 

durumunda firma yeterlilik kazanır ve Ulusal 

Kotadan kontenjan alma hakkına sahip olur.  

Ulusal Kota her yıl ekim ayı içinde teknik 

Komite tarafından tespit edilir ve Resmi 

Gazete‟de “Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat 

Listesi Hakkında Tebliğ” adı altında yayımlanır. 

Teknik Komite kararları bağlayıcı niteliktedir ve 

tebliğde belirtilen türler için ihracat kotası 

dışında ihracat izni verilmez (Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü, 2012).  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından “Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı 

İhracat Listesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 

2012/51) 25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayınlanmıştır (Başbakanlık Mevzuatı 

Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 2011).  

İhracat amacıyla gerek doğadan sökülerek 

gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde 

edilerek 2012 yılında ihraç edilecek doğal çiçek 

soğanlarının cins, tür, çevre uzunluğu ve ihracat 

kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek 

soğanları Çizelge 3‟te verilmiştir.  

20 çiçek soğanı türü doğadan toplanarak 

ihracatı yasak olan çiçek soğanları kapsamında 

olup; ihracatı kotayla veya başka herhangi bir 

kayıtla sınırlandırılan çiçek soğanları 13 tür 

olarak, ihracatı üretimden serbest olan çiçek 

soğanları ise beş tür olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 3).  

İhracatı kotayla veya başka herhangi bir 

kayıtla sınırlandırılan 13 çiçek soğanı türü için 

soğan çevre uzunlukları, doğadan toplanacak 

miktarlar, büyütme ve üretim ile ihraç 

edilebilecek yıllık miktarlar ayrı ayrı belirlenmiş 

bulunmaktadır.  

Firmaların ilgili çiçek soğanlarını ihraç 

edebilmeleri için, ihracat yeterliliği almaları 

(uygun ana depoya sahip olması, doğadan elde 

ettiği çiçek soğanlarını her söküm bölgesindeki 

ön depodan geçirmesi, doğal çiçek soğanı 

üretimi, değerlendirilmesi ve pazarlanması 

konusunda ihtisaslaşmış en az bir teknik 

personel istihdam etmesi gerekmektedir 

(Bozkurt ve ark., 2006).  

 

Türkiye süs bitkileri ithalatı 

Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri 

ithalatı Çizelge 4‟te verilmiştir. Çizelge 4 

incelendiğinde süs bitkileri ithalatımızda önemli 

dalgalanmalar olduğu dikkati çekmektedir.  

2008 yılında 50 milyon dolar seviyelerine 

yaklaşan süs bitkileri ithalatımız, 2009 yılında 

dış mekan süs bitkileri ithalatına getirilen 

kısıtlamalar nedeniyle, 30 milyon dolar 

seviyesine gerilemiş, 2010 yılında 40 milyon 

dolar, 2011 yılında bir önceki yıla göre %38.1 

oranında artarak 55 milyon dolar seviyelerinde 

gerçekleşmiştir.  

2010 yılı toplam süs bitkileri ithalatının 

değer olarak %54.9‟unu dış mekan süs bitkileri, 

%28‟ini iç mekan süs bitkileri, %14‟ünü çiçek 

soğanları, %3.1‟ini ise kesme çiçekler 

oluşturmakta iken, 2011 yılında dış mekan süs 

bitkileri ithalat değerinin toplam süs bitkileri 

ithalat değerindeki payı %60.4 seviyesine 

yükselmiştir (Çizelge 4).  

2011 yılı dış mekan süs bitkileri 

ithalatımızın değer olarak %58.6‟sı İtalya, 

%17.2‟si Hollanda, %7.8‟i Almanya‟dan 

gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2012).  

Hollanda çiçek soğanları ithalatımızın 

%90.2‟sinin, iç mekan süs bitkileri ithalatımızın 

%82.5‟inin gerçekleştirildiği en önemli ülke 

konumundadır (Anonim, 2012).  

2011 yılı kesme çiçek ithalatımızın 

%56.7‟si Hollanda, %14.7‟si Çin ve %9.9‟u 

Hindistan‟dan yapılmıştır (Anonim, 2012).  

Türkiye‟nin önemli ülkelere göre süs 

bitkileri ithalatının verildiği Çizelge 5 

incelendiğinde; 2011 yılında süs bitkileri 

ithalatımızın değer olarak %43‟ünün 

gerçekleştirildiği Hollanda ile %35.8‟inin 

gerçekleştirildiği İtalya ithalatta en önemli 

ülkeler olarak dikkati çekmektedir (Çizelge 5).  

Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri dış 

ticareti Çizelge 6‟da verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde; 2007 ve 2008 yıllarında süs 

bitkileri ithalatımızın daha fazla olması 

nedeniyle, dış ticaret açığı söz konusu iken, 

2009, 2010 ve 2011 yıllarında süs bitkileri 

ihracatımızın ithalattan daha fazla olması, 2009 

yılında ihracat lehine farkın 17 milyon dolar, 

2010 yılında 14 milyon dolar, 2011 yılında ise 

16 milyon dolar seviyelerinde olmasına neden 

olmuştur.  

2007–2011 yılları ortalamasına göre 

Türkiye‟nin süs bitkileri gruplarına göre dış 

ticareti Çizelge 7‟de verilmiştir. Çizelge 7 

incelendiğinde kesme çiçeklerde ihracat lehine, 

dış mekan, iç mekan ve çiçek soğanlarında ise 

ithalat lehine bir durumun söz konusu olduğu 

görülmektedir.  
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Türkiye‟nin süs bitkileri dış ticareti 

dinamik bir yapı ortaya koymakta olup, kesme 

çiçek alanındaki ihracat başarısına karşın, dış 

mekan süs bitkilerinde ithalat lehine 

dengesizliğin, iç mekan (saksılı) süs bitkileri ile 

çiçek soğanlarında dışa bağımlılığın sürdüğünü 

ortaya koymaktadır.  

Çevre düzenlemede ihtiyaç duyulan bitki 

materyalinin istenilen zaman ve yerde yeterince 

bulunmaması dış mekan süs bitkileri ithalatını 

artıran neden olarak dikkati çekmektedir.  

 

Sonuç 

Türkiye, uygun ekolojik koşulları, çok 

değişik iklim özellikleri ve zengin bir doğası 

olmasına ve süs bitkilerinde son yıllarda hızlı bir 

gelişme göstermesine rağmen, henüz arzu edilen 

seviyede gelişme sağlayamamıştır. Türkiye sahip 

olduğu kaynaklarını akılcı kullanarak süs 

bitkileri üretimini artırmak ve dış pazarlara 

yönlendirmek zorundadır.  

Türkiye‟de süs bitkileri üretim ve 

ihracatının artırılması, ithalatın azaltılabilmesi 

için, süs bitkileri üretim ve ihracatının teşvik 

edilmesi, tarım arazilerinin küçülmesi ve 

parçalanmasının önlenmesi, organize tarım 

bölgelerinin oluşturulması, ürün çeşitliliğinin 

sağlanması, üretim bölgelerinde ihracat 

mezatlarının kurulması, enerji fiyatlarının diğer 

ülkelerle rekabet edebilir düzeye indirilmesi, 

girdilerden ve desteklerden etkin yararlanma, 

örgütlenme, nakliye masraflarının sübvansiyonu, 

iç pazarda tüketimin canlandırılması 

gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri ihracatı (1000 $) 

 

Yıllar 

2007 2008 2009 2010 2011 2011 (%) 

Kesme Çiçekler 32.659 30.116 29.921 32.154 33.470 47.3 

Dış Mekan Süs Bitkileri 7.385 9.116 13.009 18.479 31.685 44.8 

İç Mekan (saksı, salon) Süs Bitkileri 1.773 1.715 1.775 1.488 3.268 4.6 

Çiçek Soğanları 2.918 3.012 2.541 1.810 2.306 3.3 

Toplam 44.735 43.959 47.246 53.931 70.729 100.0 

 

Çizelge 2. Türkiye‟nin süs bitkileri ihracatında öne çıkan ülkeler* 

Ülkeler 

Yıllar 

2009 2010 2011 

Değer (1000 $) % Değer (1000 $) % Değer (1000 $) % 

Türkmenistan 3.487 7.4 6.221 11.5 12.613 17.8 

Hollanda 8.494 18.0 8.739 16.2 11.407 16.1 

Irak 1.026 2.2 3.198 5.9 9.407 13.3 

İngiltere 8.069 17.1 9.861 18.3 8.897 12.6 

Almanya 6.164 13.0 7.073 13.1 8.590 12.1 

Azerbaycan 2.951 6.2 3.231 6.0 4.485 6.3 

Ukrayna 3.372 7.1 3.195 5.9 3.679 5.2 

Rusya 4.464 9.4 3.741 6.9 3.255 4.6 

Romanya 2.823 6.0 3.057 5.7 2.502 3.5 

Bulgaristan 1.221 2.6 1.054 2.0 1.261 1.8 

Toplam 42.071 89.0 49.370 91.5 66.096 93.4 

Diğerleri 5.175 11.0 4.561 8.5 4.633 6.6 

Genel Toplam 47.246 100.0 53.931 100.0 70.729 100.0 

Kaynak: Anonim, 2012.   *Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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Çizelge 3. Doğal çiçek soğanlarının ihracat listesi (2012 yılı) (Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü, 2011).  

(I) 

Doğadan Toplanarak İhracatı 

Yasak Olan Çiçek Soğanları 

(II) 

İhracatı Kotayla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Çiçek 

Soğanları 

(III) 

İhracatı Üretimden 

Serbest Olan Çiçek 

Soğanları 

Tür İsmi Tür İsmi 

Yıllık Limit (Adet) Çevre 

Uzunluğu 

(cm) 

Tür İsmi 
Doğa Büyütme Üretim 

1.Allium (Yabani soğan) 

türlerinin hepsi 

2.Crocus (Çiğdem) türlerinin 

hepsi 

3.Fritillaria türleri 

(F.persica, F.imperalis 

hariç) 

4.Lilium (Zambak) türleri 

(L.candidum ve 

L.martagon hariç) 

5.Muscari (Muskari) 

türlerinin hepsi 

6.Sternbergia (Kara çiğdem) 

türleri (S.lutea hariç) 

7.Tulipa (Lale) türlerinin 

hepsi 

8.Eminium türlerinin hepsi 

9.Biarum türlerinin hepsi 

10.Nympheaceae (Nilüfer) 

türlerinin hepsi 

11.Orchidaceae (Salep) 

türlerinin hepsi 

12.Arum (Yılan yastığı) 

türlerinin hepsi (Arum 

italicum, Arum 

dioscorides hariç) 

13.Pancratium maritimum 

(Kum zambağı) 

14.Hyacinthus orientalis 

(Şark sümbülü) 

15.Gentiana lutea (Censiyan) 

16.Cyclamen (Sıklamen) 

türleri (C.coum, 

C.cilicium ve 

C.hederefolium hariç) 

17.Galanthus (Kardelen) 

türleri (G.elwesii ve 

G.woronowii hariç) 

18.İris (Süsen) türleri 

19.Paeonia (Şakayık) Türleri 

20.Diğer yumrulu ve soğanlı 

türler 

1.Anemone blanda 

(Yoğurt çiçeği) 
6.000.000 – – 4.0 

1.Lilium candidum 

(Miszambağı) 

2.Sternbergia lutea 

(Karaçiğdem) 

3.Iris tuberosum 

(Süsen)* 

4.Calla aethiopica 

(Kalla)* 

5.Polyanthus tuberosa 

(Sümbülteber)* 

6.Fritillaria persica 

(Adıyaman lalesi) 

(2012 yılı için) 

2.Arum italicum 

(Yılanyastığı) 
50.000 – 300.000 6.0 

Arum dioscorides 50.000 – 200.000 6.0 

3.Cyclamen 

cilicium 

(Sıklamen) 

100.000 – 200.000 8.0 

Cyclamen coum 

(Sıklamen) 
600.000 – 150.000 8.0 

Cyclamen 

hederefolium 

(Sıklamen) 

– – 2.000.000 10.0 

4.Dracunculus 

vulgaris (Yılan 

bıçağı) 

50.000 – 300.000 10.0 

5.Eranthis 

hyemalis (Sarı 

kar çiçeği) 

3.500.000 – – 3.5 

6.Galanthus 

elwesii (Toros 

kardeleni) 

4.000.000 1.250.000 750.000 4.0 

Galanthus 

woronowii 

(Karadeniz 

kard) 

2.500.000 500.000 – 4.0 

7.Leucojum 

aestivum (Göl 

soğanı) 

– – 4.000.000** 7.5 

8.Urginea 

maritima (Ada 

soğanı) 

10000 5000 – 20.0 

9.Geranium 

tuberosum 

(Deve tabanı) 

700000 – 300.000 5.0 

10.Fritillaria 

imperalis (Ters 

lale) 

– – – 10.0+ 

11.Lilium 

martagon (Türk 

zambağı) 

– – 2.500 10.0+ 

*Üretimi yapılan egzotik türler 

**Kotanın yarısı, Samsun ilindeki fındık bahçelerinden ve tapulu arazilerden temin edilecektir.  

 

Çizelge 4. Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri ithalatı (1000 $) 

 

Yıllar 

2007 2008 2009 2010 2011 2011(%) 

Kesme Çiçekler 705 824 727 1.238 1.883 3.4 

Dış Mekan Süs Bitkileri 29.838 34.348 16.814 21.791 33.141 60.4 

İç Mekan (saksı, salon) Süs Bitkileri 9.193 8.867 7.927 11.139 13.742 25.1 

Çiçek Soğanları 5.052 5.387 4.880 5.560 6.081 11.1 

Toplam 44.788 49.426 30.348 39.728 54.847 100.0 

Kaynak: Anonim, 2012. *Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Çizelge 5. Türkiye‟nin önemli ülkelere göre süs bitkileri ithalatı*  

Ülkeler 

Yıllar 

2009 2010 2011 

Değer (1000 $) % Değer (1000 $) % Değer (1000 $) % 

Hollanda 14.229 46.9 19.441 48.9 23.578 43.0 

İtalya 10.422 34.3 13.316 33.5 19.622 35.8 

Almanya 1.488 4.9 1.077 2.7 2.607 4.7 

Çin 1.070 3.5 1.600 4.0 1.344 2.5 

Kostorika 630 2.1 928 2.3 1.012 1.8 

Belçika 676 2.2 843 2.1 826 1.5 

Kenya 119 0.4 274 0.7 457 0.8 

Fransa 331 1.1 270 0.7 372 0.7 

İspanya 188 0.6 254 0.6 390 0.7 

Guatemala 164 0.5 263 0.7 273 0.5 

Toplam 29.317 96.6 38.266 96.3 50.481 92.0 

Diğerleri 1.031 3.4 1.462 3.7 4.366 8.0 

Genel Toplam 30.348 100.0 39.728 100.0 54.847 100.0 

Kaynak: Anonim, 2012. 

*Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.  

 

Çizelge 6. Türkiye‟nin yıllara göre süs bitkileri dış ticareti* (1000 $) 

 

Yıllar 

2007 2008 2009 2010 2011 

İhracat 44.735 43.959 47.246 53.931 70.729 

İthalat 44.788 49.426 30.348 39.728 54.847 

Fark –53 –5.467 +16.898 +14.203 +15.882 

Kaynak: Anonim, 2012. 

*Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.  

 

Çizelge 7. Türkiye‟nin süs bitkileri gruplarına göre dış ticareti* (1000 $) [2007–2011 yılları ortalaması]  

 
Kesme Çiçekler Dış Mekan Süs Bitkileri İç Mekan Süs Bitkileri Çiçek Soğanları 

İhracat 31.664 15.935 2.004 2.517 

İthalat 1.075 27.186 10.174 5.392 

Fark +30.589 –11.251 –8.170 –2.875 

Kaynak: Anonim, 2012.   *Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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Özet 
Genellikle gıda ürünü olarak tüketimi yapılan sebzelerin bazılarının yaprak, çiçek ve meyvelerinin görsel 

açıdan etkili olması, bu tür sebzelerin peyzaj mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyal olarak kullanımını 

doğurmuş ve giderek daha popüler olmaya başlamıştır. Peyzaj mimarlığı çalışmalarında sebzeler çoğunlukla ev 

bahçesi, hobi bahçesi gibi kullanım alanlarında yer almaktadır. Süs bitkisi olarak en çok kullanılan sebzeler 

olarak biber, domates, fasulye, kabak, patlıcan, marul, pazı, yaprak soğan ve fesleğen görülmektedir.  

Yenilebilir bahçeler, gıda bitkilerinin estetik amaç göz önünde bulundurularak organize edilmesidir. 

Diğer süs bitkilerinde olduğu gibi benzer tasarım ilkeleri esas alınır. Peyzaj tasarımında yenilebilir bitkiler 

kullanarak, bir bahçenin estetik değerine, sağlık ve ekonomik fayda gibi ek katkılar sağlanabilir.  

Bu çalışma kapsamında, peyzaj uygulamalarında yenilebilir bahçe kavramı çerçevesinde bitkisel materyal 

olarak bazı sebze türlerinin de alternatif olarak kullanılabileceği, bu kapsamda hangi türlerin kullanılabileceği ve 

hangi yönlerinin etkileyici olduğu değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sebze, süs bitkileri, peyzaj 

 

Using vegetables as Ornamental Plants in Landscape Architecture 

Abstract 

The fact that some vegetables which are generally consumed as food have visually impressive leaves, 

flowers and fruits, have led to their use as plant material in landscape architecture studies and it is becoming 

increasingly popular. In landscape architecture studies, vegetables mostly take part in home gardens and hobby 

gardens. Pepper, tomato, bean, cucurbits, eggplant, lettuce, chard, onion and basil leave can be seen as the most 

widely used vegetables as ornamental.  

Edible garden is to organize food crops by considering aesthetic purpose. Similar design principles as for 

ornamental plants are used while using edible plants. Using edible plants in landscape design can provide 

additional benefits such as health, economic to aesthetic value of a garden.  

Within the scope of this study, it is evaluated that some vegetable species, as alternative plant material 

can be used in landscape architecture studies and which species can be used in this context, and what aspects of 

the species considered to be impressive.  

 

Keywords: Vegetable, ornamental plants, landscape 

 

GiriĢ 

Yerleşim alanlarında, gerek iç gerekse dış 

mekânlardaki yeşil dokunun temelini oluşturan 

doğal ve yabancı ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, örtü 

bitkileri, tek ve çok yıllık otsu bitkiler peyzaj 

mimarlığı çalışmalarının en temel ve önemli 

elemanlarıdır. Değişik kavramlara göre yapılan 

peyzaj tasarımlarında kullanılan bitkiler, çevreye 

estetik olduğu kadar birçok fonksiyonel özellik 

kazandıran elemanlarıdır. Bu nedenle peyzaj 

tasarım çalışmalarında bitkisel materyal seçimi 

önemlidir. Bu elemanların yanı sıra pek çok 

yenilebilir bitki de peyzaj tasarım çalışmalarında 

yer almaktadır. Sebze grubu da bunlardan 

biridir. Pek çok sebze besin değeri taşımasının 

yanı sıra estetik değere de sahip olduğu için 

peyzaj tasarımlarında kullanılabilir (Balcau ve 

Apahidean, 2011).  

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında bitkisel 

materyal kullanılırken, bitkilerin morfolojik 

özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin dikkate 

alınması gerekir. Çünkü bitkiler dinamik 

varlıklardır. Mevsimlere, bulundukları ekolojiye 

göre farklı tepkiler gösterirler. Her bitki ölçü, 

biçim, renk, doku özelliklerine göre farklı görsel 

etkiye ve estetik değere sahiptir (Korkut ve ark., 

2010).  

Yenilebilir bitki olarak ele alınan 

sebzelerin bir kısmını (ticari önemi olan veya 

olmayan türler) beslenme amaçları dışında da 

hem hobi bahçelerinde hem de ev ve ofislerde 

süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.  
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Sebzeler tek yıllık, iki yıllık veya çok 

yıllık olarak gruplandırılır. Subtropik iklimlerde 

tek yıllık olarak yetiştirilen birçok sebze, 

özellikle saksılarda yetiştirildiğinde soğuk 

mevsimlerde iç mekânlara taşınarak veya iç 

mekânlarda yetiştirilerek çok yıllık süs bitkisi 

olarak değerlendirilebilmektedir.  

Sebzelerin süs bitkisi olarak kullanımı 

yeni bir fikir değildir (Friday, 2005). Yenilebilir 

bahçelerin orijini; Eski Pers bahçeleridir. Bu 

bahçelerde süs bitkileri ve yenilebilir bitkiler bir 

arada kombine edilerek kullanılmıştır. Süs 

bitkileri ve sebzelerin bir arada kullanılmasından 

sonra; baharatlar ve meyve ağaçları Ortaçağ 

manastır bahçelerinde kullanılmış, Rönesans 

döneminde ise tarım köylülükle 

ilişkilendirilerek, süs bitkileri ve sebze ve 

meyveler birbirinden belirgin bir şekilde 

ayrılmıştır (Sima ve ark., 2010). Çin ve Japon 

bahçelerinde de süs bitkileri ve yenilebilir 

bitkilerin bir arada kullanımları görülmektedir 

(Haight, 2006). Bahçe tarihinde yenilebilir 

bahçeler tasarım ve üretim potansiyeli açısından 

eşit öneme sahip bahçeleri tanımlayan “süs 

çiftlikleri” anlamına gelen “fermeornée”olarak 

adlandırılıyordu (Chisholm, 2010).  

“Yenilebilir bahçe” kavramı 1980‟lerin 

başında Amerikalı yazar ve çevreci Robert 

Kourik tarafından geliştirilmiş ve bahçe 

tasarımcısı Rosalind Creasy tarafından 

uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu uygulama 

kısa bir süre içinde Kuzey Amerika‟nın bütün 

kentsel ve kırsal alanlarına yayılmıştır. Buna 

karşın; Avrupa‟da yenilebilir bahçelerin 

dekoratif amaçla kullanımı nadir görülmektedir 

(Sima ve ark., 2010).  

Kendi kullanımımız için sebze 

yetiştirmesek bile, sebze bahçeleri insanlar için 

yabancı bir kavram değildir. Ancak sebzelerin 

morfolojik özelliklerinden dolayı estetik amaçlı 

kapta, teraslarda kullanarak peyzaj 

düzenlemelerinin içine katmak özellikle kışın 

yaprak, çiçek veya meyve renklerinden dolayı 

tercih nedeni olabilmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem  

Bu çalışmanın ana materyalini yenilebilir 

bahçe düzenlemesinde süs bitkisi olarak 

kullanılacak olan türleri ile sebzeler 

oluşturmaktadır.  

Bitkilerin tespitinde literatür çalışması 

yapılmıştır.  

Süs bitkisi olarak değerlendirilecek 

sebzeler familyalarına göre sınıflandırılmış olup 

örnek bitkiler ile genel değerlendirmesi 

yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Süs bitkisi olarak önemli olan ve peyzaj 

tasarım çalışmalarında giderek daha sık 

kullanılan bazı sebzeler aşağıda sıralanmıştır.  

Patlıcangiller (Solanaceae) familyasından 

birçok biber türü (Capsicum annuum, C. 

frutescens, C. pubescens, C. chinense gibi) farklı 

renklerde çiçeklere ve çok farklı şekil, renk ve 

büyüklükteki meyvelere sahip olması nedeniyle 

gerek iç mekânda gerekse dış mekânlarda süs 

bitkisi olarak en çok kullanılan bitkilerin başında 

gelmektedir. Beyaz, sarı, kırmızı, mor renkli 

meyveleri, yaklaşık 100 meyve şekli, sarkık, dik 

durumlu meyve konumuyla farklı 

kombinasyonlar oluşturulabilir (Balcau ve 

Apahidean, 2011). Domates (Solanum 

lycopersicum) bitkisi de yaprakları ve farklı renk 

ve şekildeki meyveleriyle dekoratiftir (Balcau ve 

Apahidean, 2011). Domates Avrupa‟ya ilk 

tanıtıldığında zehirli olduğuna inanıldığından 

uzun süre yalnızca süs bitkisi olarak 

değerlendirilmiştir (Friday, 2005). Sırık ve yer 

domatesleri özellikle büyük saksılarda veya 

kafeslerde yetiştirildiğinde daha gösterişli hale 

gelmektedir. Bir salkımdaki meyve sayısının çok 

olması farklı renklere, irilik ve şekillere sahip 

olması saksılarda salkım domatesini tercih edilen 

süs bitkisi olmasını sağlamaktadır. Bodur, çalı 

veya sırık domates çeşitleri gerek iç mekânlarda 

gerekse dış mekânlarda süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Şekil, renk ve irilik olarak 

geniş bir varyosyona sahip patlıcan (Solanum 

melongena) özellikle minyatür çeşitlerle süs 

bitkisi olarak kullanılabilen bitki türüdür.  

Dekoratif sebzelerin bir başka grubu 

Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasıdır. 

Sarılıcı gövdeleri, geniş yaprakları, kuvvetli 

yeşil bitki örtüsü oluşturmaları nedeniyle, gölge 

sağlamak üzere çardaklara sardırılarak 

yetiştirilmekte olan su ve lif kabakları 

(Lagenaria siceraria ve Luffa cylindrica) birçok 

bahçenin vazgeçilmez bitkisel materyalleridir. 

Aynı zamanda iri ve gösterişli çiçekleri ve ilginç 

şekilli meyveleri nedeniyle estetik amaçlı çitlere 

veya bina kenarlarına sardırılarak da 

kullanılmaktadır (Fisher ve ark., 2010).  

Lahanagiller (Brassicaceae) familyasından 

bazı sebzelerin yaprakları da oldukça estetiktir. 
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Son zamanlarda, özellikle oryantal hardal 

(Brassica juncea) ve fesleğen (Ocimum 

basilicum) soğuk mevsimlerde peyzaj 

düzenlemelerinde tercih edilen sebzelerdendir. 

Brüksel lahanası (Brassica oleracea var. 

gemmifera), alabaş (Brassica oleracea var. 

gongyloides), turp (Raphanus sativus), aynı 

zamanda Bileşik çiçekliler (Compositeae) 

familyasından kıvırcık ve renkli yapraklara sahip 

marullar (Lactuca sativa var crispa) ve hindiba 

(Cichorium endivia) peyzaj düzenlemelerinde, 

botanik bahçeleri küratörleri ve peyzaj mimarları 

tarafından örnek bitkiler, bordür 

bitkilendirilmesi ve kitle bitkilendirmelerinde 

kullanılmaktadır. Popüler olan bu yapraklı 

sebzeler Hercai menekşe ve kasımpatıları ile 

dikilerek yaprak ve doku değişikliği sunmaktadır 

(Gibson ve ark., 1999). Bu sebzelerden sağlanan 

yeşil ve mor tonları serin sezonlarda bahçeleri 

renklendirmektedir. Aynı zamanda erken 

ilkbaharda parlak sarı çiçekleriyle bu sebzeler ek 

bir renk daha sağlar.  

Kazayaklılar (Chenopodiaceae) 

familyasından Kırmızı pancar (Beta vulgaris) 

yapraklarıyla tasarımda odak noktası oluşturur. 

Aynı şekilde düz veya kabarcıklı dokuda geniş 

ve etli yaprak ayası, yeşil veya menekşe renkli 

yaprak ve yaprak saplarına, kalın ve geniş 

yaprak damarlarına sahip pazı (Beta vulgaris 

var. cilica) özellikle bordür bitkisi olarak soğuk 

ve sıcak periyotlarda kullanılan diğer sebzelerdir 

ve peyzaj düzenlemelerinde ilgi çekmektedirler.  

Şemsiye çiçekliler familyasından 

(Umbelliflorae) rezene (Feoniculum vulgare), 

pancar sapı ve hindiba ile birlikte şekilleri, 

renkleri ve yapraklarıyla ilginç renk oyunları 

yaratma potansiyeline sahiptir (Balcau ve 

Apahidean, 2011).  

Birçok baklagil (Leguminoceae) familyası 

bitkisi süs bitkisi olarak kullanılır (Bennett, 

2013). Yenilebilir baklalara sahip olmaları 

yanında dekoratif özellikleri de olan fasulyeler 

(özellikle Phaseolus coccineus–Ateş (Scarlet, 

Bombay fasulyesi) bitki tutunma elemanlarında 

sarılıcı bitki olarak kullanılarak estetik etki 

yaratabilir. Aynı zamanda pergolalar, teraslar ve 

çitlerde gölge sağlayabilen güzel çiçekleri ile 

sarılıcı bitki olarak değerlendirilebilir. Bakla 

(Vicia faba), bezelye (Pisum sativum) ve bodur 

fasulye (Phaseolus vulgaris var. nanus) gibi 

bitkiler dekoratif çiçeklere sahiptirler. Bu 

bitkilerin meyveleri hasat edildikçe yeni çiçekler 

açmaya devam eder ve estetik açıdan güzel 

görünümü mevsim boyunca sürdürürler.  

Zambakgiller (Liliaceae) familyasından en 

dekoratif olanları yaprak soğanlar (Allium 

fistulosum, Allium schoenoprasum ve Allium 

tuberousum) ve pırasa (Allium porrum) 

bitkisidir. Bu ince yapraklı sebzeler diğer 

bitkilerin yaprak formlarıyla zıtlık oluşturarak 

dekoratif bir görünüm sergilerler. Kompakt ve 

sürekli büyüme göstermektedirler. Bu sebzelerin 

en iyi dönemleri üç haftadan bir aya kadar kısa 

bir süre olsa da çiçeklenme periyotlarıdır. Bu 

dönemde farklı renkteki çiçekleri ve farklı 

formdaki çiçek saplarıyla görsel bir şölen 

sunarlar (Balcau ve Apahidean, 2011). Özellikle 

batıda çok yaygın bir baharat bitkisi olarak 

kullanılan ve sebze olarak da değerlendirilen 

yaprak soğanlar, çok yıllık ve her dem yeşil 

bitkilerdir. Soğan ve pırasaların çiçek 

sürgünlerinin uç kısmında oluşan çiçekleri mor, 

beyaz, yıldız şeklindedir ve aynı zamanda kaya 

bahçelerinde de kullanılan sebzelerdir.  

Umbelliflorae familyasından havuç 

(Daucus carota) ve kereviz (Apium graveolens) 

bordürlerde tek yıllık bitkilerle bir arada 

kullanılabilir Havuç, rozet tipi yapraklarıyla 

eğreltiler gibi sınırlandırmada kullanılabilir. 

Kırmızı pancar ve turp gibi kök grubu sebzeler 

ve kıvırcık yapraklı maydanozlar (Petroselinum 

crispa) yoğun yaprak dokuları ile bitkisel yüzey 

yaratmada başarıyla kullanılabilirler (Balcau ve 

Apahidean, 2011).  

Zambakgiller (Liliaceae) familyasından 

Kuşkonmaz (Asparagas officinalis), herdem 

yeşil olan çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları 

küçük pul şeklindedir. Gövde çok dallı, dik 

tırmanıcı otsu veya çalı şeklindedir. Meyveleri 

küçük yuvarlak, kırmızı veya siyahtır. Bitki 

dekoratif yaprakları, çiçek ve meyveleri 

nedeniyle hem dış mekânlarda hem de iç 

mekânlarda sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Sonuç 

Dünya‟da sürdürülebilirlik olgusunun 

içerisinde en çok önemsenen konulardan biri de 

kentlerde, ev ve okul bahçelerinde yenilebilen 

peyzaj alanları yaratmak konusudur (Serdaroğlu, 

2010).  

Yenilebilir peyzaj; gıda bitkilerinin süs 

bitkileriyle dekoratif bir ortamda 

bütünleşmesidir. Sebzelerle bir bahçeyi 

düzenleme olanakları çok yönlüdür. 
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Bordürlerde, göbeklerde, meydanlarda, kaya 

bahçelerinde kullanılabilir.  

Yenilebilir peyzajın tümü yenilebilir 

olmak zorunda değildir. Bu tasarım yaklaşımı; 

estetik ile yarar karışımıdır. Dikkatli bir 

planlamayla peyzaj alanlarında görsel olarak hoş 

bir bahçede zaman ve iş söz konusu edilmeden 

birçok aile için önemli miktarlarda meyveler, 

sebzeler ve baharat bitkileri üretilebilir.  

Elde edilen bilgiler doğrultusunda; 

yenilebilir bahçe tasarımında kullanılabilecek 

sebzeler örnek bitkiler ile aktarılmış olup 

kullanım alanlarına yönelik bilgiler aktarılmıştır.  

Günümüzde sebze olarak üretilen ve 

tüketilen farklı familyalara ait çok sayıda sebze 

türü aynı zamanda süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Herhangi bir bitkinin süs 

bitkisi olarak kullanımını sınırlandıran tek unsur 

hayal gücüdür.  
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Özet 

Bu çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait cam serada 2011–

2013 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada bazı biber genotiplerinin süs bitkisi olarak kullanılabilirliği 

amaçlanmıştır. Çalışma toplam 24 farklı genotiple (MKÜ 18, MKÜ 19, MKÜ 30, MKÜ 33, MKÜ 35, MKÜ 43, 

MKÜ 44, MKÜ 45, MKÜ 50, MKÜ 67, MKÜ 68, MKÜ 69, MKÜ 71, MKÜ 72, MKÜ 73, MKÜ 74, MKÜ 76, 

MKÜ 79, MKÜ 82, MKÜ 83, MKÜ 84 MKÜ 85, MKÜ 86 ve MKÜ 87), yürütülmüştür. Genotiplerin süs bitkisi 

olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla çeşitli morfolojik gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Çalışmada 

genotiplerin birbirinden çok farklı morfolojik özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. Özellikle bitki boyu, 

çiçeklenme durumu, çiçeklenme zamanı, çiçek ve yaprak rengi ile meyve renk ve şekilleri açısından tüm 

genotipler farklılık göstermiştir. Genotiplerin tamamı saksılı süs bitkisi yetiştiriciliği için uygun bulunurken, 

özellikle olgun meyve rengindeki çeşitlilik dikkate değerdir. Kullanılan genotipler içerisinde kültürü yapılan 

türlerden Capsicum baccatum (MKÜ 19) ve Capsicum chinense (MKÜ 30, MKÜ 72) türlerine ait genotiplerde 

bulunmaktadır. Ülkemizde bu türlere ait yetiştiriciliği yapılan çeşit bulunmamaktadır. İki yıl boyunca kullanılan 

tüm genotiplerin saksılı süs bitkisi olarak kullanılabileceği düşünülmekle birlikte, bazı genotiplerin (MKÜ 18 ve 

MKÜ 67) kök boğazı çürüklüğüne hassas oldukları saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs biberi, izolasyon, morfolojik özellikler, seleksiyon, melezleme 

 

A Study on the Introduction to Ornamental Plants Industry by Different Pepper Genotypes 

Abstract 

This study was carried out in the greenhouse between 2011 and 2013 in Department of Horticulture, 

Faculty of Agriculture, University of Mustafa Kemal. The study aimed to determine the availability of some 

pepper genotypes like an ornamental plant. Totally 24 different genotypes (MKU 18, MKU 19, MKU 30, MKÜ 

33, MKÜ 35, MKÜ 43, MKÜ 44, MKÜ 45, MKÜ 50, MKÜ 67, MKÜ 68, MKÜ 69, MKÜ 71, MKÜ 72, MKU 

73, MKU 74, MKU 76, MKU 79, MKU 82, MKU 83, MKU 84 MKU 85, MKU 86 and MKU 87) were used in 

this study. It was made various morphological observations and measurements. As a results of study, genotypes 

were found to have very different morphological characteristics. Especially, all genotypes showed differences for 

plant height, anthesis types, anthesis time, leaf, flower and fruit color, fruit size and types. They were found 

suitable for the cultivation of potted ornamental plants, particularly remarkable diversity in the color of mature 

fruits. There are C. baccatum (MKU 19) and C. chinense (MKU 30, MKU 72) that are cultivated pepper species, 

and no any cultivars in Turkey. Although all genotypes have been used for potted ornamental plant, some 

genotypes (MKU 18 and MKU 67) have been found to be sensitive some for root rot disease.  

 

Keywords: Ornamental pepper, isolation, morphological characteristics, selection, hybridization 

 

GiriĢ 

Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan 

biber kültüre alınan en eski bitkilerden birisidir. 

Biberin M.Ö. 7000 yılından beri Amerika‟da 

besin olarak kullanıldığı, M.Ö. 5000 yılından 

beri de yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmektedir. 

Biber Amerika‟dan Avrupa‟ya, ilk olarak 1493 

yılında İspanya‟ya daha sonra 1548 yılında 

İngiltere‟ye ve 1578 yılında ise Orta ve diğer 

Avrupa ülkelerine girmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde günümüzden 400 yıl 

önce (16. yy içerisinde) Orta Avrupa ülkeleri ile 

kurulan sıkı ilişkiler nedeni ile ilk önce 

İstanbul‟a getirildiği daha sonrada diğer 

bölgelerimize yayıldığı bilinmektedir (Bosland 

ve Votova, 2006).  

Biber Solanaceae familyasının Capsicum 

L. cinsine aittir. Capsicum cinsi, bitki, çiçek, 

meyve özellikleri açısından çok farklı renk, şekil, 

irilik ve boylardaki 30 kadar türe sahiptir. Bu 

türler içerisinden 5 (Capsicum annuum, C. 

baccatum, C. chinense, C. frutescens, C. 

pubescens) tanesinin kültürü yapılmaktadır 

(Esbaugh, 2012). Ülkemizde C. annuum L. 
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dışındaki türlere ait yetiştirilen çeşit 

bulunmamaktadır. Tür adı olan „annuum‟ yıllık 

anlamına gelmektedir. Ancak bu yanlış bir 

adlandırmadır çünkü tüm Capsicum türleri çok 

yıllık (perennial) bitkilerdir. Annuum türüne ait 

çeşitler dünyada en yaygın yetiştirilen biber 

bitkileridir. Jalapeno, cayenne, tepin, tatlı 

dolmalık biberler en iyi bilinen çeşitleridir. C. 

annuum L. meyveleri salça, sos, turşu, turşu 

suyu, konserve, ketçap, işlenmiş et (pastırma, 

sucuk, salam, sosis gibi) sektörlerinin ham 

maddesidir. Ayrıca süs bitkisi olarakta 

kulanılabileceği de saptanmıştır. Ülkemiz 

biberin gen merkezi olmamakla birlikte yıllar 

içerisinde çok geniş bir çeşitlilik meydana 

gelmiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı bu 

çeşitliliğin korunması, farklı kaynaklardan temin 

edilen biber tür ve genotiplerinin süs bitkisi 

olarak kullanılabilirliklerinin saptanması ve 

toplanan materyallerin genetik kaynak olarak 

saklanmasıdır.  

 

Materyal ve Yöntem 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde toplanan 

104 genotipten umutvar oldukları düşünülen 24 

tanesi kullanılmıştır. Denemede kullanılan 

genotipler MKÜ 18, MKÜ 19, MKÜ 30, MKÜ 

33, MKÜ 35, MKÜ 43, MKÜ 44, MKÜ 45, 

MKÜ 50, MKÜ 67, MKÜ 68, MKÜ 69, MKÜ 

71, MKÜ 72, MKÜ 73, MKÜ 74, MKÜ 76, 

MKÜ 79, MKÜ 82, MKÜ 83, MKÜ 84 MKÜ 

85, MKÜ 86 ve MKÜ 87 olarak kodlanmıştır. 

Her genotipten 12 bitki, plastik saksı içerisinde 

serada yetiştirilmiştir. İzolasyon kolaylığı 

sağlamak için saksı yetiştiriciliği tercih 

edilmiştir. Biber genotipleri arasındaki 

morfolojik farklılıkların belirlenmesinde biber 

deskriptörü kullanılmıştır (Anonim, 1995). Bu 

24 genotip tohum ekiminden meyve 

olgunluğuna kadar gözlemlenerek süs bitkisi 

olarak değerleri belirlenmiştir. Çalışma 

içerisinde herbir genotipte ayrı ayrı çıkış oranı, 

bitki boyu, çiçeklenme zamanı, çiçek, yaprak ve 

meyve renkleri, tat, meyve şekilleri gibi 

morfolojik gözlemler yapılmıştır. İstatistiksel 

analiz yapılabilecek veri elde edilen özelliklerin 

karşılaştırılmasında varyans analiz kullanılmış, 

aralarında istatistiksel fark belirlenenler Duncan 

testi ile birbirinden ayırt edilmiştir.  

 

 

 

Bulgular ve TartıĢma 
Genotiplerin çıkış oranları ve ortalama 

çıkış sürelerine ait veriler Çizelge 1‟de 

sunulmuştur. Genotiplerin çıkış oranları %20 ile 

%100 arasında, ortalama çıkış süreleri ise 18 ile 

3 gün arasında değişmiştir. En yüksek çıkış 

oranları 50, 67, 74, 76 ve 79 nolu genotiplerde, 

en düşük çıkış oranı ise 73 nolu genotipte 

belirlenmiştir.  

Genotipler hipokotil rengi açısından açık 

yeşil ile mor arasında, kotiledon rengi açısından 

yeşil ile koyu mor arasında, yaprak rengi 

açısından yeşil ile mor arasında ve yaprak şekli 

açısından üç köşeli, oval ve mızrak şekilli olarak 

belirlenmişlerdir (Çizelge 1). Biberde benzer 

renk ve şekiller faklı çalışmalarda da 

saptanmıştır (Stommel ve Bosland, 2006).  

Genotiplerin bitki boyu, bitki taç yapısı, 

çiçeklenmeye kadar geçen süre, çiçek rengi ve 

çiçek pozisyonuna ait özellikler Çizelge 3‟de 

verilmiştir. 35 ve 87 en kısa bitkiler 

oluştururken, 19, 45, 74 ve 86 en uzun bitkileri 

oluşturmuşlardır. 30 ve 72 en uzun sürede 

çiçeklenen genotipler olmuşlardır. Her iki 

genotip de Capsicum chinense türüne ait 

genotiplerdir. En kısa sürede çiçeklenme ise 

ortalama 28 gün ile 84 nolu genotipte 

saptanmıştır. Tüm genotiplerin saksılı süs bitkisi 

üretimi için kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca bitki boyu ile ilgili bulgularımızın Black 

pearl, Tangerine dream, Pumkin ve Calico gibi 

süs biberi çeşitleri ile benzer bulunmuştur 

(Stommel ve Gresbach, 2004).  

Çiçek rengi ve iriliği açısından da 

genotipler geniş bir varyasyon göstermiştir. 

Benzer durum bu çalışmada kullanılan 24 

genotiptede kendini göstermiştir. 43, 44 ve 74 

nolu genotipler menekşe renkli çiçekler meydana 

getirirken, diğer genotiplerde beyaz ve menekşe–

beyaz çiçek renklerine rastlanmıştır. 19 nolu 

genotip ise türün kendine has çiçek rengini 

göstermektedir. Çiçekleri beyaz taç yapraklar 

üzerinde yeşil lekelere sahiptir (Eshbaugh, 

1993).  

Denemede kullanılan genotiplerin ilk 

meyve tutumuna kadar geçen süre (gün), meyve 

şekli, olgun meyve rengi, meyve pozisyonu ve 

acılık durumlarına ait bulgular Çizelge 4‟de 

sunulmuştur. Genotipler içerisinde 84 nolu 

genotip 33 gün ile en kısa sürede meyve 

tutarken, 19 nolu genotip 135 gün ile en uzun 

sürede meyve tutmuştur. Meyve tutumu 

sıcaklıkla birlikte değişmekle birlikte 
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genotiplerin sıralamaları çok farklılık 

göstermemektedir.  

Meyve şekli açısından biber deskriptörüne 

göre değerlendirilen genotiplerin yuvarlak, uzun, 

üçgen, çan ve bloklu şekillere sahip oldukları 

belirlenmiştir. Meyveleri, süs bitkisi olarak 

değerlendirildiğinde hem olgunlaşmamış meyve 

rengi hemde olgun meyve rengi ile önem 

kazanmaktadır. Olgunlaşmamış meyve renkleri 

hakkında bilgi verilmemekle birlikte 

genotiplerin geniş bir çeşitlilik gösterdikleri 

saptanmıştır. Olgun meyve rengi açısından ise 

biber denildiğinde akla ilk gelen kırmızı olmakla 

birlikte, genotipler sarıdan kahverengine, 

kırmızıdan turuncuya kadar farklı renklerde 

meyvelere sahiptirler. Meyve rengi meyvedeki 

renk pigmenti ile ilişkilidir (Stommel ve 

Bosland, 2006).  

Meyve pozisyonu açısından genotipler 

dik, yarı dik ve sarkık pozisyonlu olarak 

saptanmışlardır. Denemeye alınan genotiplerin 

büyük çoğunluğu dik meyve durumlu 

genotiplerdir. Bu genotipler süs bitkisi olarak 

dekoratif bir görüntü oluşturmaları sebebi ile 

tercih edilmiştir.  

Biberde acılık sadece biber türlerinde 

bulunan kokusuz, renksiz bir madde olan 

Kapseisinden (C18H27NO3) kaynaklanmaktadır 

(Bosland ve Votova, 1999). Acılık duyusal 

olarak belirlenmiştir. Önemli konulardan biri 

acılık değerlerinin daha objektif sonuç veren 

yöntemlerden biri ile belirlenmesidir. Yine de 

bir fikir vermesi açısından sadece süs bitkisi 

değil aynı zamanda tüketilebilen bir bitki olması 

nedeni ile bu durum önemlidir. Genotiplerin 22 

tanesi acı sadece ikisi ise tatlı meyvelere sahiptir 

(Çizelge 4). Biberlerin genetik olarak acılığa 

yatkın oldukları bildirilmektedir. Bu nedenle 

seçmiş olduğumuz genotiplerin çoğunluğunun 

acı olması normal bir durum olarak 

görülmektedir. Tatlı genotipler hem ıslah, hemde 

acı ile arası iyi olmayan kişilere alternatif sunma 

açısından önemlidir.  

Sonuç olarak denemede kullanılan 

genotiplerin tamamının süs bitkisi olarak 

kullanılabilecek potansiyele sahip oldukları 

belirlenmiştir. Ancak bazı genotipler bitki 

boyları (35, 84, 87), bazı genotipler hızlı 

çiçeklenmeleri (84), bazı genotipler yaprak ve 

çiçek renkleri (43 ve 44), bazı genotipler ise 

olgun ve olgunlaşmamış meyve renklerindeki 

(19, 35, 67, 69, 72 ve 87) cazibe nedeni ile ön 

plana çıkmıştır. Çok uzun boylu genotiplerin 

boyları bitki büyüme düzenleyici kullanılarak 

kontrol altına alınabilir.  

Dünya da yetiştiriciliği yapılan yüzlerce 

çeşit olmasına rağmen, ülkemizde sadece tescilli 

iki çeşit bulunmaktadır. Bu çeşitlerde turşuluk 

süs biberi olarak ıslah edilmiştir. Dünyada süs 

biberleri hem dış mekan ve saksılı süs bitkisi 

hem de kesme çiçek olarak talep görmektedir. 

Bu nedenle ülkemizde de bu yönde geliştirilecek 

çeşitlereihtiyaç bulunmaktadır.  

Çeşit geliştirmeye yönelik olarak 

genotiplerin açılım gösterenleri üzerinde 

saflaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca 

belirlenen bu morfolojik farklılıkların moleküler 

tekniklerle desteklenmesi için dünyada ticari 

olarak süs bitkileri sektöründe kullanılan standart 

çeşitlerle karşılaştırılmaları gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Genotiplerin çıkış ve ortalama çimlenme sürelerindeki değişimler 

  Çıkış oranı (%)  OÇS (gün) 

Genotipler Tür 2011 2012 İlkbahar 2012 Sonbahar 2011–2012 ort 

MKÜ–18 Capsicum annum 97 a   15 

MKÜ–19 C. baccatum var. pendulum 100 a 96 a 80 b 11 

MKÜ–30 Capsicum chinense 56 c 80 b  9 

MKÜ–33 Capsicum annum 91 b   18 

MKÜ–35 Capsicum annum 88 b 80 b  9 

MKÜ–43 C. annum var. glabriusculum 100 a 96 a  9 

MKÜ–44 C. annum var. glabriusculum 88 b 80 b  10 

MKÜ–45 Capsicum annum 98 a   16 

MKÜ–50 C. annum var. cerasiforme 100 a   16 

MKÜ–67 Capsicum annum  100 a  7 

MKÜ–68 Capsicum annum  96 a  4 

MKÜ–69 Capsicum annum  77 b  10 

MKÜ–71 Capsicum annum  95 a  3 

MKÜ–72 Capsicum chinense   95 a 12 

MKÜ–73 Capsicum annum   20 d 8 

MKÜ–74 Capsicum annum  100 a  5 

MKÜ–76 Capsicum annum   100 a 8 

MKÜ–79 Capsicum annum   100 a 7 

MKÜ–82 Capsicum annum   65 c 8 

MKÜ–83 Capsicum annum   95 a 8 

MKÜ–84 Capsicum annum   85 ab 8 

MKÜ–85 Capsicum annum   30 d 7 

MKÜ–86 Capsicum annum   85 ab 8 

MKÜ–87 Capsicum annum   90 b 8 

 

Çizelge 2. Genotiplerin hipokotil, kotiledon ve yaprak renkleri ve yaprak şekilleri açısından karşılaştırılması 

Genotipler Hipokotil rengi Kotiledon rengi Yaprak rengi Yaprak şekli 

MKÜ–18 Kırmızı Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–19 Kırmızı Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–30 Kırmızı Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–33 Kırmızı Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–35 Kırmızı Koyu yeşil Koyu yeşil Mızrak 

MKÜ–43 Koyu mor Koyu mor Koyu mor Oval 

MKÜ–44 Mor Mor Mor Mızrak 

MKÜ–45 Mor Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–50 Mor Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–67 Kırmızı Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–68 Kırmızı Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–69 Kırmızı Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–71 Kırmızı Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–72 Açık yeşil Yeşil Yeşil Üç köşeli 

MKÜ–73 Kırmızı Yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–74 Mor Mor Koyu yeşil Oval 

MKÜ–76 Kırmızı Yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–79 Mor Koyu yeşil Koyu yeşil Mızrak 

MKÜ–82 Mor Koyu yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–83 Mor Koyu yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–84 Kırmızı Yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–85 Kırmızı Yeşil Yeşil Mızrak 

MKÜ–86 Kırmız Yeşil Yeşil Oval 

MKÜ–87 Mor Yeşil Yeşil Mızrak 
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Çizelge 3. Genotiplerin bitki boyu, bitki taç yapısı, çiçeklenmeye kadar geçen süre, çiçek rengi ve çiçek 

pozisyonundaki farklılıklar  

Genotipler Bitki boyu (cm) Bitki taç yapısı 
Çiçeklenmeye kadar geçen 

süre (gün) 
Çiçek rengi 

Çiçek 

pozisyonu 

MKÜ–18 30.6 b Dar dik 33 Beyaz Orta 

MKÜ–19 44.9 a Dar dik 73 Beyaz (yeşil leke) Sarkık 

MKÜ–30 28.0 b Orta 90 Beyaz Sarkık 

MKÜ–33 38.7 a Dar dik 57 Beyaz Sarkık 

MKÜ–35 8.2 d Orta 54 Beyaz Dik 

MKÜ–43 22.0 c Dar dik 83 Menekşe Dik 

MKÜ–44 21.5 c Dar dik 68 Menekşe Dik 

MKÜ–45 43.3 a Dar dik 41 Beyaz Dik 

MKÜ–50 35.3 b Dar dik 33 Beyaz Orta 

MKÜ–67 19.0 c Yayvan 54 Beyaz Orta 

MKÜ–68 21.6 c Dar dik 79 Beyaz Sarkık 

MKÜ–69 31.5 b Dar dik 70 Beyaz Dik 

MKÜ–71 17.6 c Orta 49 Beyaz Dik 

MKÜ–72 33.0 b Orta 91 Beyaz Sarkık 

MKÜ–73 19.5 c Orta 42 Menekşe–beyaz Dik 

MKÜ–74 47.6 a Dar dik 53 Menekşe Dik 

MKÜ–76 33.5 b Dar dik 43 Beyaz Dik 

MKÜ–79 20.0 c Dar dik 35 Menekşe–beyaz Dik 

MKÜ–82 16.0 cd Yayvan 34 Menekşe–beyaz Dik 

MKÜ–83 17.0 c Yayvan 37 Menekşe–beyaz Sarkık 

MKÜ–84 9.5 d Orta 28 Beyaz Dik 

MKÜ–85 13.5 cd Orta 40 Beyaz Dik 

MKÜ–86 50.0 a Dar dik 42 Menekşe–beyaz Orta 

MKÜ–87 8.7 d Orta 43 Beyaz Dik 

 

Çizelge 4. Genotiplerin ilk meyve tutumuna kadar geçen süre, meyve şekli, olgun meyve rengi, meyve 

pozisyonu ve acılık durumları  

Genotipler Meyve tutumuna kadar geçen süre (gün) Meyve şekli Olgun meyve rengi Meyve pozisyonu Acılık 

MKÜ–18 52 Yuvarlak Kırmızı Yarı dik Acı 

MKÜ–19 135 Çan Açık kırmızı Sarkık Acı 

MKÜ–30 110 Çan Turuncu Sarkık Acı 

MKÜ–33 65 Uzun Kırmızı Sarkık Acı 

MKÜ–35 64 Uzun Limon sarı Dik Acı 

MKÜ–43 102 Yuvarlak Koyu kırmızı Dik Acı 

MKÜ–44 87 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–45 48 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–50 71 Yuvarlak Koyu kırmızı Yarı dik Acı 

MKÜ–67 72 Bloklu Kahverengi Sarkık Tatlı 

MKÜ–68 115 Uzun Turuncu Sarkık Acı 

MKÜ–69 76 Üçgen Turuncu Dik Tatlı 

MKÜ–71 61 Bloklu Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–72 125 Çan Kahverengi Sarkık Acı 

MKÜ–73 50 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–74 81 Üçgen Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–76 53 Üçgen Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–79 45 Üçgen Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–82 40 Üçgen Koyu kırmızı Dik Acı 

MKÜ–83 47 Üçgen Koyu kırmızı Sarkık Acı 

MKÜ–84 33 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–85 53 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–86 55 Uzun Kırmızı Dik Acı 

MKÜ–87 62 Üçgen Turuncu Dik Acı 
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Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 08000 Artvin 
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Özet 

Kentsel ekolojinin en önemli unsurlarından olan kentsel açık ve yeşil alanlar bilinçsiz ve plansız 

kentleşme sonucunda giderek azalmaktadır. Buna bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesi insan sağlığını da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda kentsel yeşil dokular ve bu dokularda yer alan bitki materyalinin 

doğru planlanması ve kullanımı, kullanılacak bitkisel materyalin estetik, ekolojik ve fonksiyonel özelliklerinin 

niteliği oldukça önem arz etmektedir.  

Yeşil alan ve bitki varlığı bakımından oldukça zengin olan Artvin kenti, bu alanların aktif kullanımı söz 

konusu olduğunda son derece yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple kentteki mevcut yeşil alan ve bitki varlığının 

kullanım yoğunluğu ve kent içinde düzenlenmiş alanlardaki bitki niteliği üzerinde durulması gereken konular 

arasındadır.  

Bu çalışmada; Artvin Merkez ilçesindeki kamusal ve yarı–kamusal alanlarda kullanılan bitkiler, estetik ve 

fonksiyonel kullanım ilkeleri bağlamında irdelenerek, öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda alanın incelenmesinde 

fotoğraflama ve yerinde tespit ile örnek alanlarda kullanılan bitkilerin nitelikleri Çizelgelere işlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Bitkilendirme tasarımı, Artvin, kentsel açık ve yeşil alanlar 

 

Determinatıon of Aesthetic and Functional Uses of Plants in Public and Semi–Public Areas: Case of 

Artvin 

Abstract 

As a result of the unconscious and unplanned urbanization, urban open and green spaces which are the 

most important aspects of urban ecology are slowly decreasing. Accordingly, the decrease in quality of life is 

also negatively affected human health. In this context, the urban green patterns, and patterns of the right planning 

and the use of plant material properties such as aesthetic, ecological and functional is very important.  

Artvin where is famous with the character of green and open spaces is very insufficient for using this kind 

of sources. For this reason the plant material should examined and evaluated.  

In this study the plants used in public and semi–public spaces are evaluated in the context of the aesthetic 

and functional principles. In this context the study area are examined with photography and determination 

techniques using evaluation tables.  

 

Keywords: Planting design, Artvin, urban open and green spaces 

 

GiriĢ 

İnsan sağlığı, yaşam kalitesi ve kent 

ekolojisi için önemli yer tutan açık ve yeşil 

alanlar, bilinçsiz ve plansız kentleşme sonucu 

giderek azalmaktadır. Açık ve yeşil alanların en 

önemli elemanları olan bitkiler kullanıldıkları 

mekânı daha yaşanabilir ve canlı mekânlar 

haline getirirler (Karaşah, 2006).  

Bitkiler; estetik amaçlı kullanımları kadar 

fonksiyonel amaçlı da kullanılmaktadır. Örneğin 

bitkiler kimi zaman mekân oluşturma, 

mahremiyeti sağlama, iklim kontrolü, gürültü 

kontrolü gibi fonksiyonel amaçlarla 

kullanılırken, sahip olduğu ölçü, biçim, renk ve 

doku gibi görsel özellikleri ile objeleri ve 

mekânları birbirine bağlama, odak noktası 

oluşturma, manzara çerçeveleme, mekâna 

hareketlilik kazandırma gibi estetik amaçlarla da 

kullanılmaktadır.  

Peyzajda çevremizi iyileştirmek, doğanın 

işlevlerini korumak ve desteklemek için bitkiler, 

fonksiyonel bir rol oynamaktadır (Scarfone, 

2007).  

Bu çalışmanın amacı Artvin kentindeki 

kamusal ve yarı–kamusal alanlardaki bitki 

materyalinin kullanım özelliklerini ve kullanım 

amaçlarında farklılık olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Buna göre Artvin kent merkezindeki 

3 adet kamusal ve 2 adet yarı–kamusal alanda, 

kullanılan bitkiler estetik ve fonksiyonel amaçlı 

kullanımları açısından irdelenmiş, bitkilerin 

nitelikleri Çizelgelere işlenmiş, bitki kullanım 

örnekleri fotoğraflanmış ve öneriler getirilmiştir.  
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Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini Artvin kent 

merkezinde yer alan 3 adet kamusal (Atapark, 

şehir merkezi girişindeki refüj, Valilik önü tören 

alanı) ve 2 adet yarı–kamusal alan (Orman Bölge 

Müdürlüğü lojmanları, üniversite lojmanları ve 

konukevi) oluşturmaktadır (Şekil 1).  

Çalışmada yöntem olarak ise 

fotoğraflama, gözlem ve yerinde tespit teknikleri 

kullanılmıştır. Kamusal ve yarı kamusal 

alanlardan seçilen 5 adet örnek alandaki bitki 

kullanımları fotoğraflanmıştır. Ayrıca her bir 

örnek alandaki bitki türleri, sayıları, fonksiyonel 

(odak–vurgu oluşturma, ölçek değiştirme, alan–

mekan bölme, yapısal elemanları tamamlama, 

meyve özelliğinden faydalanma, mahremiyet 

sağlama–perdeleme, gölge sağlama, mekan 

oluşturma, hareketi yönlendirme) ve estetik 

amaçlı (form, doku, ölçü, renk) (Gültekin, 1994) 

kullanım durumları, oluşturulan Çizelgelere 

işlenmiştir.  

 

Bulgular 

Artvin şehir merkezi eğimli bir arazi 

üzerinde konumlanmıştır. Bu sebepten ötürü 

kamusal ve yarı–kamusal alanlar, açık yeşil alan 

miktarı bakımından kısıtlıdır. Bu çalışmada, 

Artvin şehir merkezinde yer alan ve yeşil alan 

miktarı bakımından diğer kamusal ve yarı–

kamusal alanlardan daha fazla alana sahip, 5 

örnek alana ait bulgular aşağıda yer almaktadır.  

 

Atapark‟a ait bulgular 

Bu kamusal araştırma alanında, yaprak, 

çiçek ve meyve rengi özelliği ve formlarıyla 

vurgu ve odak noktası oluşturarak, kullanıcıların 

dikkatini çekecek bitkilerin kullanıldığı ve 

bitkilerin genellikle bitkisel kompozisyon 

oluşturma ve gölge sağlama, mekan oluşturma 

amaçlı (Şekil 2) kullanıldığı tespit edilmiştir 

(Çizelge 1).  

 

ġehir merkezi giriĢindeki refüje ait bulgular 

Bu kamusal araştırma alanında ise bitkiler 

alanları–mekanları bölme amaçlı (Şekil 3), gölge 

sağalama, mekan oluşturma amaçlı ve çiçek ve 

meyve rengi özelliği ve form özelliği ile dikkat 

çeken bitkilerin kullanıldığı tespit edilmiştir 

(Çizelge 2).  

 

 

 

Valilik binası önünde yer alan tören alanına 

ait bulgular 

Bu kamusal araştırma alanında yaprak, 

çiçek, meyve rengi özelliği ve formlarıyla vurgu 

ve odak noktası oluşturarak kullanıcıların 

dikkatini çekecek bitkilerin kullanıldığı ve 

bitkilerin genellikle estetik amaçlı (Şekil 4) 

kullanıldığı tespit edilmiştir (Çizelge 3).  

 

Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarına ait 

bulgular 

Bu yarı–kamusal araştırma alanında 

bitkilerin genellikle gölge sağlama, mekan 

oluşturma amaçlı, çiçek ve yaprak rengi özelliği 

ile dikkat çeken bitkilerin estetik amaçlı (Şekil 

5) kullanıldığı tespit edilmiştir (Çizelge 4).  

 

Üniversite lojmanları ve konukevi‟ne ait 

bulgular 

Bu yarı–kamusal araştırma alanında 

bitkilerin daha çok yapısal elemanları 

tamamlama, meyve özelliğinden faydalanma, 

gölge sağlama, mekan oluşturma amaçlı (Şekil 

6) ve çiçek, yaprak rengi özelliği ve form ve 

doku özelliği ile estetik amaçlı kullanıldığı tespit 

edilmiştir (Çizelge 5).  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, 

kamusal alanlar özelinde bitkilerin, vurgu 

oluşturmak, kullanıcıların dikkatini çekmek ve 

daha çok estetik amaçlı kullanıldığı, yarı–

kamusal alanlar özelinde ise bitkilerin genellikle, 

gölge sağlama, mekân oluşturma ve 

meyvelerinden faydalanma amaçlı kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Genel olarak örnek alanlarda, 

bitkilerin, renk, form, doku ve ölçü gibi 

özellikleriyle estetik amaçlı olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir. Kamusal ve yarı kamusal 

alanlardaki mevcut durum incelendiğinde 

bitkisel kompozisyonlarda, daha çok egzotik 

bitkilerin tercih edildiği ve bitkilendirme 

tasarımı ilkeleri göz önünde bulundurulmadan 

gelişigüzel yapıldığı görülmektedir. Rastgele 

yapılan bu bitkilendirmeler amaca hizmet 

etmeyen, göze hoş gelmeyen görüntüler 

sunmaktadır. Örneğin bitkilerin gelecekte 

alacakları boyutlar (tepe tacı gibi) dikkate 

alınmadan, uygun olmayan mekânlarda 

kullanıldığı belirlenmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Günümüzde kent ortamlarında genellikle 

benzer bitki türleri kullanılmaktadır. Bu durum 

birbirinin tekrarı olan bitki kompozisyonlarını 
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meydana getirerek kentlerde tek düzeliğe neden 

olmaktadır. Oysaki mekana ve fonksiyonuna 

göre bitki seçimi, ihtiyaç–etkinlik–mekan 

ilişkisinin daha doğru tasarlanmasını 

sağlayacaktır.  

Konu ile ilgili daha önceden yapılmış 

birkaç çalışmaya (Karaşah, 2006; Acar ve ark., 

2007; Acar ve Sarı, 2010; Karaşah ve Var, 2012) 

göre benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir:  

Karaşah (2006) çalışmasında, yapılan 

tasarımlarda tasarım öğelerinden özellikle 

ölçüye dikkat edilmediği ve tasarımlarda 

öğelerin bir araya getirilişlerinde ilkelerin göz 

önünde bulundurulmadığını ortaya koymuştur.  

Acar ve arkadaşlarının (2007), 

çalışmasında, görsel olarak bitkilerin doku, 

habitus ve vurgu özelliğinin öne çıktığını 

belirlemiş ve geleneksel konutlarda bitkilerin 

meyveden yararlanma ve çiçek özelliğinin daha 

çok tercih edildiğini ifade edilmiştir.  

Acar ve Sarı (2010), bitkilerin, estetik–

görsel, mekansal–fonksiyonel, ekolojik ve 

sosyokültürel özelliklerini incelemiş, özellikle 

meyve özelliği olan ve yöreye ait bitki türlerinin 

konut bahçelerinde daha çok kullanıldığı, çiçek 

ve form güzelliği, yönlendirme, perdeleme, hava 

kirliliğine toleranslı olma özelliğine sahip 

egzotik bitki türlerinin ise site alanlarında daha 

fazla kullanıldığını belirlemişlerdir.  

Karaşah ve Var (2012), çalışmalarında, 

hatalı olarak bitkilendirme yapılan alanları 

seçmişler, seçilen alanlarda yanlışlıkları 

belirleyerek fotoğraflamışlar ve ileride 

oluşabilecek sorunları çeşitli programlar 

(Autocad ve Photoshop) yardımıyla ortaya 

koymuşlardır.  

Sonuç olarak, kamusal ve yarı kamusal 

alanlarda bitkilendirmelerin mekan–etkinlik 

ilişkisine uygun olacak şekilde yapılması ve 

egzotik bitkilerin yanı sıra doğal bitki türlerinin 

de kompozisyonlara katılması hem ekolojik 

açıdan hem de kent kimliği açısından daha etkili 

sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.  

Kent içerisinde önemli bir yer tutan 

kamusal ve yarı kamusal alanlardaki bitki 

materyalinin doğru planlanması ve 

değerlendirilmesi, kullanıcıların bitkilerden 

estetik ve fonksiyonel açıdan maksimum 

düzeyde faydalanabilmelerine yardımcı 

olacaktır.  
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Şekil 1. Artvin kent merkezindeki çalışma alanları 
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Şekil 2, 3. Atapark‟tan görünümler (Orijinal, 2012) 

 

 
Şekil 4, 5. Kent merkezi giriş kısmında yer alan refüj alanından görünümler (Orijinal, 2012) 

 

 
Şekil 6, 7. Valilik binası önünde yer alan tören alanından görünümler (Orijinal, 2012) 

 

 
Şekil 8, 9. Orman Bölge Müdürlüğü lojmanlarından görünümler (Orijinal, 2012) 
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Şekil 10, 11. Üniversite lojmanları ve konukevi bahçesinden görünümler (Orijinal, 2012) 

 

Çizelge 1. Atapark‟taki mevcut bitki türleri 
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D
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1 Thuja pilicata 2 * 
        

*f 

2 Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ 11 
        

*y 
 

3 Rosa sp.  5 
        

*ç 
 

4 Pyracantha coccinea 10 
  

* 
    

* *m 
 

5 Juniperus horizontalis 18 
          

6 Hedera helix 16 
   

* 
  

* 
   

7 Catalpa bignonioides 5 
      

* 
   

8 Ampelopsis quinquefolia 19 
   

* 
 

* 
  

*y 
 

9 Prunus cerasifera "Atropurpurea" 8 
 

* 
    

* 
 

*ç, y 
 

10 Viburnum opulus 2 
        

*ç 
 

11 Picea abies 5 * 
        

*f 

12 Salix babylonica 1 
      

* 
  

*f 

13 Aesculus hippocastanum 3 
      

* 
   

14 Spirea bumalda 6 
        

*ç 
 

15 Cedrus atlantica 3 * 
        

*f 

16 Tilia tomentosa 5 
      

* 
 

*y 
 

17 Weigela floribunda 8 
        

*ç 
 

18 Morusalba „Pendula‟ 4 * 
        

*f 

19 Thuja occidentalis 1 * 
        

*f 

20 Forsythia intermedia 4 
        

*ç 
 

21 Platanus orientalis 3 
      

* 
   

22 Picea pungens „Glauca‟ 3 * 
       

*y *f 

23 Cotoneaster horizontalis 7 
        

*m 
 

24 Picea orientalis 4 
         

*f 

25 Nerium oleander 1 
        

*ç *f 

26 Photinia serrulata 20 
        

*y 
 

27 Buxus sempervirens 3 
          

28 Ligustrum vulgare 8 * 
      

* 
  

Y: yaprak; Ç: çiçek; M: meyve; F: form; Ö: ölçü 
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Çizelge 2. Şehir merkezi refüjdeki bitki türleri 
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1 Thuja occidentalis 5     *             *f 

2 Cedrus deodora 44             *       

3 Cupressus arizonica 13             *       

4 Picea abies 4             *       

5 Thuja orientalis 12                   *f 

6 Nerium oleander 32     *           *ç *f 

7 Paulownia tomentosa 1             *   *ç   

8 Chamaecyparis lawsoniana 3     *           *y *f 

9 Ailanthus altissima 6     *       *   *y   

10 Sequia sempervirens 11             *       

11 Juniperus foetidissima 1     *             *f 

12 Cryptomeria japonica 2             *       

13 Buxus sempervirens 1     *               

14 Chamaecyparis pisifera "Boulevard" 1     *             *f 

15 Ligustrum japonicum 1     *               

16 Syringa vulgaris 2     *           *ç   

17 Eriobotrya japonica 1         *   *       

18 Viburnum tinus 1     *           *ç   

19 Hibiscus syriacus 1     *           *ç   

20 Populus tremula 1             *       

21 Euonymus japonica 1     *           *y   

22 Tilia tomentosa 2             *   *y   

Y: yaprak; Ç: çiçek; M: meyve; F: form; Ö: ölçü 

 
Çizelge 3. Tören alanındaki bitki türleri 
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1 Pyracantha coccinea 2 * *   *         *m   

2 Nerium oleander 4                 *ç   

3 Euonymus japonica 1                 *y   

4 Euonymus fortunei 1 *     *         *y   

5 Thuja occidentalis 1                   *f 

6 Salix babylonica 1             *       

7 Rosa sp.  6                 *ç   

8 Pinus pinea 1   *               *f 

9 Chamaecyparis lawsoniana  3                   *f 

10 Lagerstroemia indica 1 *               *ç   

11 Hibiscus syriacus 1 *               *y   

12 Pittosporum tobira 5                     

13 Biota orientalis 4 *               *y   

14 Cupressus macrocarpa 2 *               *y *f 

15 Platanus orientalis 1             *       

Y: yaprak; Ç: çiçek; M: meyve; F: form; Ö: ölçü 
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Çizelge 4. Orman Bölge Müdürlüğü lojmanları 
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1 Wisteria chinensis 3           * *   *ç   

2 Lauracerasus officinalis 1         *         *d 

3 Cotoneaster nummularia 2                 *m   

4 Ginkgo biloba 1 *           *   *y   

5 Nerium oleander 6                 *ç *f 

6 Thuja occidentalis 3                   *f 

7 Berberis vulgaris 1                 *ç   

8 Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ 1                 *y   

9 Lonicera tatarica 1                 *ç   

10 Rosa sp.  7                 *ç   

11 Paulownia tomentosa 2                 *ç   

12 Punica granatum 1                 *ç, y   

13 Mahonia aquifolium 3                 *ç   

14 Buxus semperviens 1                     

15 Tilia tomentosa 1             *   *y   

16 Picea orientalis 1             *       

17 Acer saccharinum 1             *   *y   

18 Cupressus arizonica 1             *       

Y: yaprak; Ç: çiçek; M: meyve; F: form; Ö: ölçü 

 

Çizelge 5. Üniversite lojmanları ve konukevi  

B
it

k
i 

N
o
 

Alandaki Mevcut Bitki Türleri 

B
it

k
i 

A
d

et
i 

Fonksiyonel özellikler Estetik özellikler 

O
d
ak
 n
o
k
ta
sı
–

V
u

rg
u
 

 o
lu
şt
u
rm
a 

Ö
lç
ek
 d
eğ
iş
ti
rm
e 

A
la
n
la
rı
 v
e 
m
ek
ân
la
rı

 

 b
ö
lm
e 

Y
ap
ıs
al
 E
le
m
an
la
rı
  

T
am

am
la

m
a
 

M
ey
v
e 
Ö
ze
ll
iğ
in
d
en

 

 F
ay

d
al

an
m

a 

M
ah
re
m
iy
et
i 
sa
ğ
la
m
a,

  

 P
er

d
el

em
e 

G
ö
lg
e 
v
e 
M
ek
ân

 

 o
lu
şt
u
rm
a 

H
ar
ek
et
i 
y
ö
n
le
n
d
ir
m
e 

Ç
iç
ek
/ 
m
ey
v
e/
 g
ö
v
d
e/
  

v
ey

a 
y
ap
ra
k
 r
en
g
i 
ö
ze
ll
iğ
i 

Ö
lç
ü

, 
F

o
rm

, 
D
o
k
u
 ö
ze
ll
iğ
i 

1 Acacia dealbata 1 
        

*ç 
 

2 Acer platanoides 3 
      

* 
 

*y 
 

3 Acer pseudoplatanus 1 
      

* 
   

4 Ampelopsis sp.  20 
   

* 
 

* 
  

*y 
 

5 Callistemon citrinus 1 * 
       

*ç 
 

6 Camelia japonica 2 
        

*ç *d 

7 Canna sp.  1 
        

*ç, y *f 

8 Cedrus atlantica 1 
        

*y *f 

9 Cedrus deodara 2 
  

* * 
     

*f, ö 

10 Cedrus libani 1 
 

* 
 

* 
     

*f 

11 Cerasus avium 2 
    

* 
   

*ç 
 

12 Cercis siliquastrum 4 
        

*ç 
 

13 Cotinus coggyria 1 
        

*y *f, d 

14 Cotoneaster horizontalis 2 * 
       

*ç 
 

15 Cupressocyparis leylandii 20 
  

* * 
 

* 
 

* 
 

*f 

16 Cydonia japonica 1 
        

*ç 
 

17 Cydonia vulgaris 3 
    

* 
   

*y 
 

18 Eriobotrya japonica 4 
   

* * 
     

19 Fatsia japonica 1 
        

*ç, m *d 
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20 Hedera helix 1 
   

* 
    

*y 
 

21 Hibiscus syriacus 1 
        

*ç 
 

22 Juglans regia 1 
    

* 
 

* 
   

23 Juniperus sabina 6 
         

*f 

24 Lonicera sp.  11 
     

* 
  

*ç 
 

25 Magnolia grandiflora 1 * 
     

* 
 

*ç, y 
 

26 Magnolia soulangeana 1 
        

*ç *f, d 

27 Malus sp.  1 
    

* 
 

* 
   

28 Morus alba 5 
    

* 
     

29 Morus alba „Pendula‟ 1 
    

* 
   

*ç, m *ö, f 

30 Nerium oleander 2 * 
       

*ç 
 

31 Olea europea 19 
    

* * 
  

*y 
 

32 Philadelphus coronarius 1 
        

*ç 
 

33 Pinus pinea 4 * 
  

* 
     

*f 

34 Pinus sylvestris 1 
          

35 Pittosporum tobira „Nana‟ 3 * 
        

*f 

36 Platanus orientalis 1 * 
     

* 
 

*y 
 

37 Prunus cerasifera „Atropurpurea‟ 4 
        

*ç 
 

38 Prunus sp.  2 
    

* 
    

*ç 

39 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1 * 
 

* 
  

* 
 

* 
 

*f 

40 Punica granatum 3 
        

*y, ç 
 

41 Pyrus sp.  2 
   

* 
    

*ç 
 

42 Rosa sp.  15 
       

* * 
 

43 Rosmarinus officinalis 1 
        

*y, ç 
 

44 Spirea vanhouttei 1 
       

* *ç *f 

45 Syringa vulgaris 1 
        

*ç 
 

46 Taxus baccata 1 
       

* 
 

*f 

47 Thuja occidentalis 8 
  

* 
    

* 
  

48 Thuja orientalis 2 
       

* 
 

*f 

49 Tilia tomentosa 1 
     

* 
  

*y 
 

50 Viburnum tinus 60 
 

* 
    

* 
 

*ç *d 

51 Vitis vinifera 1 
   

* 
      

52 Wisteria chinensis 1 
    

* 
   

*ç 
 

Y: yaprak; Ç: çiçek; M: meyve; F: form; Ö: ölçü 

 



 

431 

 

Isparta Kent Merkezindeki Tarihi Mistik Mekânlardaki Ağaç Türleri, Mevcut 

Durumları ve Olası Çoğaltma Yöntemleri 
 

Esra Bayar
1
, Musa Genç

2
 

1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260 Isparta 

2
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi, 35620 Çiğli/İzmir 

1
esrakasarci@sdu.edu.tr 

 

Özet 

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterine göre, kent merkezinde, tarihi ve mistik mekân olarak 

iki kilise, beş camii ve on iki türbe–yatır vardır. Bu çalışmada mistik mekânlarda bulunan ağaç türleri 

incelenmiştir. Ağaç formundaki bitki türlerinin her birinde gövdenin göğüs yüksekliğindeki çapı, en kalın 

olanlarının göğüs çapları, boyları ve yaşları çalışma kapsamında tespit edilmiştir. Ayrıca tespit edilen ağaçların 

anıt ağaç değerleri, TS 13137/Mart 2005 Ulusal Standardına göre irdelenmiştir. Aynı zamanda ağaç türlerinin 

eşeyli (generatif) ve eşeysiz (makro vejetatif ve heterovejetatif) çoğaltım olanakları, mevcut araştırma sonuçları 

bağlamında listelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Isparta, mistik mekân, ağaç türü, çoğaltma yöntemleri 

 

Tree Species Used in Historical Mystic Places of City Center in Isparta, Current Status and Potential 

Replication Methods 

Abstract 

According to the inventory of Isparta provincial directorate of culture and tourism, as mystical places in 

central, there were two churches, five mosques and twelve tombs of auspicious persons. In these places, 

diameters of the breast height of the all trees were measured. Besides, at the trees having large stems were 

determined heights and ages in this study, as well. Likewise, the monumental values of the trees were evaluated 

as to Turkish Standards numbered TS 13137/ March 2005. The possibilities of generative and vegetative 

propagation methods were listed according to the results of Turkish and overseas research as well.  

 

Keywords: Isparta, mystical places, tree species, propagation methods 

 

GiriĢ 

Doğa, milyonlarca canlı ve cansız varlığın 

birada bulunduğu makro ve mikro faunası ve 

florası ile ekosistemler bütünüdür (Genç ve 

Güner, 2003).  

Doğa, bütün insanlığın mirasıdır. 

Geleceğe aktaracağımız yegâne servettir ve 

incelenmesi, araştırılması, çok yönlü olarak 

tanıtılması ve hizmete sunulması insanlığın 

temel görevlerindendir (Genç ve Güner, 2003). 

Fakat ülkelerin bu doğal zenginliklerine sahip 

çıkmaları ve bu mirasın emniyeti için önlemler 

almaları gerekmektedir. Doğal ve kültürel 

varlıklarına sahip çıkabilmek, bağımsız bir ülke 

olmanın da temel koşullarındadır. Bu bağlamda, 

türbe, cami ve kilise etrafında bulunan anıt ağaç 

niteliğindeki ağaçların da önemi yadsınamaz bir 

gerçektir. Isparta koşullarına uyum sağlamış 

sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam eden ağaç 

türleri (Çizelge 1), Isparta ve benzer yetişme 

ortamlarında gerçekleştirilecek kırsal ve kentsel 

peyzaj planlama ve aplikasyon çalışmaları için 

bitkisel tür seçimi bağlamında, katkı 

sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın da temel amacı, Isparta 

kent merkezindeki türbe, cami, kilise ve 

mezarlıklarda bulunan ve yaşlı olmaları 

beklenen ağaç türlerini ve mevcut durumlarını 

tespit edip, bu ağaç türlerinden kent ortamına 

adaptasyon sorunu yaşamamış ağaç türlerini 

saptamaktır.  

 

Materyal ve Yöntem 
Isparta, tarihi ve kültürel değerler 

açısından zengin bir şehirdir. Araştırma 

materyalini, Isparta kent merkezindeki tarihi ve 

mistik mekânlarda bulunan ağaç türleri 

oluşturmaktadır. Mevcut iki kilise, beş camii ve 

on iki türbe–yatır, bu maksatla gezilmiş ve ağaç 

formundaki bitki türlerinden en boylu veya çaplı 

olanların göğüs çapı, boy ve yaş ölçümleri 

yapılmıştır. Göğüs çapı ölçümleri, yerden 1.30 m 

seviyesinden çap ölçerle, boy ölçümleri haglöf 

boy ölçerle ve yaş ölçümleri ise 1.30 m 

seviyesinden artım burgusu ile belirlenmiştir. 15 
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cm uzunluğunda alınan artım kalemleri ile 

ağacın yaşı enterpole edilerek hesaplanmıştır. TS 

13137/Mart 2005 Ulusal Standardına göre anıt 

ağaç olarak kabul edilip edilemeyecekleri 

incelenmiştir. Boyutsal nitelikte olan anıt 

ağaçların anıt ağaç seçilebilmeleri için en 

azından minumum anıtsal değere sahip olmaları 

gerekmektedir (Genç, Güner, 2003). Minumum 

ve şimdiki anıtsal değerden çıkan sonuçlara göre 

hesaplamalar yapılmıştır. Takiben ağaç türlerinin 

eşeyli (generatif) ve eşeysiz (makro vejetatif, 

heterovejetatif çoğaltım olanaklarına ilişkin 

araştırma sonuçlarından ulaşılabilenler Çizelge 

halinde ortaya konulmuştur.  

 

Bulgular 

Araştırmalar ve yapılan gözlemler 

neticesinde, Yavruzade Hacı Hüseyin Efendi 

Türbesinde Toros sediri (Cedrus libani A. Rich), 

Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) ve adi 

servi (Cupressus sempervirens L.) türlerine 

rastlanmıştır. Ağaç formunda olan türlerde yaş, 

çap ve boy ölçümü yapılmıştır. Kesikbaş 

camisinde ise, Anadolu karaçamı, dut (Morus 

alba L.), büyük yapraklı ıhlamur (Tilia 

plathyphyllos Scop.) ve adi servi türleri 

bulunmuştur. Aya Baniya kilisesinde doğu çınarı 

(Platanus orientalis L.) ve kokarağaç (Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle), Muharrem dede 

türbesinde karakavak (Populus nigra L. subsp. 

nigra), doğu çınarı ve ceviz ağacı (Juglans regia 

L.), Aldan Efendi Türbesi‟nde Anadolu 

karaçamı, kızılçam (Pinus brutia Ten.), Toros 

sediri ve adi servi, Halife Sultan‟da kara servi, 

kokar ağaç, doğu çınarı ve karakavak, Aya 

Ishotya Yorgi Kilisesi‟nde karakavak, Hızırbey 

camisinde Toros sediri, Anadolu karaçamı ve adi 

servi, Tez Murat Dede de Anadolu karaçamı, 

Hızırabdal Sultan‟da dut, Beşir Dede 

Türbesi‟nde Anadolu karaçamı, adi servi, 

karakavak, Kavaklı camii de doğu mazısı (Biota 

orientalis Endl.), doğu çınarı ve Toros sediri, 

Gökveli Sultan Türbesi‟nde Avrupa ladini 

(Picea abies (L.) Karst.), Hacı Abdi camii de 

kokar ağaç ve dut, Mimar Sinan camisinde 

Toros sediri, kızılçam, Anadolu karaçamı ve adi 

servi türleri tespit edilmiştir. Hiçbir ağaç 

boyutsal olarak anıt ağaç niteliğinde değildir. 

Ulubey camisinde ise karaçam, sedir ve doğu 

çınarı türlerine rastlanmış olup çınar ağacı 

istikbal anıt ağaç niteliğindedir. Bunların yanı 

sıra, Hace–i Sultani Türbesi, Piri Mehmet Efendi 

Türbesi ve Yakup Dede Türbesi etrafında 

herhangi bir ağaca rastlanmamıştır.  

Boyutsal nitelikte olan anıt ağaç ağacı 

belirlerken örnekle açıklayacak olursak, 

karaçamın şimdiki anıtsal değeri, minumum 

anıtsal değeri olan 21 sayısından küçük 

çıktığından anıt ağaç olarak değerlendirilmez. 

Buna göre TS 13137/Mart 2005 Ulusal 

Standardına bağlamında tespiti yapılan 26 adet 

ağaçtan hiçbiri henüz boyutsal anıt ağaç 

özelliklerine ulaşmamış olup, sadece 1 tanesi 

istikbal anıt ağaç niteliğindedir. İstikbal anıt 

ağaç, yakın gelecekte anıt ağaç niteliğine 

kavuşacağından, korunması gereken ağaçtır. On 

dokuz tarihi ve mistik mekânda bulunan ağaç 

türlerinden bazılarına ait fotoğraflar Şekil 1‟de, 

incelemeye konu mekânların adı, konumu, 

mevcut ağaç türlerini Türkçe ve bilimsel adları, 

adetleri, göğüs yüksekliğindeki çapları, boyları 

ve yaşları, olası çoğaltma yöntemleri ise Çizelge 

1‟de verilmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Yapılan bu çalışma ile Isparta kent 

merkezinde var olan tarihi ve mistik 

mekânlardaki ağaç türlerinin envanteri yapılmış, 

çoğaltılma olanakları ortaya konulmuş ve 

hâlihazır özellikleri bakımından TS 13137/Mart 

2005 Ulusal Standardına göre anıt ağaç olarak 

kabul edilip edilemeyecekleri irdelenmiştir. 

Sadece 1 ağaç istikbal anıt ağaç olarak 

belirlenmiştir.  

Doğal ve kültürel varlıklarımıza sahip 

çıkmak bizim temel görevlerimizdendir. Anıt 

ağaçların çok yönlü yararları dikkate alınıp bu 

ağaçların korunması ve değerlendirilmek üzere 

ilgili birimlere bildirilmesi şarttır. Hatta uyarıcı 

ve tanıtıcı levhalar hazırlanarak bu ağaçlar 

mutlaka koruma altına alınmalıdır. Zira bu 

ağaçların her biri en azından birer biyogenetik 

rezervdir. Kuraklığın her geçen gün daha büyük 

bir probleme dönüştüğü Türkiye‟de, uzun yıllar 

boyu değişen çevresel faktörlere uyum 

sağlayarak değerli birer genotip olduklarını 

ortaya koyan bu ağaçlar, yapılacak her türlü 

bitkilendirme çalışması için çok önemli 

çoğaltma materyali kaynaklarıdır ki, 

çoğaltılmalarına ilişkin özet bilgiler Çizelge 1‟de 

verilmiştir.  
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Çizelge 1. Isparta kent merkezindeki tarihi–mistik mekânlarda bulunan ağaç türleri, mevcut özellikleri ve olası 

üretme yöntemleri  

Foto 

No.  
Yer Adı 

Enlem 

Boylam 

Rakım 

Ağaç Türü 

(Türkçe) 
Ağaç Türü (Latince) 

Ağaç 

Adedi 

Çap 

(cm) 

Boy 

(m) 
Yaş Üretme Yöntemi 

1 

Yavruzade 

Hacı 

Hüseyin 

Efendi 

Türbesi 

37º45 43 K 

30º33 55 D 

1050 m 

Toros 

sediri 
Cedrus libani A. Rich 1 28.5 15.5 25 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

6 27.5 8.5 28 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Mezarlık 

servisi 

(Adi servi) 

Cupressus sempervirens L.  1 
   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

2 
Kesikbaş 

Camii 

37º45 33 K 

30º33 27 D 

1058 m 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

4 48.5 6 42 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Büyük 

yapraklı 

ıhlamur 

Tilia plathyphyllos Scop.  3 
   

Tohum, Tepe daldırması, 

Yavru gövdelerle üretme, Yan 

aşı, Göz aşısı 

Dut Morus alba L.  1 
   

Tohum, Göz aşısı 

Mezarlık 

servisi 
Cupressus sempervirens L.  1 

   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

3 

Aya 

Baniya 

Kilisesi 

37º45 23 K 

30º33 09 D 

1026 m 

Doğu 

çınarı 
Platanus orientalis L.  1 95 19.5 290 

Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme 

Kokar ağaç 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle.  
4 52 13 47 

Tohum, Yeşil–Yarı 

pişkinleşmiş gövde çelikleriyle 

üretme, Kök çelikleriyle 

üretme, Göz aşısı, Bindirme 

aşı  

4 

Muharrem 

Dede 

Türbesi 

37º44 30 K 

30º33 35 D 

1296 m 

Kara kavak 
Populus nigra L. subsp. 

nigra 
2 70 22 60 

Yeşil gövde çelikleriyle 

üretme (Kök çelikleriyle 

üretme) 

Doğu 

çınarı 
Platanus orientalis L.  2 39 17 34 

Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme 

Ceviz Juglans regia L.  1 60 5 140 
Tohum, Yarma aşı, Göz aşısı, 

Kakma aşı 

5 

Şeyh 

Alaaddin 

Efendi 

(Aldan 

Efendi) 

Türbesi 

37º45 23 K 

30º33 41 D 

1058 m 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

Çok 

sayıda 

35 17 33 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Toros 

sediri 
Cedrus libani A. Rich 34 16 31 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Kızılçam Pinus brutia Ten.  34 10 27 
Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme, Yarma aşı 

Mezarlık 

servisi 
Cupressus sempervirens L.  24 15.5 34 

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

6 

Hace–i 

Sultani 

Türbesi  
 

Ağaçsız 

7 

Halife 

Sultan 

Türbesi 

37º45 08 K 

30º34 25 D 

1200 m 

Kara servi 
Cupressus sempervirens 

L. var. pyramidalis Nym.  
1 26 18 38 

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

Kokar ağaç 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle.  
6 59 18 60 

Tohum, Yeşil–Yarı 

pişkinleşmiş gövde çelikleriyle 

üretme, Kök çelikleriyle 

üretme, Göz aşısı, Bindirme 

aşı  

Doğu çınarı Platanus orientalis L.  3 75 25 235 
Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme 

Kara kavak 
Populus nigra L. subsp. 

nigra 
1 

   

Yeşil gövde çelikleriyle 

üretme (Kök çelikleriyle 

üretme) 

8 

Aya 

Ishotya 

Yorgi 

37º45 24 K 

30º32 48 D 

1100 m 

Kara Kavak 
Populus nigra L. subsp. 

nigra 
19 40 26 19 

Yeşil gövde çelikleriyle 

üretme (Kök çelikleriyle 

üretme) 
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Kilisesi 

9 
Hızırbey 

Camii 

37º45 19 K 

30º32 52 D 

1100 m 

Toros sediri Cedrus libani A. Rich 3 29 12 28 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

1 
   

Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Mezarlık 

servisi 

Cupressus sempervirens 

L.  
1 

   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

10 

Tez Murat 

Dede 

Türbesi 

37º45 20 K 

30º32 28 D 

1134 m 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

4 28 12 31 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

11 

Hızırabdal 

Sultan 

Türbesi 

37º45 37 K 

30º33 02 D 

1041 m 

Dut Morus alba L.  1 42 19 41 Tohum, Göz aşısı 

12 
Beşir Dede 

Türbesi 

37º45 41 K 

30º32 54 D 

1150 m 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

4 
   

Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Mezarlık 

servisi 

Cupressus sempervirens 

L.  
1 

   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

Kara kavak 
Populus nigra L. subsp. 

nigra 
3 

   

Yeşil gövde çelikleriyle 

üretme (Kök çelikleriyle 

üretme) 

13 

Peygamber 

Camii 

(Kavaklı 

Camii) 

37º45 45 K 

30º33 14 D 

1050 m 

Doğu mazısı Biota orientalis Endl.  1 
   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş–Sert 

gövde çelikleriyle üretme, Yan 

aşı 

Doğu çınarı Platanus orientalis L.  2 
   

Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme 

Toros sediri Cedrus libani A. Rich 1 33 14.5 40 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

14 

Gökveli 

Sultan 

Türbesi 

37º45 45 K 

30º33 14 D 

1050 m 

Avrupa 

ladini 
Picea abies (L.) Karst.  2 

   

Tohum, Yeşil–Sert gövde 

çelikleriyle üretme, Yan aşı, 

Yarma aşı 

15 

Hacı Abdi 

Camii 

(İplik 

Pazarı 

Camii) 

37º45 48 K 

30º33 20 D 

1050 m 

Kokar ağaç 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle.  
1 32 14 27 

Tohum, Yeşil–Yarı 

pişkinleşmiş gövde çelikleriyle 

üretme, Kök çelikleriyle 

üretme, Göz aşısı, Bindirme 

aşı  

Dut Morus alba L.  2 
   

Tohum, Göz aşısı 

16 

Ulu 

(Kutlubey) 

Camii 

37º45 50 K 

30º33 23 D 

1030 m 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

16 40 14 44 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Toros sediri Cedrus libani A. Rich 5 
   

Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Doğu çınarı Platanus orientalis L.  1 120 23 351 
Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme 

17 

Mimar 

Sinan 

Camii 

(Firdevs 

Paşa 

Camii) 

37º45 52 K 

30º33 18 D 

1030 m 

Toros sediri Cedrus libani A. Rich 11 48 26 44 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Kızılçam Pinus brutia Ten.  1 50 25 44 
Tohum, Sert gövde çelikleriyle 

üretme, Yarma aşı 

Anadolu 

karaçamı 

Pinus nigra Arnold. subsp. 

nigra var. caramanica 

(Loudon) Rehder 

3 38 12 45 Tohum, Yarma aşı, Yan aşı 

Mezarlık 

servisi 

Cupressus sempervirens 

L.  
1 

   

Tohum, Yarı pişkinleşmiş 

gövde çelikleriyle üretme 

18 

Piri 

Mehmet 

Efendi 

Türbesi 

37º45 57 K 

30º33 05 D 

1050 m 

Ağaçsız 

19 

Yakup 

Dede 

Türbesi 

37º49 17 K 

30º32 57 D 

1080 m 

Ağaçsız 
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Özet 

Ülkemizde son yıllarda peyzaj uygulamalarında ithal süs bitkilerinin kullanımı, estetik görüntü ve çeşit 

zenginliğine olan katkıları nedeniyle artmıştır. Bitkisel tasarımda farklı bir boyut oluşturmaya ve ilgi çekici bir 

yüzey kazandırmaya katkı sağlayan sarılıcı ve tırmanıcı bitki türleri yaygın olarak dikey yeşillendirme 

elemanları olarak kullanılmaktadır. Yurtdışında yapı yüzeylerinin bitkilendirmesinde yaygın olarak kullanılan 

sarılıcı ve tırmanıcı süs bitkilerinden biri de “Çikolata Sarmaşığı” olarak adlandırılan Akebia quinata 

DECNE.‟dır. Lardizabalaceae familyasına ait olan A. quinata DECNE., Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, 

Avusturya, Kuzey Amerika ve özellikle Japonya, Kore ve Çin‟de doğal yayılış göstermektedir. Hoş kokulu ve 

koyu mordan maviye geçişli renge sahip rasemoz çiçek kurulu formunda ve küçük siyah tohumları ve beyaz etli 

kısmı içeren büyük meyvelere sahiptir. Yaprak, çiçek ve meyveleri açısından gösterişli bir süs bitkisi olmasının 

yanında en az 2000 yıldır Çin‟de, türün kuru meyveleri ve sapları ağrı kesici, idrar söktürücü, iltihap giderici vb. 

tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, renk, koku ve görünümü nedeniyle süs bitkisi olaraktercih 

edilen Akebia quinata‟nınmorfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, üretim yöntemleri, dikim ve bakım teknikleri, 

park ve bahçelerde kullanım olanakları ve tıbbı bitki olarak kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sarılıcı ve tırmanıcı süs bitkisi, Akebia quinata DECNE., kullanımı 

 

Usage Opportunities of Akebia quinata DECNE. as Ornamental Plants 

Abstract 

Recently, imported ornamental plants have been increased due to their contributions to landscape design 

in term of the aesthetic view and the species diversity in Turkey. Ramblers and climbing plant species are 

providing a different dimension and intriguing surface in planting design which are commonly used as upright 

planting elements. One of the ramblers and climbing ornamental plants, which is widely used in foreign 

countries, is Akebia quinata Decne known as “Chocolate Vine”. A. quinata DECNE which belongs to the 

Lardizabalaceae family has distribution in France, Italy, United Kingdom, Austria, North America and especially 

native range has Japan, Korea and China. This species has a color scale which turns from dark purple to blue 

with racemes flowers. It is used in parks and gardens as a decorative ornamental plant with big fruits which 

contain white pulp and small black seeds. Beside its decorative value with leaf, flower and fruits; Its dried fruits 

and stems have been used in China at least for 2000 years as diuretic, analgesic and antiphlogistic. In this study, 

information about morphological characteristics, propagation methods, planting and maintanence techniques, 

usage opportunities in parks and gardens of Akebia quinata DECNE were explained. Its medical usage was also 

assessed.  

 

Keywords: Ramblers and climbing ornamental plant, Akebia quinata DECNE., usage 

 

Giriş 

Son yıllarda peyzaj düzenlemelerinin 

öneminin artması ile kullanılan bitkilerin estetik 

özelliklerinin yanısıra farklı kullanım alanlarına 

sahip olması ve bu bitkilerden maksimum 

faydalanılma anlayışı ön plana çıkarmıştır. 

Ülkemiz oldukça zengin bitki varlığına sahip 

olmasına rağmen, hem estetik özellikler hem de 

çeşitlilik açısından ithal süs bitkileri giderek 

tercih edilmeye başlamıştır.  

Bitkisel tasarımlara farklı bir boyut ve ilgi 

çekici bir yüzey kazandıran bitkiler arasında 

sarılıcı ve tırmanıcı türler gelmektedir. Bu türler 

genellikle pergola, duvar, parmaklık, arkat, eşik 

ve tünel gibi yapıları süslemek, istenmeyen 

yüzeyleri ve cepheleri örtülemek ve bazı düzen–

lemelerde fon oluşturmak amacıyla kullanılan 

dikey yeşillendirme elemanlarıdır (Dirik, 2008). 

Yurtdışında yaygın olarak kullanılan ve farklı 

kullanım alanlarına sahip olan sarılıcı ve 

tırmanıcı süs bitkilerinden biri de Akebia quinata 

DECNE‟dir. Bu çalışmada, renk, koku ve 

görünümü nedeniyle süs bitkisi olarak tercih 

edilen A. quinata DECNE‟nin morfolojik 

özellikleri, üretim yöntemleri, dikim ve bakım 

teknikleri, park ve bahçelerde kullanım 

olanakları ve tıbbı bitki olarak kullanım alanları 

hakkında bilgi verilmiştir.  
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Materyal ve Yöntem  

Bu çalışmanın materyalini İ. Ü. Orman 

Fakültesi Bahçesinde bulunan Lardizabalaceae 

familyasına ait sarılıcı ve tırmanıcı bir süs bitkisi 

olan A. quinata DECNE türü oluşturmak–tadır. 

A. quinata DECNE‟ye ait arazi çalışması 

yapılmış, çiçek ve meyvelerinin fotoğrafları 

çekilerek türe ilişkin literatür üzerine derleme 

çalışması gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular  

Doğal yayılışını Japonya, Çin ve Kore‟de 

yaparken, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, 

Avusturya, Kuzey Amerika gibi bazı bölgelerde 

de yayılışı olduğu bilinmektedir (Flint, 1997; 

Spencer, 1997; Gray ve ark., 2009; Fell, 2011;).  

Akebia cinsleri arasında peyzaj 

düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan 

Akebia quinata DECNE‟dir. Bu tür genellikle 

“Çikolata Sarmaşığı” veya “Beş Yaprak Akebia” 

olarak adlandırılmaktadır. Hızlı gelişme gösteren 

sarılıcı–tırmanıcı ve yer örtücü bitkidir ve bir 

destek üzerine sülük gövdeleri ile sarılarak veya 

dönerek tırmanma özelliğine sahiptir (Cutler, 

1999; Heywood ve ark., 2007; Fell, 2011).  

 

Akebia quinata DECNE‟nın morfolojik 

özellikleri 

Soğuk iklim bölgelerinde yaprağını 

dökerken, kışların ılıman geçtiği bölgelerde ise 

herdem yeşil olan bir türdür. Bir büyüme 

döneminde yaklaşık 6–12 m büyümektedir. İnce 

yuvarlak şekilli gövdesi gençken yeşil, 

yaşlandıkça boz kahverengiye dönüşen 

gövdelerin üzerinde küçük yuvarlak lentiseller 

bulunmaktadır. Tomurcuk pulları kırmızımsı 

kahverengidir. Işınsal tüysü koyu yeşil yapraklar 

beş parçalıdır ve yaprakların dizilişi sarmaldır. 

Her yaprakçık 4–7.5 cm boyunda, uçları hafif 

dişli ve küçük bir sapa sahiptir (Flint, 1997; 

Spencer 1997; Brickell, 2003; Woodward ve 

ark., 2011).  

Çikolata kahvesi–mordan kırmızımsı 

renge geçişli, rasemoz çiçek kurulu şeklindeki 

çiçekleri 2.5 cm çapındadır. Vanilya veya 

çikolata kokulu olan türün çiçeklenmesi Mayıs–

Haziran arasındadır. Monoik olup, dişi ve erkek 

çiçekler yaprak koltuklarındaki çiçek salkımla–

rına benzemektedir. Erkek çiçekler 2–3 adedi bir 

arada bulunurken, dişi çiçekler 3 yapraklıdır ve 

yaprakların bağlanması için ortalarında pembe 

ve mor renkli toplar bulunmaktadır (Resim 1).  

Meyveleri Eylül sonu Ekim başı 

olgunlaşmaktadır. Mor renkli tohum baklaları 6–

10 cm boyunda, böbrek biçimindedir (Resim 2). 

Meyveler olgunlaşıp yarıldığında açık beyazımsı 

etli kısım içinde düzensiz sıra ile yer alan ufak 

siyah renkli tohumlar bulunmaktadır (Flint, 

1997; Spencer 1997; Brickell, 2003; Dirr ve ark., 

2006; Woodward ve ark., 2011; Kaufman ve 

ark., 2012).  

 

Akebia quinata DECNE‟nin ekolojik istekleri 

A. quinata DECNE nehir kıyısı, sulak 

alanlar, orman kenarı ve yerleşim alanları gibi 

birçok yaşam alanına sahiptir. Aynı zamanda 

kuraklığa karşıda dayanıklı bir türdür. Yarı gölge 

alanlarda yetişebildiği gibi güneşli alanlarda da 

yetişebilmektedir. Gölgeye karşı dirençli 

olduğundan yaşam alanları içinde yer alan 

ormanlarda istilacı tür özelliğindedir. Daha çok 

iyi drenaja sahip, asit ya da alkalin karakterli 

nemli topraklarda yetişmektedir. Soğuğa karşı 

dayanıklı olmaları nedeniyle doğal yayılış alanı 

olan Çin‟de 300–1500 m yükselti arasında 

bulunmaktadır (Cutler, 1999; Brickell, 2003; 

Woodward ve ark., 2011; Christenhusz, 2012).  

 

Akebia quinata DECNE‟nin üretim 

yöntemleri 

Türün yabani meyvelerinden henüz tam 

anlamıyla faydalanılmamaktadır. Bunun nedeni 

ise yurtdışında ve ülkemizde yabani meyve 

üretiminin gelişmesinin hala başlangıç aşama–

sında olup, yetiştirme çalışmalarındaki bilginin 

sınırlı olmasıdır.  

A. quinata DECNE hem generatif hem de 

vejetatif olarak üretimi yapılmaktadır. Eylül 

sonu Ekim başı meyveler olgunlaştığında ve 

yarılmaya başladığında tohumlar toplan–

maktadır. Toplanan meyveler suda bekle–tilip 

yumuşatıldıktan sonra içerisindeki tohumlar 

iyice yıkanarak temizlenir ve gölgede kağıt 

üzerinde kurutulmaktadır. Uygun saklama 

koşulları sağlandığında 2–3 yıl tohumlar 

saklanabilmektedir. Embriyodan kaynaklanan 

çimlenme engelinin giderilmesi amacıyla 1–2 ay 

soğuk katlamaya (5°C) ihtiyaç duyulmaktadır 

(Dirr ve ark., 2006; Toogoog, 2006; Li ve ark., 

2010, ). Yapılan bazı araştırmalarda ise tohum 

kabuğunun çimlenmeyi engellediği ifade 

edilmeketedir (Xiong ve ark., 2006).  

Vejetatif üretimi ise kök çeliği, yumuşak 

çelik, sert çelik ve daldırma yöntemleri ile 

yapılmaktadır (Dirr ve ark., 2006; Toogood, 
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2006; Urgenç, 1998). Aralık ayında alınan kök 

çelikleri sıcak sera ortamına yerleştirildikten 

sonra yaklaşık 1 ay sonra köklenmektedir. Genç 

sürgünlerden alınan yumuşak çelikle üretiminde 

yapılan çalışmalarda ise çeşitli hormonlar 

kullanılarak köklenme başarısı arttırılmıştır (Dirr 

ve ark., 2006). Ayrıca sonbaharda genç 

sürgünler üzerinde küçük dilcik açılarak toprağa 

daldırma şeklinde üretimi yapılmaktadır 

(Toogood, 2006).  

 

Akebia quinata DECNE‟nin dikim ve bakım 

teknikleri 

Dikim teknikleri 

Sarılıcı ve tırmanıcı türler arasında yer 

alan A. quinata türü yaygın olarak kaplı fidan 

şeklinde kullanılmaktadır (Bridwell, 2003; Kaplı 

olmaları nedeniyle ekstrem hava koşulları 

dışında her mevsim dikilmeleri mümkündür. 

Ancak uygun olduğunda dikim başarısındaki 

pozitif etkileri nedeniyle kış sonu–erken ilkbahar 

dikimleri tercih edilmelidir (Dirik, 2008; 

Ürgenç, 1998). Düşük sıcaklıklara karşı 

dayanıklı bir türdür. Dikim yerinin ışıklandırma 

koşullarına dikkat edildiğinde bu tür güneşli 

veya yarı gölge alanlara dikilmesi gerekmektedir 

(Flint, 1997; Cutler, 1999; Brickell, 2003).  

Dikim öncesinde, dikim yeri en az 50 cm 

derinlikte toprak işlemesi yapılarak kireç, taş, 

beton gibi inşaat artıklarından temizlenmelidir. 

Dikim çukuru, bitki yüzeyden 20 cm uzaklıkta 

olacak şekilde 40x40x40 veya 50x50x50 cm 

boyutlarında açılmalıdır. Birçok toprakta iyi 

gelişim göstermesine rağmen iyi drenaja sahip 

kumlu balçık topraklar da en iyi gelişimi 

göstermektedir. Bu yüzden ağır topraklara 

dikilecekse mutlaka lokal drenaj önlemleri 

alınmalı ve üzeri dikim harcı ile kapatılmalıdır 

(Dirik, 2008) (Şekil 1).  

Sarılıcı ve tırmanıcı bitki türlerinde “derin 

dikim” prensibi kabul edildiğinden, Akebia 

fidanları kök boğazından itibaren gövdenin 8–10 

cm‟lik kısmı toprak içerinde kalacak şekilde 

derin dikilmeli ve çukur içine bitki eğik olarak 

yerleştirilmelidir. Dikim çukurları bitkisel toprak 

+ kum + kompost karışımından oluşan dikim 

harcı ile tabaka tabaka sıkıştırılmalı ve sulama 

çanağı oluşturarak can suyu verilmelidir 

(Odenwald ve ark., 2006; Dirik, 2008).  

 

Bakım tedbirleri  

Sarılıcı ve tırmanıcı türler, çalı türleri gibi 

minimal gübrelemeye uygun olan bitkilerdir. 

Dikim esnasında harç toprağına karıştırılan ya da 

taban gübresi şeklinde verilen besin elementleri, 

temel gübreleme uygulamasının temelini 

oluşturmaktadır (Dirik, 2008). Genç A. quinata 

DECNE fidanlarının ilk dikim yıllarında fosfor 

ağırlıklı gübrelerin kullanılması köklenmeyi 

teşvik etmek amacıyla önemlidir. Daha sonraki 

yıllarda çiçek verimini ve kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla kompoze gübrelerin 

magnezyum ve oligo elementlerce 

zenginleştirilmesi, gübreleme etkinliğinin 

arttırılması bakımından gereklidir (Odenwald ve 

ark., 2006; Dirik, 2008).  

Sonbahar döneminde kök boğazı 

çevresinde organik kökenli malçlama 

uygulayarak hem toprak sıcaklığının dengede 

tutulması sağlanır, hem de besin elementleri 

katkısı yapmış olunur (Dirik, 2008).  

A. quinata DECNE diğer sarılıcı ve 

tırmanıcı türler gibi tutunmayı sağlayacak destek 

mekanizmasına gereksinim duymaktadır. 

Gövdeleri ile metal veya ahşap destek, ağaç 

gövdesi, plastik veya metal örgülü bir yüzeye 

helezoni olarak sardırılması gerekmektedir 

(Resim 3). Her yıl bu destek mekanizmasının 

sağlamlığı kontrol edilerek yeni gelişen 

sürgünlerin sarılması yönlendirilmelidir (Cutler, 

1999; Lowe, 1999).  

Kuvvetli gelişim gösteren sarılıcı ve 

tırmanıcı türler, etkili ve sağlıklı bir görünüm 

kazanabilmeleri için düzenli olarak 

budanmalıdır. Akebia sp. Clematis sp., 

Jasminum sp., gibi bir önceki yılın sürgünleri 

üzerinde bulunan generatif tomurcuklardan 

çiçeklenen sarılıcı türler, genel budama mevsimi 

olan kış sonu döneminde budandığında çiçek 

tomurcukları elimine olduğu için büyüme 

dönemi içinde çiçek oluşumu gerçekleşmez. Bu 

tür bitkilerde büyümeyi ve şeklini kontrol altında 

tutabilmek amacıyla çiçeklenmenin 

tamamlanmasından sonraki dönemde budamalar 

yapılmalıdır. Ayrıca kış boyunca bitkinin kuru 

veya zayıf olan dalları düzenli olarak budanarak 

uzaklaştırılmalıdır (Lowe, 1999; Brown, 2004; 

Dirik, 2008;).  

 

Akebia quinata DECNE‟nin peyzaj 

düzenlemelerindeki kullanım alanları  

Özellikle dar mekanların sıkışık 

yapılanma ile çevrelendiği kentsel alanlardaki 

peyzaj uygulamalarında vazgeçilmez türler 

arasında sarılıcı ve tırmanıcı bitki türleri 

gelmektedir. Peyzaj tasarım çalışmalarında bu 
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tür ilkbaharda açan kokulu ve gösterişli 

çiçekleri, sonbaharda oluşan dekoratif meyveleri 

ile fonksiyonel ve estetik süs bitkisi olarak 

yaygın kullanıma sahiptir (Resim 4).  

Soğuğa ve kuraklığı karşı toleranslı olması 

ve hızlı gelişim göstermesinden dolayı kent 

merkezlerinde rahatlıkla kullanılabil–mektedir. 

Ayrıca eğimli alanlarda yeterli toprak zeminin 

olmadığı yerlerde, kaya bloklarını, yaşlı ağaç 

kütüklerini gizlemek, kıyılarda toprak 

stabilizasyonunu sağlamak amacıyla ve diğer 

bitkisel elemanlarının yetersiz kaldığı problemli 

alanlarda yer örtücü olarak kullanılmaları 

mümkündür. Koru bahçeleri ve gölge alanlar 

için özellikle mükemmel bir yer örtücüdür. A. 

quinata DECNE park ve bahçelerde özellikle 

duvar, pergola, çardak, çit, parmaklık gibi peyzaj 

donanım elemanları üzerinde hızlı şekilde 

yayılabilmektedir (Bridwell, 2003).  

 

Akebia quinata DECNE‟nin tıbbi bitki olarak 

kullanım olanakları 

En az 2000 yıldan beri Akebia türlerinin 

gövde, kök ve meyveleri Çin‟de geleneksel tıbbi 

ilaç olarak da kullanılmaktadır. Akebia cinsinin 3 

türü (A. quinata, A. trifoliatassp. trifoliata ve A. 

Trifoliate ssp. australis) Çin İlaç Kitabında 

kayıtlıdır (Pharmacopoeia Commission of PRC, 

2005 atfen Li ve ark., 2010).  

A. quinata DECNE tıbbi olarak 

kullanımında gövde, meyve ve kökleri yer 

almaktadır. Yenilebilir meyveleri gövde ile 

birlikte kullanıldığında süt salgılama, terleme, 

kan dolaşımını hızlandırma, karaciğeri 

sakinleştirme, derideki iltihabı tedavi etme ve 

sindirim sistemindeki kasları güçlendirmede 

etkilidir. Sadece meyveleri romatizmayı 

önlemede, terlemeyi sağlamada, idrar söktürücü, 

mideye yararlı olmasının yanında kanser 

tedavisine de çözüm getirmektedir. Gövdesi, ağrı 

kesici özellikli, mantar önleyici ve terleticidir. 

Kökleri ise ateş düşürücü özelliğine sahiptir. 

Ayrıca tohumlardan çıkartılan yağ sabun 

yapımında kullanılmaktadır (Zheng ve ark., 

2004; Choi ve ark., 2005; Russo ve ark., 2005; 

Wu, 2005; Li ve ark., 2010; Zhou ve ark., 2011).  

 

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde peyzaj çalışmalarında yeni 

türlerin, özellikle de estetik, fonksiyonel ve tıbbı 

amaçlarla farklı kullanım alanlarının belirlen–

mesine yönelik çalışmalar ağırlık kazan–

maktadır. Değişen bahçe kavramına uygun 

olarak estetik özelliklerine sahip süs bitkileri, 

tıbbi ve besin değeri olan bitkilerle birlikte 

kullanılmaktadır.  

Avrupa‟da ve özellikle Asya‟da yaygın 

kullanıma sahip olan Akebia quinata 

DECNE‟nin genel özelliklerine bakıldığında, 

peyzaj tasarımında dikkati çeken renk, koku ve 

görünümün yanında, tıbbi özellikleri açıdan 

farklı kullanım alanlarının da olduğu dikkati 

çekmektedir. Özellikle yenilebilir meyveleri ile 

gövde ve köklerinin tıbbi ilaç olması, süs bitkisi 

olarak farklı kullanım şeklini de ortaya 

koymaktadır.  

Peyzaj düzenlemelerinde diğer sarılıcı ve 

tırmanıcı türlerle birlikte park ve bahçelerde renk 

ve koku özellikleri ile estetik katkılar 

sağlayabileceği gibi yenilebilir meyveleri ve 

tıbbi özellikleri nedeniyle de fonksiyonel süs 

bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

A. quinata DECNE‟nin süs bitkisi olarak 

kullanımının yanında yenilebilirlik ve tıbbi 

özellikleri ön plana çıkartılarak Türkiye‟de 

kullanım imkanları yaygınlaştırılmalıdır. Bu 

nedenle bu türün ekolojik istekleri dikkatte 

alınarak, uygun yetiştirme teknikleri ile ıslah 

çalışmaları yapılmalıdır.  
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KahramanmaraĢ Dağlarından Bahçelere GösteriĢli Geofitler 
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Özet 
Kahramanmaraş, zengin bir floraya sahiptir ve endemizm oranı da çok yüksektir. Bu zenginliğin başlıca 

nedenleri; ilin İran–Turan ve Akdeniz bitki coğrafyası bölgelerinin geçit kuşağında bulunması, ülkemizin önemli 

endemik merkezlerinden biri olan Anadolu çaprazının güneyinde yer alması, jeomorfolojik özellikleri, 

mikroiklim ve habitat çeşitliliğidir. Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde süs bitkisi değeri taşıyan geofitler ve 

üretimleri üzerine araştırma yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Endemik, geofit, süs bitkisi, Kahramanmaraş 

 

The Flashy Geophytes from KahramanmaraĢ Mountain to Gardens 

Abstract 
Kahramanmaraş has a very rich flora and many endemic species. The main reasons of this richness are 

being in the transition zone of Irano–Turan and Mediterranean plant geography regions, taking place in the south 

of Anatolian Diagonal which is one of the remarkable floristic features of Turkey, its geomorphologic features, 

microclimate and habiat diversities. In this study was determined about the geophyts as ornamental plants and its 

production.  

 

Keywords: Endemic, geophyte, ornamental plants, Kahramanmaraş 

 

GiriĢ 

Kahramanmaraş ilinin %59.7‟sini dağlar, 

%24‟ünü platolar ve %16.3‟ünü de ovalar 

oluşturur. Kuzeyde Binboğa, Nurhak, Berit, Ahır 

dağı ve Engizek, batıda Göksun–andırın ilçesine 

kadar olan kısımlar oldukça engebeli olup Doğu 

Toroslara dahildir. Burada Kandil dağları, 

Sarımsak dağı, Düldül dağı, Armut dağı, Höbek 

dağı, Kayranlı dağı önemli yükseltilerdir. Arazi 

yüksekliği güneyde 350 metreden başlar ve 

Binboğa, Nurhak ve Berit dağlarında 3000 

metreyi geçer. Kahramanmaraş ilinin sınırları 

içinde yaklaşık 2500 kadar çiçekli bitki ve 

eğrelti türü doğal olarak yetişir ve bunun %20‟si 

endemiktir. Kahramanmaraş ili geofit çeşitliliği 

açısından da ayrı bir öneme sahiptir. İl yaklaşık 

45 orkide türüne ev sahipliği yapmaktadır. 

Bunun yanında birçok endemik geofit ilde doğal 

olarak yayılış göstermektedir. Bunlardan 

Cyclamen pseudoibericum, Hyacinthus 

orientalis subsp. chionophyllus, Colchicum 

davisii, Colchicum serpentinum, Colchicum 

polyphyllum, Fritillaria crassifolia subsp. 

crassifolia, Muscari babachii, Muscari azureum, 

Hyacinthella acutiloba türleri önemli ölçüde süs 

bitkisi değeri taşımaktadır. Bu zenginliğin 

başlıca nedenleri; ilin İran Turan ve Akdeniz 

bitki coğrafyalarının geçit kuşağında bulunması, 

ülkemizin önemli endemik merkezlerinden biri 

olan Anadolu çaprazının güneyinde yer alması, 

jeomorfolojik özellikleri, mikroiklim ve habitat 

çeşitliliğidir (Yıldız ve Özhatay (Edt), 2006; 

Özhatay, İlçim ve Ok, 2009; Özhatay ve Ok, 

2008; Demirci, 2010; Demirci ve Özhatay, 2011; 

Demirci ve Özhatay, 2011b; Demirci ve 

Özhatay, 2012; Demirci ve Özhatay, 2012b).  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın yöntemini yapılan literatür 

çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık 

Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı‟nda 

yürütülmekte olan Hyacinthaceae Familyası 

(Kahramanmaraş) Üzerinde Farmasötik Botanik 

Araştırmalar konulu doktora tezi, yörede 2007–

2010 yılları arasında sürdürülen Kahramanmaraş 

ve Ardahan Nadir Bitkilerinin Korunması 

Projesi ve andırın İlçesinde (Kahramanmaraş) 

Etnobotanik Bir Araştırma konulu yüksek lisans 

tezi oluşturmaktadır.  

 

Bulgular 

Yapılan literatür çalışmaları sonucunda 

Kahramanmaraş ilinde doğal olarak yayılış 

gösteren ve süs bitkileri değeri taşıyan 

geofitlerden bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu 

geofitler hakkında kısa bilgiler özet olarak 

verilmiştir (Davis ve ark., 1984; Davis ve ark., 

1988; Güner ve ark., 2000).  
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Colchicum davisii C. D. Brickel: 

Liliaceae familyasından kormuslu bir çiğdem 

türüdür. Pembe renkli çiçekleri Ağustos–Ekim 

ayları arasında açar. Orman altı ve kayalık 

alanlarda 900–1550 m yüksekliklerde yetişir. İlk 

kez 1965 yılında Adana‟dan toplanarak bilim 

dünyasına tanıtılan bu endemik acı çiğdem türü 

Kahramanmaraş‟ta Başkonuş Dağı‟nda doğal 

olarak yayılış gösterir ve Akdeniz Elementidir 

(Şekil 1).  

Colchicum polyphyllum Boiss. et Held.: 

Liliaceae familyasından kormuslu bir çiğdem 

türüdür. Pembe renkli çiçekleri Ekim–Kasım 

ayları arasında açar. Makilikler, kayalık ve taşlı 

yamaçlarda, 40–1350 m arası yüksekliklerde 

yetişir. Ülkemizin yalnızca Güney kesimlerinde 

yayılışa sahip olan bu çiğdem türü 

Kahramanmaraş‟ta Ahır dağında doğal olarak 

yayılış gösterir ve Doğu Akdeniz Elementidir 

(Şekil 2).  

Colchicum serpentinum Woron ex 

Miscz.: Liliaceae familyasından kormuslu 

endemik bir çiğdem türüdür. Açık pembe renkli 

çiçekleri Şubat–Mart ayları arasında açar. Çıplak 

kalkerli alanlarda, 250–1800 m arası 

yüksekliklerde yetişir. Ülkemizde oldukça geniş 

bir yayılışa sahip olan bu endemik çiğdem türü 

Kahramanmaraş‟ta Ahır dağında doğal olarak 

yayılış gösterir ve İran–Turan Elementidir (Şekil 

3).  

Cyclamen pseudo–ibericum Hildebr.: 

Primulaceae familyasından çok yıllık yumrulu 

bir sıklamen türüdür. Koyu pembe renkli 

çiçekleri Mart–Mayıs ayları arasında açar. 

Orman altlarında 550–1500 m arası 

yüksekliklerde yetişir. Ülkemizin güneyinde 

doğal olarak yetişen endemik bir sıklamen 

türüdür. Kahramanmaraş‟ın Güney kesimlerinde 

oldukça geniş bir yayılışı vardır. Doğu Akdeniz 

Elementidir (Şekil 4).  

Fritillaria crassifolia Boiss. et Huet 

subsp. Crassifolia: Liliaceae familyasından 

soğanlı bir ters lale türüdür. Sarımsı yeşil–

kahverengi çiçekleri Mayıs–Haziran ayları 

arasında açar. Taşlık alanlarda, 1500–2600 m 

yüksekliklerde yetişir. İlk kez Gümüşhane‟den 

toplanarak bilim dünyasına tanıtılan bu endemik 

ters lale türü Kahramanmaraş‟ta Nurhak 

Dağı‟nda doğal olarak yetişmektedir (Şekil 5).  

Hyacinthella acutiloba K. Persson et 

Wendelbo: Hyacinthaceae familyasından çok 

yıllık soğanlı bir sümbül türüdür. Açık mavi 

renkli çiçekleri Nisan–Mayıs ayları arasında 

açar. Kayalık yamaçlarda 1550–2100 m arası 

yüksekliklerde yetişir. İlk kez 1965 yılında 

Kayseri‟den toplanarak bilim dünyasına tanıtılan 

endemik bir Kahramanmaraş‟ın Afşin ilçesinde 

çok lokal olarak yayılışı vardır. İran–Turan 

Elementidir (Şekil 6).  

Hyacinthus orientalis L. subsp. 

chionophilus Wendelbo: Hyacinthaceae 

familyasından soğanlı ve endemik bir sümbül 

türüdür. Morumsu mavi renkli çiçekleri Mayıs–

Haziran ayları arasında açar. Taşlık alanlarda, 

400–1600 m yüksekliklerde yetişir. İlk kez 1965 

yılında Kayseri‟den toplanarak bilim dünyasına 

tanıtılan bu endemik sümbül türünün 

Kahramanmaraş‟ta geniş bir yayılışı vardır. 

İran–Turan Elementidir (Şekil 7).  

Muscari aucheri (Boiss.) Baker: 

Hyacinthaceae familyasından soğanlı bir sümbül 

türüdür. Morumsu–mavi çiçekleri Nisan–

Haziran ayları arasında açar. Taşlı yamaçlar 

veya otlaklarda 1000–3000 m arası 

yüksekliklerde yetişir. İlk kez Tokat‟tan 

toplanarak bilim dünyasına tanıtılan bu endemik 

Muscari türü Kahramanmaraş‟ta doğal olarak 

yayılış gösterir (Şekil 9).  

Muscari azureum Fenzl: Hyacinthaceae 

familyasından soğanlı bir sümbül türüdür. Açık 

mavi renkli çiçekleri Mart–Mayıs ayları arasında 

açar. Kayalık alanlarda ve subalpin çayırlarda 

1500–2600 m arası yüksekliklerde yetişir. İlk 

kez Niğde‟den toplanarak bilim dünyasına 

tanıtılan bu endemik Muscari türü 

Kahramanmaraş‟ta doğal olarak yayılış gösterir 

(Şekil 8).  

Muscari babachii Eker ve Koyuncu: 

Hyacinthaceae familyasından soğanlı bir sümbül 

türüdür. Krem–kahverengi çiçekleri Mayıs–

Haziran ayları arasında açar. Makilikler ve 

kayalık alanlarda yetişir. İlk kez 2005 yılında 

Hatay‟dan toplanarak bilim dünyasına tanıtılan 

bu endemik Muscari türü Kahramanmaraş‟ta 

Elmadağı‟nda doğal olarak yayılış gösterir ve 

Akdeniz Elementidir (Şekil 10).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Süs bitkisi değeri taşıdığı belirlenen bu 10 

türün Kahramanmaraş ilindeki yayılış alanları ve 

habitatları belirlenmiştir. Türlerin çiçeklenme 

dönemleri dikkate alındığında Colchicum 

türlerinin sonbaharda, Cyclamen ve Fritillaria 

türlerinin erken ilkbaharda ve Hyacinthella, 

Hyacinthus ve Muscari türlerinin yazbaşında 

çiçekleniyor olması bu türlerin süs bitkileri 
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potansiyeli olma değerlerini bir kat daha 

arttırmaktadır. Bu türler her ne kadar süs bitkisi 

değeri taşıyor olsalar da türlerin doğal 

ortamlarından toplanarak, doğal 

popülasyonlarının zarar görülmesinin önüne 

geçilmelidir. Türlerin kendi habitatları gen 

kaynağı olarak kullanılmalıdır. Türlerin 

çoğaltılması doğadan soğan toplama 

yönteminden ziyade tohumdan üretim şeklinde 

olmalıdır. Doğadan tohum toplama Süs Bitkileri 

Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmalı ve 

denetlenmelidir. Üretimleri yapacak olan yöre 

insanlarına üretim ve koruma hususunda gerekli 

eğitim ve destek ilgili kurumlar tarafından 

verilmelidir. Kahramanmaraş ve Ardahan 

illerinde ortaklaşa yürütülen bir proje sonucunda 

oluşturulan ve soğanlı bitkilerin üretimi ve 

ticareti hakkında önemli bilgilerin yer aldığı 

“Üreticinin El Kitabı” konu ile ilgili çalışma 

yapmak isteyenlere rehber olma niteliği 

taşımaktadır (Özhatay, 2011).  

 

TeĢekkür 
Fotoğraflarını kullanmamıza izin veren Sayın 

Ecz. Başar Kayıran ve Sayın Uz. Erdal Kaya‟ya çok 

teşekkür ederiz.  
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Özet 

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve kentleşme, doğanın tahrip edilmesine ve yeşil alanların giderek 

azalmasına neden olmuştur. Bu olumsuzluklar neticesinde, kentlerin doğa ile bütünleşmesi, doğal kaynakların 

korunması ve değerlendirilmesi günümüzün en önemli konuları arasına girmiş ve tasarım çalışmalarında farklı 

yaklaşımlar değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, doğanın kent içerisinde yer almasının en iyi 

çözümlerinden birisi olarak hem estetik hem de ekolojik açıdan etkili olan dikey bahçe tasarımları gündeme 

gelmiştir. Dikey bahçelerin, kentlerde yaşanılabilir ve sağlıklı ortamlar oluşturmak ve sürdürülebilir çevreler 

yaratmak açısından kent ekolojisine önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Bu çalışmada dikey bahçe 

tasarımlarının önemi ve tasarımının yapısal ve bitkisel bağlamda uygulama sistemleri incelenmiş, uygulama 

örnekleri ile açıklanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dikey bahçeler, peyzaj tasarımı, dikey bahçe tasarımları 

 

A Different Approach to Design: vertical Gardens 

Abstract 

Today, rapid population growth and urbanization cause the destruction of nature and the decrease of 

green areas. As a result of these threats, today the integration of the cities and the nature, conservation and 

evaluation of natural resources has become one of the most important issues. and also new approaches to the 

design studies has begun to evaluate. In this context, designing of vertical gardens which are both aesthetically 

and ecologically effective has become popular in terms of including the nature in to the urban life. It is seen that 

vertical gardens has an important contribution to urban ecology, in terms of creating livable, healthy places and 

sustainable environments. In this study, structural and planting application systems of vertical garden designs 

and their importance has been examined and explained within the application samples.  

 

Keywords: Vertical gardens, landscape design, vertical garden design 

 

GiriĢ 

Kent insanı binalar, kaldırımlar, sokaklar 

ve yapay tasarım öğeleri arasında yaşamını 

sürdürürken her geçen gün doğaya özlem 

duymaktadır. Doğanın ve yeşil dokunun kentsel 

çevrede yer alması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması zor olmaktadır. Günümüz 

mimarisinde yeni bir anlayış getiren “dikey 

bahçe”, konsept olarak bahçe olgusunun bir bina 

veya duvar yüzeyine uygulanması olarak 

karşımıza çıkmakta ve yeşilin etkisini arttıran en 

iyi çözümlerden biri olarak görülmektedir 

(Anonim, 2013a; Erdoğan ve Khabbazi, 2013; 

İpekçi ve Yüksel, 2012).  

Babil‟in asma bahçeleri, dikey bahçelerin 

tarihsel ilk örnekleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tarihte M.Ö. 1500‟lü yıllarda 

Mısır‟da duvar resimlerinde asma bitkisi sarılan 

çardaklar görülmekte, Vikinglerin duvar ve 

çatıları çim ile kapladıkları bilinmekte ve 

Hindistan, İspanya ve Fransa‟da dikey bahçe 

örnekleri bulunmaktadır. Ülkemizde henüz çok 

yeni tanınmaya başlanan dikey bahçe 

kavramının öncü kişilerden birisi Fransız Ulusal 

bilim merkezinde çalışan ünlü bir botanikçi 

Patrick Blanc‟tır. Patrick Blanc yıllarca bitkiler 

üzerinde çalışarak kendi belirlediği estetik 

güzergâhlar üzerinde oluşturduğu dikey bahçeler 

ile tanınmıştır. Blanc uygulamalarının patentini 

almış, ilk kez Paris‟te uygulamış ve uygulamalar 

hızlı bir şekilde Avrupa‟nın diğer şehirlerine 

yayılmıştır. Türkiye‟de ise İstanbul‟da Galata‟da 

Art House‟da Patric Blanc‟in dikey bahçesini 

görmek mümkündür (Şekil 1) (Elinç ve Elinç, 

2010; İpekçi ve Yüksel, 2012; Blanc, 2007) 

Dikey bahçeler bir duvara iliştirilmiş 

dekoratif öğe olması yanında, kasvetli bir 

avluya, gri bir caddeye ya da soğuk bir modern 

yapıya yeşil doku ile hayat vermektedir. Kent 

insanın hızlı temposu ve stresli yaşam 

koşullarını rahatlatıcı etki sağlaması ile birlikte, 

biyoçeşitlilik açısından da önemlidir. Dikey 

bahçeler yapay ışıklandırma ile iç mekanlarda, 

yeraltı otoparklarında ve doğal ışıktan yoksun 

yerlerde de uygulanması mümkündür.  
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Diğer yandan dikey bahçelerde kullanılan 

bitkiler alternatif tasarım olanakları sunarak kent 

içerisinde hem estetik katkı sağlamakta hem de 

kent ekolojisini iyileştirmektedir. Bitkilerin 

habitusu, tırmanma formları, çiçeklenme, sürgün 

oluşumu, yaprak özellikleri, strüktürleri, bitki 

örtüsü sıklığı vb. ile sayısız tasarımlara olanak 

vererek estetik katkı sağlarlar. Bitkisel elemanlar 

yardımı ile havadaki toz, kirleticiler vb. zararlı 

maddeleri absorbe ederek sağlıklı bir çevre 

oluşturulmasına; kullanılan toprak ve bitkisel 

materyal bina ve yakın çevresinde gürültünün 

azaltılmasında; oksijen üretimi ile karbondioksit 

tüketimini çoğaltarak kent atmosferinin 

yenilenmesinde; kent içerisinde rüzgarı 

kesmeleri ile birlikte kök ve yaprak bölgelerinde 

oluşturdukları nemli ortamlar ile tozların 

tutulmasında; enerji tasarrufu sağlanmasında 

etkili olmaktadırlar. (Erdoğan ve Khabbazi, 

2013; Fitzgerald, 2011a; İpekçi ve Yüksel, 2012; 

Petty 2008; Tüfekçioğlu, 2013). Bu çalışmada 

dikey bahçe uygulama şekilleri, dikey 

bahçelerde kullanılabilecek bitki türleri 

araştırılmış olup Bursa kentindeki mevcut 

bulunan dikey bahçe örneklerine yer verilmiş ve 

öneriler getirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Bursa kentinde bulunan dikey bahçeler 

araştırmanın materyalini oluşturmuştur. 

Araştırmaya konu olan Bursa ili Marmara 

Bölgesinin Güneyinde, Susurluk havzası 

içerisinde yer almakta olup, 39°35‟–40°40‟ 

kuzey enlemleri ile 28°10‟–30°00‟ doğu 

boylamları arasında bulunmaktadır. Kuzeyde 

Yalova ve Kocaeli, doğuda Bilecik, güneyde 

Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrili olan 

Bursa ili 1.104.301 ha yüzölçümüne sahiptir. 

Marmara bölgesinin en önemli yükseltisi olan 

Uludağ‟da Bursa sınırları içinde yer almaktadır. 

İlin doğu kesimlerindeki sular Kocasu‟ya 

karışarak Sakarya‟ya batı yarısındaki sular da 

Susurluk çayına dökülürler. Uludağ‟ın 

güneyinden doğup bu dağı yararak Bursa 

ovasına açılan Nilüfer çayı‟da Susurluk çayına 

karışmaktadır. İl sınırları içinde yer alan İznik ve 

Uluabat gölleri ilin iki önemli tatlı su gölünü 

oluşturmaktadır. Bursa ovası Akdeniz ikliminin 

genel özelliklerini gösterse de bölgenin ortalama 

sıcaklığı düşük, yıllık yağış toplamı yüksek ve 

aylara göre dağılışı da Akdeniz bölgesine kıyasla 

kısmen düzenlidir. Yılın en yağışlı geçen ayları 

Aralık, Ocak, Şubat en kurak ayları ise Haziran, 

Temmuz ve Ağustos‟dur. (Erkuş, 1982; Korukçu 

ve ark., 1989; Anonim, 1995).  

 

Yöntem 

Bursa kentinde yer alan dikey bahçe 

örnekleri ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde 

gerçekleştirilen gözlemler ile yerinde 

incelenmiş, dikey bahçelere ait fotoğraflar 

çekilerek analiz aşamasında değerlendirilmiştir. 

Yapılan dikey bahçelerin uygulama şekilleri, 

kullanılan bitki türleri ve bu bitkilerin morfolojik 

özellikleri yerinde yapılan gözlemler ile 

irdelenmiş, aynı zamanda önerilerin 

geliştirilebilmesi için farklı kaynaklardan 

yararlanılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Dikey bahçe uygulama Ģekilleri 

Dikey bahçe sistemlerinde bitki seçimi, 

bitkiyi besleyen toprak veya topraksız sistem, 

sulama tekniği ve uygulama yüzeyi alt 

konstrüksiyonuna bağlantısı önemlidir. Dikey 

bahçe şekilleri konstrüksiyon açısından metal 

kontrüksiyonlu sistemler, modüler ve panel 

şeklinde sistemler olarak sınıflandırabilir (İpekçi 

ve Yüksel, 2012).  

Metal konstrüksiyonlu sistemler, metal 

profillerin çit şeklinde birleştirilerek meydana 

getirilen konstrüksiyonun bina yüzeyine monte 

edilmesi ile oluşturulmuş sistemlerdir (Şekil 2). 

Metal aksamı oluşturan profiller farklı renklerde 

olabildiklerinden estetik bir görünüm 

kazandırırlar (Şekil 3) Bu tip dikey bahçelerde 

genellikle sarılıcı ve tırmanıcı bitki türü tercih 

edilmektedir. Sulama ihtiyacı damla sulama ile 

yapılması daha uygun ve yararlıdır.  

Modüler ve panel konstrüksiyonlu 

sistemler ise, yatay ve düşey düzlemde monte 

edilen taşıyıcı profiller ile sağlanan bir sistemdir. 

Çeşitli büyüklüklerde ve formlarda 

oluşturulabilen bu modüller ile şekil, yazı, resim 

gibi estetik öğelerde yaratılabilmektedir (Şekil 

4). Modüler sistemde yerleştirilen saksılarda 

belli aralıklarla delikler açılması sulamanın etkili 

bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Modüler 

sistemler hemen hemen tüm cephe 

uygulamalarına monte edilebilmesi uygun bir 

konstrüksiyondur (Şekil 5). Bitkilendirmenin 

doğrudan cephe üzerine uygulandığı, esnek 

modüller sistemler olan panel sistemler ise hava 

koşullarına ve mekanik etkilere dayanımları için 

tercih edilmektedir. Kafes sistemli 
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konstrüksiyonu ile cephelerde farklı renkte ve 

çeşitte bitki kullanılmasına olanak sağlamasıyla 

birlikte topraklı ve topraksız olarak 

kullanılabilmektedirler Sulama sistemi atık su ve 

yağmur sularından yararlanma şeklindedir 

(Anonim, 2013a; Erdoğan ve Khabbazi, 2013; 

İpekçi ve Yüksel 2012; Oksay, 2011)  

Topraksız sistemler olarak bilinen 

hidrofonik (hydroponic) yöntem, bitkileri 

çözünmüş besin hamaddesi içerisinde 

yetiştirmektir. Hidrofonik yöntemler, suyun 

yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayarak 

maliyeti düşürmesi, beslenme kirliliği 

yaratmaması, kafeslerin istenilen zamanda 

hareket ettirilebilmesi, böcek ve hastalıklar 

açısından bakımın kolay olması nedeni ile tercih 

edilmektedir (İpekçi ve Yüksel 2012; Oksay, 

2011) 

 

Dikey bahçe tasarımında kullanılabilecek 

bitkiler  

Dikey bahçelerde, sarılıcı tırmanıcı 

özelliğe sahip bitkiler, küçük boylu çalılar, 

eğreltiler, çekici yapraklara sahip koku özelliği 

olan bitkiler, gösterişli çiçekli bitkiler ve meyve, 

sebze türleri gibi birçok bitki türü tercih 

edilebilmektedir. Dikey bahçelerde kullanılan 

bitki türleri seçiminde, bitkilerin estetik 

özellikleri, kullanıldığı yerdeki duvarın konumu, 

kullanıldığı yerin iklim özellikleri ve bitkilerin 

bulundukları ortam koşulları gibi faktörler 

dikkate alınmalıdır. Genel olarak kuraklığa 

töleranslı ve fazla su istemeyen bitkilerin tercih 

edilmesi yanında kullanılacak bitkilerin uygun 

kök sistemine sahip olması ile birlikte sulama ve 

gübreleme özellikleri göz önüne alınarak, 

birbirleri ile yaşayabilme özelliklerine göre de 

seçim yapılmalıdır. Patrick Blanch, uygulama 

başına 500 tür kullandığı, türlerin duvarı daha 

güzel gösterdiğini ve tür sayısı arttıkça hastalık 

ve böceklere karşı dayanımın arttığını 

belirtmektedir.  

Diğer yandan herdemyeşil bitkiler ile 

yapılan bir dikey bahçe uygulaması ile ısı 

izolasyonuda sağlanabilmektedir. Mevsimlik 

çiçeklerin kullanılması dikey bahçelerde her yıl 

değişim yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Dikey bahçelerde kullanılması uygun olabilecek 

bitki türleri; familyalarına, bitki tiplerine ve 

dendrolojik özelliklerine göre sınıflandırılarak 

ve Çizelge 1‟de verilmiştir (Anonim, 2013b; 

Anonim, 2013c; Anonim, 2013d; Anonim, 2013 

e; Binabid, 2010; Elinç ve Elinç, 2010; Erdoğan 

ve Khabbazi 2013; Fitzgerald, 2011b; Harrison, 

2011; Okan, 2013; Oksay, P. 2011; Scheper, 

2003).  

 

Bursa kent peyzajında dikey bahçe örnekleri  

Dikey bahçe uygulama örnekleri son 

yıllarda Bursa kentinde de görülmeye 

başlanmıştır. Halihazırda kent içerisinde Bursa 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılanki 

tane dikey bahçe örneği bulunmaktadır. Bu 

örneklerden ilki, Bursa–Mudanya karayolu 

güzergahında yer alan bir alışveriş merkezi 

önünde bulunan Emek kavşağının duvarını 

süslemekte olan ve görsel olarak olumlu bir 

etkisi bulunan uygulamadır (Şekil 6). İkincisi 

ise, Bursa Şehrinin ortasından geçen İzmir–

Ankara karayolu üzerinde yer alan Merinos 

kavşağı, Kültürpark giriş duvarını süsleyen ve 

çevreye etkili bir görünüm kazandıran 

uygulamadır (Şekil 7). Her iki örnekte de 

modüler ve panel konstrüksiyonlu dikey bahçe 

sistemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir.  

Dikey bahçelerde kullanılan bitki 

türlerinin çeşitlilik gösterdiği, en fazla tercih 

edilen türlerin Dryopteris spp., Osmunda spp., 

gibi eğrelti türleri ile Sedum spp., Festuca spp. 

ve Ophiopogon spp., gibi çok yıllık otsu türler 

arasından seçildiği tespit edilmiştir. Sarılıcı ve 

tırmanıcı bitki türlerine ise çok az yer verildiği 

görülmüştür.  

 

Sonuç 

Bursa kentinde yer alan dikey bahçe 

örneklerinin görsel açıdan kent peyzajına 

karakter kazandırdığı ve ilgi çektiği açıkça 

görülmektedir. Bu örneklerin arttırılması için 

kent içerisinde uygun mekanlar bulunduğu 

şüphesizdir. Bu nedenle bulunan bu mekanların 

dikey bahçeler yapılarak değerlendirilmesi için 

yerel yönetimlerin öncü rol üstlenmesi önem 

taşımaktadır. Diğer yandan dikey bahçelerde 

kullanılan bitki türlerinin yerel dinamikler göz 

önünde tutularak zenginleştirilmesi ve yöreye 

uygun olabilecek bitki türlerinin kullanılması ile 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.  
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Şekil 1. İstanbul–Galata Art House (Blanc, 2007) 
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Şekil 2. Metal profillerden oluşturulan dikey bahçe örnekleri (Petty, 2008) 

 

 
Şekil 3. Farklı renk ve şekilde dizayn edilmiş bir metal konstrüksiyon örneği (Anonim, 2013 b) 

 

 
Şekil 4. Bir modül örneği (Petty, 2008) 
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Şekil 5. Modüler ve panel sistem ile oluşturulmuş bir dikey bahçe örneği (Binabid, 2010) 

 

 
Şekil 6. Bursa–Mudanya karayolu Emek kavşağı dikey bahçe örneği (Orijinal, 15.03.2013) 

 

 
Şekil 7. İzmir–Ankara karayolu Merinos kavşağı dikey bahçe örnekleri (Orijinal, 01.03.2013) 
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Çizelge 1. Dikey bahçelerde kullanılan bitki türleri ve morfolojik özellikleri 

Familya 
Bitkinin 

Latince Adı 

Morfolojik özellikleri 

Bitki tipi Bitki boyu Çiçek rengi Çiçeklenme dönemi 

Aizoaceae 
Carpobrotus 

acinaciformis 
Sukkulent, otsu  30 m Pembe İlkbahar–Yaz  

Apoycnaceae  

Rhynchospermum 

jasminoides 
Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 10–12 m Beyaz İlkbahar–Yaz 

Mandevilla spp.  Sarılıcı–tırmanıcı, otsu 6 m Kırmızı İlkbahar–Yaz 

Araliaceae Hedeta helix Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 30 m Krem–Yeşil Sonbahar  

Asparagaceae 
Agave americana Sukkulent, otsu 4 m Beyaz–Yeşil Ağustos 

Ophiopogon japonicus Çok yıllık, otsu 5–30 cm Açık mor Yaz  

Berberidaceae Nandina domestica Herdemyeşil–çalı 2 m Beyaz Yaz  

Buxaceae Buxus sempervirens Herdemyeşil–çalı 1–2 m Yeşilimsi sarı İlkbahar 

Bignoniaceae Campsis radicans Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 10–15 m Turuncu–sarı Yaz–Sonbahar 

Cannabaceae  Humulus lupulus Sarılıcı–tırmanıcı, otsu 2–5 m Yeşilimsi beyaz Yaz–Sonbahar 

Caprifoliaceae  Lonicera caprifolium Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu  
5 m‟den 

fazla 
Sarı  İlkbahar–Yaz 

Convolvulaceae Ipomoea spp.  Sarılıcı–tırmanıcı, otsu 5–6 m 
Eflatun–Mavimsi 

mor 
Yaz–Sonbahar 

Crassulaceae 
Sedum spp.  Sukkulent–otsu 0.1–0.2 m Farklı renklerde Yaz 

Sempervivium spp.  Sukkulent–otsu 20 cm Pembe–açık sarı Yaz  

Fabaceae Wisteria floribunda Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 8 m Mavi–Mor Yaz 

Lamiaceae 

Lavandula officinalis Çok yıllık, odunsu 0.5 m Mavi Yaz 

Melissa officinalis Çok yıllık, otsu 0.3–1 m Beyazımsı pembe Yaz 

Rosmarinus officinalis Çok yıllık–odunsu 1.5–2 m Mavi–Eflatun Yaz 

Salvia officinalis Çok yıllık–otsu 0.3–0.7 m  Menekşe  Yaz 

Thymus vulgare Çok yıllık–otsu 0.1–0.4 m Beyaz–Pembe Yaz 

Lythraceae Cuphea spp.  Tek ve çok yıllık, otsu 2 m Mor–kırmızı İlkbahar–Sonbahar  

Moraceae Ficus repens Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 
0–38 m‟ye 

kadar 
– – 

Nyctaginaceae Bouganvillea glabra Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 12–15 m  Mor İlkbahar–Yaz 

Oleaceae  Jasminum nudiflorum Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 1–2 m Sarı  İlkbahar 

Passifloraceae Passiflora coerulea Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 15–20 cm Mavi  Yaz–Sonbahar  

Ranunculaceae Clematis spp.  Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 3–5 m Mor–mavi–pembe İlkbahar–Sonbahar 

Rosaceae Rosa bankasiae Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 6 m Beyaz–Sarı İlkbahar–Yaz 

Smilaceae Smilax aspera Sarılıcı–tırmanıcı 3 m Beyazımsı sarı Yaz–Sonbahar 

Solanaceae Petunia spp.  Tek yıllık, otsu 38–90 cm Farklı renklerde İlkbahar–Sonbahar 

Xanthorrhoeaceae Aloe vera Sukkulent, otsu 30 cm Sarı–Kırmızı Yaz 

Vitaceae 
Parthenocissus 

quinquefolia 
Sarılıcı–tırmanıcı, odunsu 30 m Yeşil Yaz  

Adianthaceae Adianthum spp.  Eğrelti, otsu 24 cm – – 

Dryopteridaceae Dryopteris spp.  Eğrelti, otsu 36 cm – – 

Osmundaceae Osmunda spp Eğrelti, otsu 10–12 cm – – 
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Özet  

Süs bitkisi üretiminin dünya pazarında önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ise süs bitkileri üretimi ve 

ihracat sıralamasını arttırmak önemli bir hedef olmalıdır. Türkiye‟de ne doğrudan kesme çiçek üretimini 

geliştirilmesine yönelik bir destekleme programı uygulanmakta ne de süs bitkisi üretiminde karşılaşılan 

sosyoekonomik sorunların çözümü üzerinde durulmamıştır. Kesme çiçek yetiştiriciliğini kısıtlayan faktörler 

arasında; üretim planının iyi yapılamaması, yetiştiricilik ve pazarlama sorunları, üretim yelpazesinin dar olması, 

nakliye sıkıntıları, üretici eğitim seviyesinin düşük olması, genelde küçük aile işletmeciliği şeklinde faaliyet 

göstermeleri, ihracatta çeşitlilik eksikliği, geleneksel–ilkel yetiştiricilik teknikleri olarak sayılabilmektedir. 

Üretim materyalin dışa bağımlı olması üretim maliyetini arttırıcı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı 

zamanda dışarıdan temin edilen üretim materyalinin bölgesel adaptasyonlarının bilinememesi, yetiştirme 

tekniğine ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar yetiştiriciliği kısıtlamaktadır. Çözüm 

ise iyi bir üretim planlamasından başlamaktadır. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde üretim sezonu, yetiştirilme 

yöntemleri, yetiştirilen ürünün depolanması, ambalajlanması, hasadı ve pazara sunulması gibi işlemlerin 

yetiştirme planı çerçevesinde yapılması önemlidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, kesme çiçek, yetiştiricilik sorunları 

 

Limiting Factors for Cut Flowers Growing in Turkey 

Abstract 

The ornamental plants production has a great importance in world market. Increasing of ornamental 

plants production and exporting rate in Turkey should be an important target. It hasn‟t been focused on neither 

any of supporting and devoloping programs on aplication nor solutions for social economic troubles in Turkey. 

Îrregular production programs, growing and marketing troubles, narrow range production spectrum, shipping, 

limited education levels of farmers, small and limited family type farms, lack of exporting spectrums and 

traditional–primitive growing techniques are classified as limiting factors for cut flowers growing. Dependence 

to imported production materials increases the production cost. Also, economichal losts due to lack of 

knowledge about adaptation of imported materials and growing techniques are limiting factors for the growing. 

The solution begins by well designed production plans. The actions like production seasons, process of growing, 

storage, pacgage, gathering of cut flowers and presenting to market are importantly realized during the growing 

frame.  

 

Keywords: Ornamental plants, cut flowers, growing problems 

 

GiriĢ 

Çiçek insanların tüm yaşamları boyunca 

iyiye, güzele karşı eğilimlerinin bir simgesi 

olmuş ve yaşantımıza girmiş doğal öğelerden 

biridir (Bulut ve ark., 1995). Süs bitkileri ise 

genel bir kavram olup, kesme çiçek, iç mekan 

süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve doğal 

çiçek soğanları yetiştiriciliği olarak 

ayrılmaktadır. Çiçeğe karşı olan talep, 

toplumların kültür seviyesiyle yakından ilgilidir. 

Toplumların kültür seviyesi arttıkça çiçeğe olan 

talep gün geçtikçe artmakta ve bunun sonucunda 

da geniş bir tüketici kitlesi ortaya çıkmaktadır. 

Çiçeğe karşı duyulan ilgi, çiçekçilik sektörünün 

önemini artırmakta ve üretim alanları hızla 

genişlemektedir (Yılmaz, İ., 1991). Hatta bazı 

ülkelerde süs bitkileri geleneksel ana ihraç 

ürünleri arasına girmiş ve ülkenin kalkınmasına, 

sosyoekonomik yapısına önemli katkılar 

sağlamıştır (Ay, S., 2009).  

Kesme çiçek kavramı genellikle buket, 

sepet, çelenk ve aranjmanlarda kullanılan, çiçek, 

gonca, dal ve yaprakların taze, kurutulmuş, 

boyanmış veya ağartılmış olarak kullanıma 

sunulmuş durumlarını ifade etmektedir. Bu 

ürünlerin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, 

sınıflandırılması, depolanması ve pazarlanması 

gibi faaliyetler kesme çiçek yetiştiriciliğinin 

konuları arasında yer almaktadır. (Yılmaz, İ., 

2009).  

Dünyada 90‟dan fazla ülkede kesme çiçek 

üretimi yapıldığı bilinmektedir. Dünyada kesme 



 

453 

 

çiçek üretiminde ve ticaretinde lider konumda 

bulunan ülkeler; Kolombiya, Kenya, İsrail, 

İtalya ve Hollanda iken son yıllarda Ekvator ve 

Zimbabwe de kesme çiçek üretiminde büyük 

atılımlarda bulunmuştur (Pertwee, J., 1998). 

Kesme çiçek üretiminin gelişmiş ülkelerde 

başlamasında, bu ülkelerin aynı zamanda en çok 

kesme çiçek tüketen ülkeler olmaları en büyük 

etken olmuştur (Doldur, H., 2008).  

Türkiye‟de ise ticari anlamda kesme çiçek 

yetiştiriciliği ilk olarak 1940‟lı yıllarda İstanbul 

ve çevresinde başlamış, daha sonra diğer 

bölgelere de yayılmıştır. Türkiye de kesme çiçek 

üretimi Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 

yer alan mikroklimatik alanlarda 

yoğunlaşmaktadır. Ayrıca kıyı bölgelerinden 

içerde yayla bölümlerinde yaz aylarında miktar 

ve kalite olarak yeterli birçok kesme çiçek 

türlerinin üretimi de yapılabilmektedir. Kıyı 

bölgelerinde örtü altı üretiminin yaygın olmasına 

karşın iç kesimlerde daha ziyade tarla ölçeğinde 

çiçekçilik söz konusudur. Ticari anlamda kesme 

çiçek üretiminin yoğunlaştığı iller İzmir, 

Antalya, İstanbul, Yalova, Bursa, Aydın ve 

Adana‟dır. (Anonim, 2013a).  

Dünyada üretimi ve ticareti en fazla 

yapılan kesme çiçekler gül karanfil, orkide, 

glayöl, kasımpatı, lale ve zambaktır. Gül aynı 

zamanda ticareti en fazla yapılan kesme çiçektir. 

Türkiye‟de ise kesme çiçek üretiminde en önde 

gelen çiçek türleri sırasıyla karanfil (Dianthus 

caryophyllus L.), glayöl (Gladiolus sp.), gül 

(Rosa sp.) ve nergis (Narcissus poeticus)‟dir 

(Uzmay ve ark., 2001). Yurt içi kesme çiçek 

satışlarının gelişimi incelendiğinde ise glayöl‟ün 

karanfil ve gülden sonra geldiği görülmektedir 

(Söğüt ve Emeksiz, 1992).  

Kesme çiçek yetiştiriciliği, özellikleri 

nedeniyle diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu 

gibi işçiliğin yoğun olarak kullanıldığı bir 

tarımsal üretim biçimidir. Bununla birlikte 

kesme çiçek faaliyeti, özellikle kırsal kesimdeki 

kadınlar için önemli bir iş alanı olmaktadır 

(DPT, 2000).  

Ekonomik anlamda kesme çiçek 

yetiştiriciliği, küçümsenmeyecek düzeyde 

olmasına karşın; arzu edilen üretim miktarına ve 

kalite düzeyine henüz ulaşılamamıştır (Taşcıoğlu 

ve ark., 2005). Bunun sebebi ise keseme çiçek 

yetiştiriciliği sırasında yaşanan sorunlardır. 

Bunlardan en önemlileri; üretim planının iyi 

yapılamaması, üretim materyalin dışa bağımlı 

olması, yetiştiricilik ve pazarlama sorunları, 

üretim yelpazesinin dar olması, kültürel bakım 

işlemleri, nakliye sıkıntıları, üreticinin eğitim 

seviyesinin düşük olması, genelde kesme çiçek 

yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeciliği şeklinde 

faaliyet göstermeleri, ihracatta çeşitlilik (Ürün 

deseninin) eksikliği, geleneksel–ilkel 

yetiştiricilik teknikleri ve gerek üreticiler 

gerekse ihracatçı firmalar arasında yetersiz 

örgütlenmeler olarak sayılabilmektedir.  

 

Kesme çiçek üretimini kısıtlayan faktörler ve 

çözüm önerileri 

Planlama eksikliği 

Işın, Ş., (2000). Ürün deseninin ve girdi 

kullanım düzeylerinin belirlenmesi, pazarlama 

stratejisinin saptanması, üretim tekniklerinin 

seçimi ve değişen çevre koşullarına uyum bir 

dizi karar almayı gerektirmektedir. Bu tür 

kararlar çoğunlukla risk ve belirsizlik ortamında 

alınmaktadır. Üreticiler hava koşulları, piyasa, 

fiyat gibi belirsizliklerle karşı karşıya 

bulunmaktadır. Tarımsal üretim karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Çiftçilerin hangi ürünleri, hangi 

yöntemle ve ne miktarda üreteceklerine böylesi 

karmaşık yapı içinde karar vermeleri 

gerekmektedir. Bu kararlar, tarımın teknik 

konularını, tarımsal üretim planlamasını ve 

bunun gerektirdiği tarımsal faaliyetlerin kayıt 

altına alınmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda, 

çiftçilerin karar önceliklerinin belirlenmesi önem 

arz etmektedir (Günden ve Miran, 2008).  

Tarım işletmelerinde temel amaç, kar 

maksimizasyonu olup, mevcut kaynakların etkin 

ve verimli bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Bu da sağlıklı işletme planlarının 

oluşturulması ile mümkündür. Çiftçi hangi ürünü 

nasıl, ne kadar ve ne zaman üreteceğini, 

ürünlerin ne zaman satılacağı ile üretim 

girdilerinin ne zaman satın alınacağına ilişkin 

kararları almak zorundadır. Kârını çoğaltmak 

isteyen bir çiftçi tarım işletmesini değişen 

koşullara sürekli uydurmanın yollarını 

aramalıdır. İşletme planı çiftçinin işletmesini 

değişen koşullara uydurmasında rol oynayan en 

etkin araçtır. İşletmeci, çalıştığı alanla ilgili 

olarak kararını vermek, bu kararı uygulamaya 

koymak ve elde edeceği sonucun 

yükümlülüğünü taşımak durumundadır (Erkuş 

ve ark., 1996).  

İnan ve Barış (2006). Çalışmaların da 

Türkiye süs bitkileri sektörünün ekonomik 

analizini yapmışlardır. Süs bitkileri üretiminin 

genellikle küçük aile işletmelerinde 
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gerçekleştirildiğini, ticari işletme sayısının 

azlığını, verim ve kalitenin düşüklüğünü, üretim 

materyalinde dışa bağımlı olunduğunu, nitelikli 

eleman eksikliği ile üretim sürecinde kullanılan 

teknoloji düzeyinin düşük oluşunu 

vurgulamışlardır. Planlı üretim yapılmadığından 

kıt kaynakların etkin kullanılmadığı ifade 

edilerek, süs bitkileri konusunda üretici, tüketici, 

ihracatçı ve ithalatçı düzeyinde geniş kapsamlı 

bir sektör araştırması yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Yazgan ve ark., (2005). Süs bitkileri 

sektörü giderek artan talep, birim alandan fazla 

ürün alınması ve yüksek gelir elde edilmesi, 

istihdama yapmış olduğu katkılar ve ihracat 

olanakları nedeniyle hızla gelişmektedir. 

Türkiye‟nin süs bitkileri potansiyelinden 

yeterince yararlanabilmesi için üretim 

planlaması yapılması gerektiğini ortaya 

koymuşlardır.  

Yapılan bu çalışmalar ışığında işletme 

planı çiftçinin işletmesini değişen koşullara 

uydurmasında rol oynayan en etkin araç 

olmuştur. Çiftçi hangi ürünü nasıl, ne kadar ve 

ne zaman üreteceğini, ürünlerin ne zaman 

satılacağı ile üretim girdilerinin ne zaman satın 

alınacağına ilişkin kararları almak zorundadır. 

Yetiştiricilikte belirsizlik ve riks bulunmaktadır 

bu durumu biraz daha az sıkıntılar ile geçirmek 

için iyi bir işletme planı ile kesme çiçek 

yetiştiriciliği yapılmalıdır.  

 

Üretim materyalinin dıĢa bağımlı olunması 

Özkan ve ark., (1998). Türkiye‟de kesme 

çiçek dışsatımını etkileyen önemli sorunları; 

üretim materyalinde dışa bağımlılık, üretimin tek 

bir türe dayalı olması, nitelikli eleman eksikliği, 

üretim sürecinde kullanılan teknolojinin 

düşüklüğü, dışsatımın büyük ölçüde tek ülkeye 

yapılması, taşıma maliyetlerinin yüksekliği, 

pazarlama konusunda etkili bir organizasyonun 

olmayışı, firmalar arası aşırı rekabet ve fiyat 

kırımı, ürün kalitesine bazı firmaların gereken 

önemi vermemesi olarak belirtmişlerdir. Büyük 

bir potansiyele sahip olduğumuz kesme çiçek alt 

sektöründe üretimden pazarlamaya kadar yeni 

baştan bir yapılanmaya gidilmesini; bu amaçla 

öncelikle bu alt sektörde stratejik planlamaların 

yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Türkiye florasındaki zengin bitki 

çeşitliliğine karşın, yerli türlerin süs bitkisi 

olarak kullanılma oranlarının oldukça düşük 

olduğunu ve ağırlıklı olarak dış kaynaklı bitki 

türlerinin kullanımının olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu dış kaynaklı bitkiler zaman 

zaman ülke ekolojisine uyum sağlayamamakta, 

ayrıca mücadele koşulları bilinmeyen birçok 

hastalık ve zararlı türlerinin de girişlerine neden 

olarak ülke ekonomisi için önemli kayıplara 

neden olmaktadır. Bu nedenle doğal bitki 

kaynaklarımızın kesme çiçek, iç mekan ve dış 

mekan kullanımları ile ilgili çalışmaların 

yapılarak sektörde kullanılmalarının sağlanması 

artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir (Kaya ve ark., 

2011).  

Üretim materyalinin dışa bağımlı 

olunması üzerine birçok olumsuz sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Dış kaynaklı bitkiler ülkenin 

ekolojisine uyum sağlayamamakta ve 

adaptasyon sorunları yaşamaktadır. Ayrıca 

mücadelesi bilinmeyen birçok hastalık ve zararlı 

yayılımı da artmaktadır. Bir diğer etkisi de 

üretim maliyetini arttırıcı etki yapmaktadır. 

Yüksek fiyatlara mal edilen kesme çiçeklerin 

satış fiyatı da ona göre yüksek olacaktır. 

Ülkemizde alım gücünün düşük olması üzerine 

arz talep dengesizlikleri oluşacaktır. Bu 

sebeplerden dolayı üretim materyalini 

Türkiye‟nin zengin florasında bulunan bitki 

türleri içerisinden seçilerek ülke topraklarına 

adapte olmuş türlerin kesme çiçek sektörüne 

kazandırılması gerekmektedir.  

 

Bilgi eksiklikleri 

Kesme çiçek yetiştiriciliği yapısal 

özellikleri açısından işçiliği yoğun bir üretim 

biçimidir ve az yatırımla çok istihdam yaratan 

bir tarım koludur. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde 

iç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler ile 

ihracata yönelik üretim yapan işletmeler olmak 

üzere iki farklı işletme yapısı söz konusudur. 

İhracata yönelik üretim yapan işletmeler belirli 

ürünleri (genellikle karanfil) ağırlıklı olarak 

yetiştirmekte ve Türkiye koşullarına göre ileri 

teknolojiler kullanmaktadır. İşletme 

büyüklükleri 30 dekarın üzerindedir. Bu 

işletmeler aile işgücünden çok daimi ve geçici 

işgücünden yararlanmaktadır. İç piyasaya 

yönelik üretim yapan işletmeler ise çok farklı 

sayıda kesme çiçek türü yetiştirmekte, işletme 

büyüklüklerinin küçük olması (5.0 dekarın 

altında), genellikle kiralık arazilerde üretim 

yapması ve iç pazar fiyatlarının düşük olması 

gibi nedenlerle üretimde ileri teknolojilere 

yatırım yapamamakta ve ağırlıklı olarak aile 

işgücünden yararlanmaktadır. Üretim ve 
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pazarlamada profesyonelliğin henüz tam 

anlamıyla yerleşmemiş olması iç piyasaya 

yönelik üretim yapan işletmelerin zayıf 

yönlerinden birisidir. Kesme çiçeklerde ürünün 

piyasaya sürüldüğü dönemin fiyat ve karlılık 

açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır 

(Anonim, 2013b).  

Çalışma da süs bitkisi üreticilerinin en 

fazla lise düzeyinde eğitimli oldukları (%55.8) 

ikinci olarak üniversite mezunu oldukları 

(%32.7) tespit edilmiştir. Sektörde çalıştırılan 

elemanlarda ise cinsiyet açısından önemli birim 

farklılık olmamakla birlikte elemanların 

%44.2‟si ilköğretim mezunu, %35.8‟i lise 

mezunudur. %14.1 oranındaki üniversite 

mezunu çalışanlar ise masa bası islerde 

çalıştırılmaktadır. Sektörde bu açığı karşılayacak 

herhangi bir okul veya kurs bulunmadığı için 

üreticiler, işyeri açma ve işe alma sürecinde 

mesleki bir sertifika aramamaktadır. Böylece 

çalışmada, mesleki eğitimden geçmemiş olmanın 

alanla ile ilgili yaratıcılığı da engellediği 

düşünülmüştür (Ay, S., 2009).  

Saner ve Atabay, (2002). İzmir ilinde 

genelde fiyatlara bağlı olarak sebzeyle 

münavebeli bir yetiştiricilik söz konusu 

olduğunu çalışmalarıyla kanıtlamışlardır. 

Bunların içerisinde de işletmelerde kullanılan 

toplam işgücünün %58.89‟unu aile işgücü, 

%41.11‟inin ise geçici işgücü oluşturduğunu 

görmüşlerdir. İncelenen işletmelerin 

ortalamasına göre kesme çiçek üretim 

faaliyetinde dekara toplam brüt üretim değeri 

7.388 milyar TL, dekara brüt marj ise 6.033 

milyar TL olarak hesaplanmıştır. Kesme çiçek 

çeşitleri itibariyle gülde dekara brüt marj 8.818 

milyar TL, karanfilde 5.881 milyar TL Gerbera 

da 21.128 milyar TL olarak saptanmıştır. En 

yüksek pazarlama marjı gülde, en düşük 

pazarlama marjı karanfilde bulunmuştur. 

Üreticiler ile mezatlar arasındaki bilgi akışının 

son derece zayıf olduğunu, üretimin pazar 

talepleri doğrultusunda planlanmadığını 

vurgulamışlardır.  

Taşçıoğlu ve Sayın, (2005). İhracata 

yönelik kesme çiçek üretimi yapan üretici 

işletmelerin büyük çoğunluğu düşük eğitim 

seviyesine, sınırlı üretim alanına ve düşük gelir 

grubuna sahip olup; ortalama işletme genişlikleri 

1.59 dekarlık olduğunu vurgulamışlardır. 1 dekar 

ve altındaki alanda üretim yapan işletmelerin 

toplam içerisindeki payı %55.9 olarak 

saptanmıştır.  

ÇeĢit durumu (Ürün deseni) 

Kesme çiçek alt sektöründe pazar istekleri 

doğrultusunda ürünlerin değişimi ve 

çeşitlendirilmesi en önemli özelliklerden biridir. 

Bu nedenle farklı türlerin üretime alınması veya 

üretim alanlarının genişletilmesiyle sağlıklı ve 

piyasa isteklerine uygun üretim desenlerinin 

oluşturulması gerekmektedir (Karagüzel ve ark., 

1996).  

İhracata yönelik kesme çiçek üretiminde 

acilen tür çeşitliliğine gidilmelidir. Sadece tek 

bir türe dayalı olarak yapılan ihracat, 

önümüzdeki yıllar için, pazar payının 

kaybedilmesi veya pazardaki mevcut payın 

korunabilmesi gibi konularda bazı riskler 

taşımaktadır. Bu durum, sektörün gelişmesine 

yardımcı olamayacağı gibi uzun dönemde dış 

pazarlardaki rekabet şansını da azaltabilecektir. 

Türkiye kesme çiçek ihracatının %91.6‟sını 

karanfil oluşturmaktadır. Karanfilde yaşanacak 

olası bir olumsuzluk, ülkenin ihracat olanağını 

da olumsuz etkileyebilecek boyuttadır. 

Dolayısıyla gelinen noktada, mevcut tür 

üstünlüğü korunarak, riski azaltma adına, 

çeşitlemeye gidilmesinin daha yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Üreticilerin pazar talebine göre üretim 

kararlarını alamadıkları, bunun sonucunda ise 

kaynakların kullanımında dengesizlikler olduğu 

ortaya konulmuştur (Anonim, 2013c). 2010 

yılında 27 milyon dolar civarlarında gerçekleşen 

kesme çiçek ihracatımızda en önemli ürün olan 

karanfil; kesme çiçek ihracatının %90‟ını toplam 

süs bitkileri ihracatının ise %50‟sini 

oluşturmaktadır. Karanfil dışında ihraç edilen 

diğer kesme çiçekler arasında Gerbera, 

gypsophilla, lilium önemli olup; yeni türlerden 

ranunculus, lisianthus gibi türlerinde ihracatı 

önem kazanmaya başlamıştır. Kesme çiçek 

ihracatında çeşitlilik sağlanamaması en önemli 

sorunlarımızdandır (Anonim, 2013d).  

Akpınar, E., 2006. Erzurum koşullarında 

kesme glayöl yetiştiriciliğinde seçilen Gladiolus 

Victor Borge‟ (kırmızı), Gladiolus „White 

Prosperity‟ (beyaz), Gladiolus „Nova Lüx‟ (sarı) 

ve Gladiolus „Amsterdam‟ (beyaz) kültür 

çeşitlerinden en uygun çeşidin White Prosperity 

olduğu ve 10, 20 ve 30 Haziran dikim zamanları 

içerisinde kandil sayısı, vazo ömrü, kör başak 

kriterleri açısından en uygun dikim zamanının 

30 Haziran olduğu belirlenmiştir. Bu şartlarda 

yapılacak kesme glayöl yetiştiriciliğinin 

yapılması durumunda, kaliteli çiçekler elde 
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edilebileceği ve bu yetiştiricilikten ekonomik 

olarak önemli katkılar sağlanabileceğini 

saptanmıştır.  

 

Üreticilerin örgütlenme durumları  

Türkiye‟deki kesme çiçek üretiminin 

büyük çoğunluğu sözleşmeli yetiştiricilikle 

gerçekleştirilmektedir. Üretimin de önemli bir 

bölümü ihraç edilmektedir. Dolayısıyla ihracata 

yönelik yetiştiricilik “üretici–ihracatçı” 

arasındaki sözleşmelerle sağlanmaktadır. Kesme 

çiçekte, dış satıma yönelik devlet yardımları 

önceleri sadece ihracatçılara verilirken 

günümüzde hem üreticiye hem de ihracatçıya 

verilmesini öngören yeni bir uygulamaya 

gidilmiştir. Bu uygulama kapsamında, 

ihracatçıların daha sağlıklı kayıt sistemine alınıp 

izlenmesi amacı da bulunmaktadır. Bunun 

yanında gerçek üretim miktarının belirlenmesi 

ve gerçek üretici–ihracatçı yapıya teşvikin 

yönlendirilmesi yeni düzenlemenin diğer 

amaçları arasındadır (Sayın ve ark., 2002).  

Kesme çiçek sektöründe, diğer tarımsal 

faaliyetlerde de olduğu gibi üretici örgütlenmesi 

zayıftır. Tarım alanında üretici örgütlenmeleri 

ağırlıklı olarak ürün satışına yönelik olarak 

kurulmaktadır. Kesme çiçek sektöründe mevcut 

olan kooperatifler de satış ağırlıklı olarak 

çalışmaktadırlar (Taşçıoğlu ve ark., 2005).  

Çiçekçilik Kooperatifine üye olanlar, 

Kooperatifin faydasını ilaç ve gübre sağlamada 

ve pazarlamada gördüklerini belirtmektedirler. 

Bunun yanı sıra üye üreticiler kooperatiften 

zamanında paralarını alamamalarının sorun 

yarattığını da önemli bir olumsuzluk olarak 

belirtmektedirler. Uzmay ve ark., 2001. 

Araştırmaya dahil olan üreticilerin örgütlenme 

durumu incelendiğinde; toplam üreticilerin 

%64‟ünün Tarım Kredi Kooperatifine, 

%12‟sinin TARİŞ‟e, %18‟inin ise bölgedeki 

Çiçekçilik Kooperatifi‟ne üye oldukları 

görülmektedir. Nergisin satış durumu 

incelendiğinde ise satışın en fazla 4 partide 

gerçekleştirildiği genelde üreticilerin 3 partide 

satış yaptıkları dikkati çekmektedir.  

 

Desteklemeler  

Türkiye‟de doğrudan kesme çiçek 

üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak 

uygulanmış olan destekleme programı yoktur. 

Ancak genel olarak küçük ve orta ölçekli 

işletmelere sağlanan teşvik ve desteklemelerden 

kesme çiçek üreticileri de yararlanmaktadır 

(Sayın ve ark., 2002).  

Gül ve gülcülük tarihinde, ülkemiz 

yaşamsal öneme sahip olmasına ve bu alanda 

öncülük yapmasına rağmen ne yazık ki son 

zamanlarda ilgisizlik, sahipsizlik ve yetersiz 

destek nedeniyle günden güne önemini 

kaybetmektedir (Özçelik ve ark., 2011).  

 

Pazar durumu 

Kesme çiçek ihracatını arttırmak için; 

pazar potansiyeli genişleme eğiliminde olan 

(eski doğu bloğu ülkeleri) ve/veya kişi başına 

tüketimi fazla olan (İsviçre, Finlandiya, Norveç 

vb.) ülkeleri kapsayan pazar araştırmalarına 

önem verilmelidir. Hedef pazar yelpazesi geniş 

tutulmalı ve yeni pazar arayışları ihmal 

edilmemelidir. Bu amaçla gerekirse özel amaçlı 

politikalar oluşturulmalıdır (Anonim, 2013e).  

Ülkemizden özellikle Isparta–Burdur 

civarından yabancı ülkelere yasa dışı yollardan 

bol miktarda gül çelikleri/fideleri gönderilmekte; 

Isparta‟dan teknisyen ve bahçıvan götürerek 

gülcülüğün yurt dışında yayılması 

sağlanmaktadır. Bu durum yasal yoldan 

engellenmeli ancak eğitim çalışmaları ile de halk 

bilinçlendirilmelidir. Hammadde olarak gülyağı 

dış satımı yerine mamul madde üretimi ve satımı 

yolları aranmalıdır. Mamul madde üretimine 

girildiğinde farklı güllerin farklı amaçlara 

uygunluğu görülecektir. Bir çeşidin yağından 

hem gıda, hem kozmetik hem de parfümeri 

sektöründe üstün başarı beklenemez. Gül 

çeşitlerimizin farklı ekonomik amaçlarla 

değerlendirilebilmesi imkânları araştırılmalıdır. 

Bu durum tabiatiyle farklı güllerin tarımını da 

gündeme getirecektir (Özçelik ve ark., 2011).  

 

Teknolojik geliĢmeler 

Ticari anlamda kesme çiçek yetiştiriciliği, 

teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte, 

gelişmiş ülkelerde (Hollanda, Japonya vb.) hızlı 

bir büyüme göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde 

görülen bu büyümeye, diğer ülkeler de katkı 

sağlamış, böylece kesme çiçek üretimi ve ticareti 

günümüzdeki halini almıştır (Taşçıoğlu ve ark., 

2005) 

Antalya ilinde kesme çiçek 

yetiştiriciliğinin gelişmesinde, yeni çeşitlerin 

üretim tekniklerinin çiftçiler tarafından 

öğrenilmesinde ve küçük işletmelerin etkin 

olarak üretim sürecine katılmasında sözleşmeli 
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tarımın önemli etkisi olmuştur (Candemir, N., 

1998).  

İhracata yönelik üretim yapan işletmelerin 

büyük çoğunluğu, yetiştirdikleri tür için uygun 

seralara, otomatik gübre enjeksiyonu, foto 

periyodik aydınlatma ve soğuk hava depoları ve 

boylama ve paketleme sistemlerine sahiptirler 

(Karagüzel ve ark., 2001).  

Türkiye‟de günümüzde kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde örtü altı, örtü altında da plastik 

serada üretim tercih edilmektedir. 2003–2004 

dönemi itibariyle kesme çiçek üretim alanlarının 

%64.3‟ü plastik sera, %5.3‟ü cam sera ve 

%30.4‟ü de açıkta yetiştiricilik şeklindedir. 

Ayrıca, Türkiye‟de süs bitkilerine ayrılan örtü 

altı alan varlığının %53‟ünde kesme çiçek 

üretimi yapıldığı bildirilmektedir (Türkay, C., 

2000).  

Türkiye, kesme çiçek üretiminde, iç 

pazara yönelik üretim yapan ve teknoloji 

kullanım seviyesinin yetersiz olduğu küçük aile 

işletmelerinden ve ihracata yönelik daha çok 

sözleşmeli üretim yapan, göreceli olarak daha 

modern teknolojilerin kullanıldığı ticari 

işletmelerden oluşan ikili bir yapı görülmektedir. 

Bu ikili yapının giderilmesi için gayret 

gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

Büyüme düzenleyicilerinin etkileri 
Bir bitkinin yılda ürettiği kesme çiçek 

sayısı ve kalite kriterleri üzerine bitkilere 

uygulanan büyüme düzenleyicilerinin etkisi 

önemli düzeyde farklılık göstermektedir. Kesme 

çiçeklerde kalite kriterleri olarak ana çiçek 

salkım uzunluğu, ana çiçek salkım çapı, ikincil 

çiçek salkımı ve çapı, çiçek çapı, çiçek sap 

uzunluğu ve kalınlığı düşünülmektedir.  

Kaya ve ark., 2011 yılında yapmış 

oldukları çalışmalarında GA3 uygulamasında 

çiçek verimi ve kalitesi üzerine olumlu sonuçları 

elde edilmiştir. Çalışmalarında BA 

uygulamalarının ise Gerbera da verim ve kalite 

üzerine beklenen etkileri göstermediği, buna 

karşılık sitokininlerin yaşlanmayı geciktirici 

etkileri olduğu düşünülürse, BA‟in etkilerinin 2. 

ve 3. yıllarda da gözlemlenmesinin daha doğru 

olacağı düşüncesine varılmıştır.  

 

Kültür koĢullarının etkisi 

Karagüzel ve ark., 2006 çalışmasında, 

Antalya Korkuteli ve Cevizli ilçelerinde doğal 

yayılış alanlarının ekolojik özellikleri 

sınırlarında C. Orientalis doğal 

populasyonlarının su, sıcaklık, toprak tekstürü, 

pH‟sı, EC değeri ve besin elementi içeriklerine 

tepkileri açısından kültür koşullarında 

yapılabilecek uygulama ve araştırmalar için 

önemli ip uçlarının elde edilmesini sağlamıştır. 

Buna karşın, kültür koşullarının optimizasyonu 

ve sürdürülebilirliği açısından ihtiyaç duyulan 

tüm bilginin üretilebildiği yargısına varılması 

mümkün değildir. Öte yandan büyüme ve 

çiçeklenme özelliklerinin kendi aralarındaki 

korelasyonlar ise ıslah çalışmaları açısından 

önemli olabilecek bilgilerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Bu bilgilerin ışığında kontrollü 

denemeleri içeren araştırmaların sürdürülmesi 

gerekmektedir.  

Karagüzel ve ark., 2003. Yapmış oldukları 

çalışmalarında plastik sera koşullarına Eylül 

ayında ekilen bitkiler, aynı tarihte açık alana 

ekilen bitkilere göre 14 gün, Ekim ayında ekilen 

bitkiler 19 gün ve Kasım ayında ekilen bitkiler 

27 gün daha kısa sürede ve erken 

çiçeklenmektedir. Plastik seraya ekilen bitkiler 

açık alana ekilen bitkilere göre daha düzenli bir 

büyüme göstermekte, tam çiçeklenme evresinde 

bitki boyu, gövde kalınlığı, ana çiçek salkımı ve 

yan dal uzunluk değerleri daha yüksek olmakta, 

ana çiçek salkımı çiçek sayısı ve sap kalınlığı ile 

yan dal çiçek salkımı uzunluğu her iki yetiştirme 

ortamında da değişmediğini kanıtlamışlardır.  

Akpınar ve ark., 2006. Bu çalışma 

Erzurum ekolojik koşullarında, açık alanda farklı 

glayöl çeşitlerinde (White Prosperity, 

Amsterdam, Nova Lüx, Victor Borge) bazı kalite 

özelliklerini ve uygun dikim tarihini belirlemek 

için yapılmıştır. Araştırmada başak boyu, kandil 

sayısı, çiçek çapı, vazo ömrü gibi özellikler 

bakımından en uygun çeşidin Gladiolus „White 

Prosperity‟ olduğu belirlenmiştir. Farklı dikim 

zamanları (10, 20, 30 Haziran) içerisinde 30 

Haziran dikimlerinin çeşitlerin kandil sayılarını 

artırdığı saptanmıştır.  

Kontrollü cam sera ve ısıtmasız plastik 

serada farklı tarihlerde (20 Eylül, 20 Ekim ve 20 

Kasım) benzer toprak koşullarına dikilen, aynı 

gübreleme programı ve fotoperiyodik 

aydınlatma (400–700 nm dalga boyunda 1.8 

μmol·s–1·m–2) ile 16 saat yapay gün uzunluğu 

uygulanan Gypsophila paniculata „Perfecta‟ 

bitkilerinin büyüme ve çiçeklenme özelliklerine 

sera koşullarının etkisinin saptanması 

amaçlanmıştır. İncelenen büyüme ve çiçeklenme 

özellikleri açısından dikim zamanları arasındaki 

farklar kontrollü sera koşullarında azalmış, 
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plastik sera koşullarında ise dikim zamanlarının 

bu özellikler üzerindeki etkisi önemli 

farklılıklarla sonuçlanmıştır (Karagüzel, O., 

2003).  

Açığa ekilen bitkiler, plastik sera 

koşullarında yetişenlere göre geç 

çiçeklenmelerine karşın, özellikle kış ayları 

boyunca sağladıkları canlı gri yeşil tondaki 

yaprak renkleriyle dış mekan kullanımları için 

umut vermiştir. Mart ayından Mayıs sonuna 

kadar süren çiçeklenmeleri, toprak ve Akdeniz 

iklimi kış koşullarına mükemmel uyumları ve 

önemli bir hastalık ve zararlı savaşımına ihtiyaç 

göstermemeleri nedeniyle önemli bir alternatif 

mevsimlik çiçek türü olarak görülmeleri 

gerektiği sonucuna varılmıştır (Karagüzel ve 

ark., 2003).  

Serada gerçekleştirilen bu çalışmada, taze 

(bekletilmemiş) ve olgun (2 yıl bekletilmiş) atık 

mantar kompostu içeren ortamlarda yetiştirilen 

krizantem (Chrysanthemum morifolium „Vista‟) 

bitkisinin gelişim parametreleri incelenmiştir. 

Bitki gelişim parametrelerinden; tomurcuk 

sayısı, çiçek sayısı, ana sürgün sayısı ve çiçek 

sürgünü sayısı parametreleri değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, atık mantar kompostunda 

krizantem bitkisinin yetiştirilmesi konusunda 

önerilerde bulunulmuştur (Çiçek ve ark., 2012).  

Yapılan çalışmalar ışığında, ısıtmasız 

plastik sera koşullarının ekimden çiçeklenmeye 

kadar geçen süreleri önemli ölçüde kısalttığını 

ve bu kısaltıcı etkinin ekim tarihlerinin 

gecikmesiyle arttığını göstermiştir.  

 

Hastalık ve zararlılarla mücadele 

Süs bitkileri yapı itibariyle hassas 

bünyelere sahiptirler. Böylelikle hastalık ve 

zararlıların kontrolleri ekonomik zarar eşiğine 

düşmeden yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılar ile 

mücadelede kültürel, mekanik, biyolojik ve 

kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Bunların 

içerisinde en yaygın olarak kullanılanları ise 

kültürel ve biyolojik yöntemler olmaktadır.  

Tezcan ve ark., 2004. Yapmış oldukları 

çalışmaların da Yalova ilinde yetiştirdikleri 

kesme çiçeklerde kök ve kökboğazı 

hastalıklarına neden olan en önemli patojenin 

Fusarium spp. olduğunu ve bu patojeni de 

Rhizoctonia spp.‟nin takip ettiğini bulmuşlardır. 

Yalova ilindeki kesme çiçek üretimi yapılan 

alanlarda kök ve kökboğazı hastalıklarına karşı 

biyolojik savaş ile mücadele ederek olumlu 

sonuçları elde etmişlerdir.  

TaĢıma esnasında yaĢanan sıkıntılar 

Tarım ürünlerinin büyük bir kısmında 

olduğu gibi kesme çiçek de kolay bozulabilen 

hassas bir üründür. Bu nedenle kesme çiçek 

ihracatı yapan firmalar taşımacılığa önem 

vermektedir. İhracatçı firmalar için seçilecek 

araç ve ürünün varacağı noktaya kadar taşımanın 

her aşaması çok önemlidir. Firmalar, kesme 

çiçek taşımasında ürünün gideceği pazarı ve 

aracı buna göre tercih etmektedir. Soğutma 

sistemi ile donanımlı araçların kullanılması 

gerekmektedir. Taşıma hava yolu, kara yolu ve 

deniz yolu aracılığı ile yapılmaktadır (Anonim, 

2013e).  

Uygun olmayan koşullarda taşınan kesme 

çiçeklerin raf ömürleri ve pazar değerleri 

kısalmaktadır. Bu yüzden tam teşekküllü araçlar 

ile kısa sürede taşıma yapılmalıdır.  

Dışsatım taşımacılığın da özellikle hava 

yolu taşımacılığın da maliyetin yüksek olması, 

kesme çiçek yetiştiriciliğini kısıtlayıcı bir etki 

yapmaktadır (Anonim, 2013e).  

 

Sonuç ve Öneriler  

Yüzyıllar önce estetik amaçlarla 

kullanılmaya başlanan süs bitkileri sektörü 

küçük bir sektör olmasına rağmen dış ticaret 

potansiyeli oldukça büyüktür. Kesme çiçek 

yetiştiriciliği ve ticareti, ülke ekonomisine katkı 

yaratabilecek potansiyeldedir. Ancak bu 

potansiyelden gereği gibi yararlanabilmek için 

ülkede yaşanan bazı sorunların çözüme 

kavuşturulması ve bu amaçla bazı önlemlerin 

alınması gerekmektedir. Bunlardan başlıcaları şu 

şekilde sıralanabilir:  

Süs bitkileri yetiştiriciliğinde işletme planı 

çiftçinin işletmesini değişen koşullara 

uydurmasında rol oynayan en etkin araç 

olmuştur. Çiftçi hangi ürünü nasıl, ne kadar ve 

ne zaman üreteceğini, ürünlerin ne zaman 

satılacağı ile üretim girdilerinin ne zaman satın 

alınacağına ilişkin kararları almak zorundadır. 

Yetiştiricilikte belirsizlik ve riks bulunmaktadır 

bu durumu biraz daha az sıkıntılar ile geçirmek 

için iyi bir işletme planı ile kesme çiçek 

yetiştiriciliği yapılmalıdır.  

İhracata yönelik kesme çiçek üretiminde 

acilen tür çeşitliliğine gidilmelidir. Sadece tek 

bir türe dayalı olarak yapılan ihracat, 

önümüzdeki yıllar için, pazar payının 

kaybedilmesi veya pazardaki mevcut payın 

korunabilmesi gibi konularda bazı riskler 

taşımaktadır. Bu durum, sektörün gelişmesine 
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yardımcı olamayacağı gibi uzun dönemde dış 

pazarlardaki rekabet şansını da azaltabilecektir. 

Mevcut tür üstünlüğü korunarak, riski azaltma 

adına, çeşitlemeye gidilmesinin daha yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  

Ürünün üretim aşamasından son tüketiciye 

ulaşıncaya kadarki süreçte, pazarlama 

hizmetlerinde yer alan personelin bilgi sahibi ve 

eğitimli kişilerden oluşması gerekmektedir. 

Ancak bu alanda yetersizliklerin olduğu 

bilinmektedir.  

Üreticiler arasında örgütlenme düzeyi 

yetersizdir. Nitekim araştırma kapsamında yer 

alan üreticilerin de ancak yarısına yakını 

tarımsal amaçlı kooperatiflere kayıtlıdır. Bu 

sorunun giderilebilmesi için; üreticilerin, 

örgütlenme konusunda bilinçlendirilmesi, öte 

yandan, bu alanda faaliyet gösteren 

kooperatiflerin de pazarlama faaliyetlerine daha 

aktif katılımı sağlanmalıdır.  

Üretim materyalinin dışa bağımlı 

olunması üzerine birçok olumsuz sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Dış kaynaklı bitkiler ülkenin 

ekolojisine uyum sağlayamamakta ve 

adaptasyon sorunları yaşamaktadır. Ayrıca 

mücadelesi bilinmeyen birçok hastalık ve zararlı 

yayılımı da artmaktadır. Bir diğer etkisi de 

üretim materyalinin dışa bağlı olması üzerine 

maliyeti arttırıcı etki yapmaktadır. Yüksek 

fiyatlara mal edilen kesme çiçeklerin satış fiyatı 

da ona göre yüksek olacaktır.  

Çiçekçilik konusu yalnız çiçek üretimi ve 

ihracatı ile sınırlı olmayıp, doku kültürü ve çeşit 

ıslahından sera konstrüksiyonu ve çiçek 

paketlemeye ve ambalaj malzemeleri imalatına 

kadar uzman birçok konu çiçek endüstrisinin bir 

yan dalı haline gelmiştir. Hollanda, İsrail, A. B. 

D. gibi çiçekçilikte en ileri teknolojiye sahip 

ülkeler bu sektördeki gelirlerinin, cirolarının ve 

istihdamın önemli bir bölümü çiçek 

yetiştiriciliğinden değil, çiçek üretimi ile 

doğrudan ilişkili ve bu sektöre özgün yan sanayi 

üzerinden sağlanmalıdır.  

İhracatı etkileyen en önemli faktörler 

içerisinde kalite önemli kriterler arasında 

bulunmuştur. Diğer önemli faktörler olarak 

sırasıyla, pazar bilgisi, reklam, ihracat 

konusunda bilgili eleman yer almıştır. Hassas bir 

ürün olan süs bitkileri için taşımacılığın son 

derce önemli olduğu çalışmalarda görülmüştür.  

Türkiye, pazar olarak kesme çiçeğe 

doymuş değildir. Kesme çiçek ihracatını 

arttırmak için; pazar potansiyeli genişleme 

eğiliminde olan (eski doğu bloğu ülkeleri) 

ve/veya kişi başına tüketimi fazla olan (İsviçre, 

Finlandiya, Norveç vb.) ülkeleri kapsayan pazar 

araştırmalarına önem verilmelidir. Hedef pazar 

yelpazesi geniş tutulmalı ve yeni pazar arayışları 

ihmal edilmemelidir. Bu amaçla gerekirse özel 

amaçlı politikalar oluşturulmalıdır.  

Düzenli olarak ihracat yapmayan 

üreticilerin yeni pazar arayışlarında olmama 

nedenleri arasında en fazla rolü, üreticiler için 

mevcut pazarın yeterli olması ve yeni pazarın 

ihtiyacını karşılayacak derecede ürün 

üretilmemesi oynamıştır. Çünkü yeni pazarlara 

girerken teknik yapının iyileştirilmesi ve böylece 

daha hızlı ve büyük miktarlarda üretim 

yapılması gerekli görülmüştür. Daha sonra, 

üretim ve taşımacılık alanında standardizasyon 

sağlamanın önemli olduğu unutulmamalıdır.  
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Özet 

Hızlı nüfus artışı ile artan yoğun yapılaşma, yeşil alanların azalması ve çeşitli çevre sorunlarına alternatif 

bir çözüm olan dikey bahçelerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ankara kentinde bu sistemin yapımı için 

girişimler son zamanlarda başlamıştır. Ankara kentinde bu sistemin devamlılığı için en büyük sorunun 

kullanılacak bitkilerin seçiminin olduğu tespit edilmiştir. Dikey bahçelerde tercih edilecek bitki türlerinin 

işlevsel ve estetik özelliklerinin yanı sıra bitkinin içinde bulunduğu ortama adaptasyonu, ekolojik yönden 

uyumluluğu ve üretiminin kolay olması gerekmektedir. Dikey bahçelerdemüdahale olanaklarının kısıtlı olması 

nedeniyle bakım koşulları zor olmaktadır. Bu nedenle, dikey bahçeuygulamalarında kullanılan bitki türlerinin 

dayanıklı, uzun ömürlü ve fazla bakım gerektirmeyen türlerden seçilmesi önemlidir. Çatı bahçelerinde sorunsuz 

yetişen türlerin dikey bahçeler içinde uygun olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmada 

Ankara kentinde doğal olarak yetişenbahçe ve çatı bahçesi düzenlemelerinde yoğun bir şekilde kullanılan Sedum 

türleri ve kültür formlarının dikey bahçelerdeki kullanım potansiyelleri incelenmiştir. Yapılan araştırmada, 

Sedum türlerinin Ankara ili iklim koşullarında uygulanacak dikey bahçe tasarımlarında kullanılabileceği tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sedum, dikey bahçe, yaşayan duvar, cephe yüzeyi bitkilendirilmesi 

 

The Usage Potential of Some of the Sedum Species in the City of Ankara in Vertical Gardens 

Abstract 

vertical gardens which are alternate solutions to dense housing that increases by rapid population growth, 

decrease of green areas and various environmental problems, has an increasing importance as days pass. vertical 

garden concept which is also known as living wall (Living Wall System) is rapidly becoming widespread during 

the last five years in our country with tourism regions and İstanbul in the first place. In Ankara city, attempts to 

build this system have started recently. In Ankara city, the biggest problem for the continuity of this system is 

identified as the selection of the plants that will be used. Type of plants that are preferred in the vertical gardens 

are needed to be functional and aesthetic as well as easily adaptive to the surrounding environment, harmonic in 

terms of ecology and productive. Since the caring conditions in vertical gardens are hard and intervention 

possibilities are restricted, it is important to choose type of plants that doesn‟t require much care, and that are 

durable, long life particularly in applications of planting the structural surfaces. In this regard, kinds of Sedum 

are used intensively in both garden arranging and roof gardens for many years. It is confirmed by the researchers 

that the species which grow issueless in roof gardens are also suitablefor vertical gardens. In this study, it is 

researched that the potential of the application, in vertical gardens, of the Sedum kinds and cultural forms which 

grow naturally in the city of Ankara. It is considered that this study will shed light on the vertical garden works 

which will be done in the future in Ankara and help the designers.  

 

Keywords: Sedum, vertical garden, living wall, facade planting 

 

GiriĢ 

Dikey bahçelerde tercih edilecek bitki 

türlerinin işlevsel ve estetik özelliklerininyanı 

sıra bitkinin içinde bulunduğu ortama 

adaptasyonu, ekolojik yönden uyumluluğu ve 

üretiminin kolay olması gerekmektedir. Dikey 

bahçelerde müdahale olanaklarının kısıtlı olması 

nedeniyle bakım koşulları zor olmaktadır. Bu 

nedenle, dikey bahçe uygulamalarında kullanılan 

bitki türlerinin dayanıklı, uzun ömürlü ve fazla 

bakım gerektirmeyen türlerden seçilmesi 

önemlidir. Çatı bahçelerinde sorunsuz yetişen 

türlerin dikey bahçeler içinde uygun olduğu 

araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. 

Kentlerde yaşayan nüfusun artması, konut 

ihtiyacının da artmasına sebep olmuştur. Bu 

durum yoğun yapılaşma problemini beraberinde 

getirmiştir. Kentleşmenin tahrip edici etkileri 

gün geçtikçe artmaktadır. Yoğun çevre baskısı 

artık sadece metropollerde değil, gelişmekte olan 

tüm kentlerde hissedilmektedir. Kent içinde 

gayrimenkulün değerlenmesi ile yetersiz kalan 

yeşil alan miktarı, kentsel yaşam kalitesini 

düşürmektedir. Cephe yüzeyi bitkilendirmesi 

olarak da bilinen dikey bahçe uygulamaları, 

kentsel yeşil alan miktarını arttırarak, sert bina 
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cephelerinin bitki ile kaplanması sonucu gri kent 

dokusuna canlı ve doğal bir görünüm 

kazandırmaktadır (Çakır, 2011). Dikey bahçeler, 

farklı türlerdeki bitkilerinyaşamsal faaliyetlerini 

düz duvara monte edilmiş bir platformda 

sürdürmesi olarak tanımlanabilir (Blanc, 2008). 

Çeşitli kat yüksekliklerinde arsa bedeli 

ödemeksizin yeni yeşil alanların kazandırılması 

ilekent insanına, kent içinde konutlara yakın 

alanlarda, işyeri ve alışveriş merkezlerinde yeşil 

elemanların olumlu psikolojik etkilerinden 

faydalanma imkanı sunulmaktadır. Öztan ve 

Arslan (1992)‟a göre, flora ve faunaya yeni 

yaşam ortamı kazandırmak ve yağmur suyunu 

kısmen de olsa doğal su döngüsüne 

kazandırmak, kentsel ısı adasının olumsuz 

etkilerini yok etmek, havadaki nem oranının 

yükselmesini sağlamak çatı bahçelerinin 

özellikleri arasındadır. Bu ekolojik katkıların 

tamamı dikey bahçeleriçin de geçerlidir. Ayrıca 

yapı yüzeyinde yer alan toprak ve bitki 

örtüsününısı yalıtımı sağlaması ve enerji 

verimliliğine olumlu etkisi, dikey bahçelerin 

ekonomik anlamda da yararlı olduğunu 

göstermektedir.  

Dikey bahçeler, yapı yüzeyinde 

gerçekleştirilen bitkisel tasarımlar olarak, 

uygulama yapılacak olan yüzeyin yapısal 

özelliklerine ve uygulamada kullanılacak olan 

bitki türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. 

Dikey bahçe uygulamalarında dikkat edilmesi 

gereken önemli konulardan biri doğru bitki 

seçimidir.  

Uygulamalarda kullanılacak olan 

bitkilerin bakım ihtiyaçlarının minimum olması 

tercih edilmelidir. Cephe yüzeyi, rüzgar, yağış 

gibi iklimsel olayların daha etkili olduğu bir 

mekanlardır. Bu nedenle, dikey bahçe 

uygulamalarında sert iklim koşullarına dayanıklı 

bitkiler tercih edilmelidir.  

 

Dikey bahçelerde bitki seçimi 

Bina yüzeyinde gerçekleştirilen bitkisel 

düzenlemeler, standart bitkilendirme 

çalışmalarından oldukça farklıdır. Koç ve Güneş 

(1998), çatı bahçeleri bitkilendirmesi üzerine 

yaptıkları araştırmada, bina teraslarının 

bitkilendirme için uygun olmayan ekstrem 

koşullara sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Bu 

durum dikey bahçe uygulamalarında da 

geçerlidir. Dikey bahçe uygulamalarında uygun 

bitki seçimi, cephenin bulunduğu yön, güneş 

ışığının yoğunluğu ve bölgenin mevsimsel iklim 

değişiklikleri göz önünde bulundurularak yapılır. 

Kısaca, dikey bahçe bitkisi olarak kullanılacak 

türlerin don olayına, yoğun güneş ışımasına ve 

yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüzeysel kök sistemi 

yapısında; toprak üstü organlarının ise kurakçıl 

karakterde olması gerekmektedir. Günümüzde 

sukkulent bitki türlerinin önemli bir bölümü 

özellikleri nedeniyle dikey bahçe sistemlerinde 

kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır 

(Öztan ve Arslan, 1992). Sukkulent bitki 

türlerinden olan Sedum bitkisinin su gereksinimi 

asgari düzeyde olan ve şiddetli hava koşullarına 

dayanıklı bir bitki türdür (Fischer, 1991). Bu 

nedenle Sedum bitkisi, cephe yüzeyi 

bitkilendirmesinde kullanılabilecek dayanıklı 

türlerden biridir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyali, Sedum bitkisi 

ve dikey bahçe kavramı ile ilgili yerli ve yabancı 

kaynaklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada 

yöntem olarak, dikey bahçe uygulaması yapan 

firmalar ile çeşitli görüşmeler yapılmış ve 

uygulama sahalarında yerinde gözlem 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

araştırmada Sedum bitkisinin dikey bahçe 

uygulamalarında sıkça tercih edildiği görülerek, 

Sedum türünün özellikleri ve Ankara iklimine 

adaptasyonu ile ilgili detaylı literatür taraması 

yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Dikey bahçe uygulamalarında Sedum bitkisi 

kullanımı  

Ekstrem yetişme koşullarına adaptasyonu, 

toprak derinliği az olan ortamlarda büyüyebilme 

olanakları, asgari besin maddesi ihtiyacı 

nedeniyle dikey bahçe sistemlerinde zorlu 

şartlarda yaşamını sürdürebilecek türlerin 

başında Sedum bitkisi gelmektedir. Sedum her 

türlü saksı ve çiçeklikte gelişebilmektedir. 

Ancak iyi gelişmesi ve güzel görünüm için, daha 

çok balkon tipi derin (20–25 cm) çiçeklikler, en 

uygun gelişme ortamı olmaktadır (Tazebay ve 

Aydeniz, 1993). Dikey bahçe uygulamalarında 

kullanılan modüllerbitkinin gelişme koşullarına 

ve kök sistemine uygundur (Şekil 1).  

 

Türkiye‟de Sedum bitkisi yayılıĢı 

Türkiye Sedum türlerinin doğalyayılışı 

bakımında Avrasya‟da en önemli alanlardan 

biridir. Bu çeşitliliğinbaşlıca nedenleri arasında 

Anadolu‟nun sahip olduğucoğrafi zenginlikler 
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(0–5000 m‟ler arası yükseklik farkları, iklimsel 

çeşitlilik, derin vadi sistemleri, kayalık yamaç 

ekosistemleri vb.) gelmektedir. (Karahan ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2006), 

Türkiye‟de 11 tanesi endemik olan, toplam 44 

Sedum türü tespit edilmiştir.  

 

Ankara‟da Sedum bitkisinin dikey bahçelerde 

kullanılma potansiyeli 

Dış mekanda uygulanan dikey bahçe 

tasarımlarında bitki seçimi temel olarak iklimle 

ilişkilidir. Uygulama yapılacak olan bölgenin 

klimatolojik özellikleri ve bitkinin yaşamsal 

faaliyeti için uygun koşullar uyumlu olmadığı 

sürece bahçenin estetik görünümünü korumak 

mümkün olmayacaktır.  

Ankara‟nın klimatolojik verilerine 

bakıldığında, sert geçen kış ayları dışında, 

bitkinin yaşamsal faaliyetlerini engelleyen bir 

koşul görülmemektedir (Çizelge 2). Gün 

geçtikçe gelişmekte olan dikey bahçe 

uygulamalarında artık ısıtma sistemi de hayata 

geçirilmeye çalışılan yeni bir projedir. Şiddetli 

kış ve don riski bulunan bölgelerde de bu sistem 

ile uygulamaların artması beklenmektedir.  

 

Sedum bitkisi genel özellikleri ve dikey 

bahçelere adaptasyonu 

Vercier (1932), Sedum‟ları 5–75 cm 

arasında boylanan, yayılıcı veya dik şekilde 

gelişen, bitki tepesinde çok sayıda çiçek 

bulunduran, yüzeysel köklü, monokarpik, 

annual, biennial veya perennial, otsu ve çalı 

formunda türler olarak tanımlamıştır.  

Hamlyn (1969)‟a göre, optimum 

gelişmeleri için ortamın minimum sıcaklığı kış 

aylarında 4°C, yaz aylarında 12–13°C olmalıdır. 

Her ne kadar kuraklığa karşı dayanıklı olsalar 

da, gelişim gösterebilmeleri için yaz aylarında 

yeteri kadar suya gereksinimduyarlar. Kış 

aylarında ise Sedum‟larasu verilmemelidir 

(İnsel, 1991).  

Antalya Erasta Alışveriş Merkezi‟nin bir 

cephesinde uygulanmış olan yapı yüzeyi 

bitkilendirmesinde seçilen bitki türleri Sedum 

spurium, Sedum forsterianum ve Sedum acre 

L.‟dir (Şekil 1). Bu türlerden en yaygın olanı 

Sedumacre L.‟nin özellikleri Çizelge 1.‟de 

verilmiştir. Güçlü kök sistemi, dipten çok sayıda 

dallanma yeteneği sebebiyle iyi bir yer örtücü ve 

toprak tutucu bir bitki materyali olan 

SedumacreL., kurağa dayanıklılığı ve besin 

isteğinin fazla olmayışı nedeniyle az bakım 

isteyen yerler için son derece uygundur (Şekil 

2). Altın sarısı çiçeklerinin sık dokusu ilehem 

ilgi çekici hem de yaprak–çiçek renkleri 

yönündenkontrastbir bitki materyali olarak 

değerlendirilebilir. İyi bir yer örtücü olabildiği 

gibi duvarların üzerinde kullanıldığında sarkıcı 

özelliği de vardır. Eğimli alanlarda ve taş 

basamaklar arasında çok az toprakta bile 

yaşamını sürdürebilen kuvvetli yapısı ile kuru 

taş duvarlarda renk, tekstür ve çizgisel özellik 

katabilen, çok az bakımla uzun süre renk etkisi 

olan bir Sedum türüdür (Öztan ve Arslan, 1992). 

Bütün bu özellikler sayesinde Sedum acre L., 

dikey bahçe uygulamalarında tercih edilebilecek, 

sağlıklı gelişim gösterebilecek bir bitki türüdür.  

 

Sonuç 

Yapı bitkilendirmeleri önceleri çatı yüzeyi 

bitkilendirmeleri ile başlayarak her geçen gün 

gelişimini sürdürdü. Günümüzde yoğun 

yapılaşma ve beton duvarlar arasında sıkışan 

bahçeler yeterli olmamaya başlayarak farklı 

seçenekler oluşmasına sebep olmuştur. Bu 

doğrultuda bina cephe yüzeyinin kapladığı 

alanın çatı yüzey alanından daha fazla olması 

nedeniyle yapı yüzeylerinin bitkilendirilmesi 

fikri ortaya çıkmıştır. Dikey bahçelerin binaya 

estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra 

üst ölçekte kent silüetine de olumlu etkileri 

olmaktadır.  

Ankara ili başkent olması nedeniyle görsel 

anlamda ülkemizi temsil eder bir niteliktedir. 

Çok miktarda kamu binası ve bürokratik 

sirkülasyon ile birçok devlet başkanı ve temsilci 

yılın belli tarihlerinde Ankara‟ya uğramaktadır. 

Büyükşehir olması nedeniyle ise bazı yapılar 

kent imgesi haline gelmiştir, İçinde bulunduğu 

bu şartlar, Ankara‟nın daha estetik daha 

etkileyici bir kent olması gereksinimi 

doğurmaktadır. Dikey bahçeler, uygulandıkları 

binalarda çevreye sağladığı ekolojik katkıları ve 

kent içindeki estetik görünümleri ile dünyanın 

her yerinde giderek yaygınlaşan bir 

uygulamadır. Ankara İli‟nin sert iklim koşulları 

nedeniyle, dikey bahçe uygulamasının 

gerçekleşebilmesi için en önemli adım doğru 

bitki seçimi yapmaktır. Dikey bahçe 

uygulamalarının tasarım aşamasında 

kullanılacak olan bitki türünün seçilmesi ve 

bitkilendirme detaylarının planlanması 

uygulamanın sorunsuz geçmesine yardımcı 

olacaktır.  

Elde edilen bilgiler doğrultusunda; Sedum 
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türünün ekolojik özellikleri nedeniyle Ankara 

ilinde yapılacak uygulamalarda kullanılabilecek, 

adaptasyonu kuvvetli bir bitki türü olduğu tespit 

edilmiştir. Birçok alt türü bulunan Sedum 

bitkisine hem estetik olması hem de bakım 

isteğinin az olması nedeniyle cephe yüzeyi 

bitkilendirmelerinde sıkça rastlanmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada Antalya İli‟nde 

uygulanmış olan dikey bahçede yer alan Sedum 

türlerinin ekolojik istek ve özelliklerinin Ankara 

İli için de uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye‟de uygulanmış olan dikey bahçe 

tasarımlarında sıkça tercih edilen bir bitki türü 

olarak Sedum, Ankara‟da yapılacak olan dikey 

bahçelerde kullanımı uygun bir bitki türüdür.  
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Çizelge 1. Sedum acre L. bitkisinin genel özellikleri (İnsel, 1991).  
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Çizelge 2. Ankara İli iklim verileri (MGM, 2012).  

Ankara İli 

İklim verileri 
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1960–2012) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
0.3 1.8 6.1 11.3 16.1 20.2 23.5 23.3 18.7 13.1 7.1 2.7 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
4.3 6.4 11.7 17.2 22.2 26.6 30.2 30.2 26.0 19.9 12.8 6.6 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
–3.0 –2.2 1.0 5.7 9.7 13.0 16.0 16.0 11.9 7.4 2.5 –0.6 

Ortalama Güneşlen– 

me Süresi (saat) 
2.5 3.5 5.2 6.3 8.4 10.2 11.3 10.6 9.2 6.4 4.4 2.3 

Ortalama Yağışlı 

Gün Sayısı 
11.7 11.0 10.9 12.0 12.5 8.6 3.8 2.8 3.8 7.1 8.6 11.8 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı Ort. (kg/m
2
) 

41.8 36.9 38.7 49.0 51.2 35.4 14.8 11.6 19.2 30.2 33.9 46.9 

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1960–2012)* 

En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
16.6 19.9 26.4 30.6 33.0 37.0 41.0 40.4 36.0 32.2 24.4 19.8 

En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
–21.2 –21.5 –19.2 –6.7 –1.6 4.7 6.8 6.3 2.5 –3.4 –10.5 –17.2 

 
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı 11.06.1997 88.9 km/m2 

Günlük En Hızlı Rüzgar 12.01.1968 115.6 km/sa 

En Yüksek Kar 05.01.2002 30.0 cm 

 

 

 
Şekil 1. Erasta AVM dikey bahçe modülleri (Orjinal, 

2013) 

 
Şekil 2. Erasta AVM modülleri ve Sedum acre L. 

(Orjinal, 2013) 
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Özet 
Bu çalışma, Ankara ili şehir merkezinde yer alan park ve bahçelerde dikilen, önemli ölçüde peyzaj 

değerine sahip çok yıllık odunsu toksik süs bitkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında, son 

2 yıl içerisinde farklı zamanlarda ve dönemlerde bitkilerin fenolojik gözlemleri yapılmıştır. Söz konusu park ve 

bahçeler olarak; Altınpark, Botanik Parkı, Kurtuluş Parkı, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kampüsü, 

Atatürk Orman Çiftliği araştırma kapsamında tutulmuştur. Bahsi geçen park ve bahçelerde yaygın ve ortak 

olarak yer alan toksik süs bitkileri; toksik etken maddeleri, canlılarda meydana getirdiği olumsuz etkiler, bitkinin 

toksikli kısmı ve çiçeklenme zamanları olmak üzere farklı kriterleri içeren bir bitki listesi meydana getirilerek 

belirlenmiştir. Elde edilen bitki listesi ve bitkilerin muhtelif organlarındaki toksik etken maddelerinin 

belirlenmesi, söz konusu park ve oyun alanlarındaki toksik bitkilerin, özellikle çocuklar olmak üzere insan 

sağlığı ve aynı zamanda hayvan sağlığı açısından azami dikkat gösterilmesini sağlayarak, bu konuda çevre 

bilinci yaratmak açısından faydalı olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Bitkisel tasarım, toksik süs bitkileri, peyzaj mimarlığı, Ankara.  

 

Certain Toxic Ornamental Plants Commonly Found in Ankara Province Parks and Gardens with a High 

Prevalence 

Abstract 

This study aims to determine toxic multiannual woody plant species that planted in Ankara province 

parks and gardens which also have significant value for landscape architecture. In this regard, two–year–long 

phenological observations of the plants have been performed in different times and periods in Ankara. The scope 

of the study covers Altınpark, Botanik Park, Kurtulus Park, Ankara University Faculty of Agriculture Campus, 

and Ataturk Orman Ciftligi as gardens and parks under examination. The certain toxic ornamental plants 

commonly found in the aforementioned parks and gardens with a high prevalence, have been determined in form 

of a list in terms of various criteria such as the active ingredients of toxin, negative symptoms that may occur in 

living organisms, the toxic part of the plant, and the flowering periods. The toxic plant list together with the 

information on active ingredients of toxin that may be found in different parts of the plant is believed to be the 

most beneficial output of the research by contributing to raising of the awareness of public in this matter with a 

special emphasis on children and animals. The main toxic ornamental plants that have been determined in scope 

of this study are as follows.  

 

Keywords: Landscape design, toxic ornamental plants, landscape architecture, Ankara 

 

GiriĢ 

Bitki, mineral ve hayvansal kaynaklı 

toksikler, çok eski zamanlardan beri insanlar 

tarafından bilinmektedir. Farklı meslek 

gruplarından insanlar ve bölge halkı toksikli 

bitkilerden korunmak için öncelikle bitkileri 

keşfetmek ve sonra da tanımak amacıyla çok 

çaba göstermişlerdir. Çok eski çağlarda olduğu 

gibi, günümüzde de toksiklenme yoluyla 

öldürmeler veya intiharlara sık sık 

rastlanmaktadır (Vural, 2005).  

Tarihte toksikle insan öldürmeler, adeta 

birer hüner, bazen büyü ve sihir sanatı olarak 

kabul edilerek bu yolla birçok öldürme olayı 

hükümdarlar tarafından da gerçekleştirilmiştir. 

Eski kaynaklar arasında yer alan Mısır 

Hekimliği hakkında bilgi veren Ebers 

Papirus‟unda (M.Ö. 1500) kurşun ve benzeri 

metallerle Papaver sp. (Haşhaş), banotu 

Hyoscyamus sp. (Banotu), Ricinus sp. 

(Degamotu) gibi toksikli bitkilere ait kayıtlara 

rastlanmaktadır. Kaynaklardan görüldüğü üzere, 

bitki kaynaklı toksiklenmeler, zehirlenmeye yol 

açan faktörler arasında büyük bir bölümü 

kapsamaktadır (Güley ve Vural, 1978).  
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Toksikler; düşük dozda kullanıldığında 

tedavi edici madde olsalar da, yüksek dozda 

kullanıldıkları zaman öldürücü etki yaparlar. 

Paracelsus (1493–1541) “Tüm maddeler 

toksikdir, ilacı toksikten ayıran dozudur” diyerek 

toksike doz kavramını getirmiştir (Güley ve 

Vural, 1978).  

Günümüzde yerleşim alanları, çevresi ve 

kültürel alanlardaki doğal varlıkların, 

planlanması ve korunması amacı doğrultusunda, 

peyzaj mimarlığı kapsamında çok çeşitli bitki 

türlerinden faydalanılmaktadır. Söz konusu 

bitkilerin insanların yaşam alanlarını hem estetik 

anlamda zenginleştirmek, hem de bitkilerin 

doğal yayılışlarının korunmasında çok büyük bir 

katkısının olduğu şüphesiz bir gerçektir. Bu 

alanlarda kullanılan bitki türlerinin çeşitliliğinin 

artması ile birlikte, bu bitkilerin yapılarında 

belirli miktarlarda bulunan, insan ve hayvan 

sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek 

birtakım bileşenlerle bilinçsiz bir şekilde 

gerçekleşecek etkileşim sonucunda, canlılar 

üzerinde ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi 

zararlar meydana getirme potansiyelleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, bu 

potansiyele sahip olan bitkilerin iyi tanınması ve 

bu bitkilerin içerdiği toksik maddelerin, doza 

bağlı olmak suretiyle, insan ve hayvan sağlığına 

çok zararlı olabileceklerinin bilincine varılması 

gerekmektedir.  

Çeşitli yollarla insan vücuduna alınan 

toksinlerin insanlar tarafından farkındalığı gün 

geçtikçe artmaktadır. Son zamanlarda 

gerçekleştirilen araştırmalar, insanlarda meydana 

gelen kanser vakalarının beslenme alışkanlıkları 

ve çevresel toksiklenmelerden kaynaklandığını 

göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da, 

beslenme alışkanlıklarının ve çevremizde 

potansiyel olarak var olan toksisitelere karşı 

duyarlılık oranı günden güne artış 

göstermektedir.  

Doğada alerjik ve irritasyon özelliği 

bulunan bitkiler çok çeşitlilik göstermektedir. 

Mayadan sedir ağacına kadar çok çeşitlilik 

gösteren toksikli bitkiler ailesi Antarktika hariç 

her bölgede yaygın olarak yetişme alanı 

bulmaktadır. Meşe yapraklı toksikli 

Toxicodendronlar, sarmaşık formlu toksikli 

Toxicodendronlar, toksikli Rhus typhina 

(Sumak) ve Mangifera indica (Mango) gibi 

birçok bitkinin içinde bulunduğu Anacardiaceae 

familyası, Asteraceae familyası, Apiaceae 

familyası bunlardan sadece birkaçıdır. İrrite edici 

bitkiler grubunu büyük ölçüde içine alan 

Euphorbiaceae, Brassicaceae, Alliaceae ve 

Urticaeae familyası gibi ailelerin bulunmasına 

karşın, bunların içinde bir bölümü insan 

bünyesine ciddi derecede toksikli olma özelliği 

taşımaktadır (Crosby, 2004).  

 

Canlıların toksiklenmesine neden olan 

bitkisel faktörler nasıl zarar verir? 

İnsan ve hayvanlarda bitkilerle 

toksiklenmeler çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir 

(Güley ve Vural, 1978).  

–Toksikli bitkilerin dikkat edilmeden 

yenmesi durumunda (daha çok çocuklarda 

görülür),  

–Besin olarak kullanılanların toksikli 

olanlarla karıştırılması (toksikli mantarlar),  

–Besin olarak kullanılan bitkinin içerdiği 

az miktardaki toksik bileşeninin duyarlı kişilerde 

toksiklenmeye neden olması Vicia faba L. 

(Bakla) ile görülen favizm),  

–Mikotoksinlerle enfekte olmuş bitkinin 

yenmesi Aspergillus flavus (Siyah Küf) ile 

enfekte fındık, fıstık gibi),  

–Bitkinin coğrafi dağılımı nedeni ile 

toprağın içerdiği toksik maddeyi akümüle etmesi 

(selenyumlu topraklarda yetişen bitkilerle 

görülen toksiklenmeler).  

Hangi yollarla toksiklenme gerçekleĢir? 

Toksiklerin organizmaya girişi dört yolla 

olmaktadır: (Newsletter, 2006) 

–Soluma yoluyla 

–Deri yoluyla temas halinde 

–Yeme yoluyla 

–Enjeksiyon yoluyla.  

Kimler daha çok risk grubu içinde yer 

almaktadır? 

Zararlı kimyasallar normal sağlıklı 

bireylerde etkisiz olmasına karşın, hastalık 

malnütrisyon, alerji ve doğuştan metabolizma 

bozuklukları gibi durumlardan dolayı duyarlı 

olan kişilerde olumsuz etki gösterebilir. 

Metabolizmaları daha hızlı çalıştığından ötürü 

çocuklar, yetişkinlere oranla daha büyük zarar 

görme potansiyeline sahiptir (Newsletter, 2006).  

Bitkinin toksik miktarı, mevsim 

değişikliklere, gübrelenme gübre malzemesi, 

zemin şartları, kullanılan kimyasallar ve 

parazitlerle bulaşmış olup olmadıklarına göre 

değişkendir. Toksikli bitkilerin canlı vücuduna 

olan etkileri ölümcül sonuçlara varabilmektedir. 

Toksikli bitkiler farklı canlılarda farklı etkenlere 

neden olmaktadır. Örneğin bazı kuşların rahatça 
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yiyebildiği tohumlar insanlar için ölümcül 

olabilir ya da insanlar için faydalı olan bitkilerin 

toksikli kısımları kuşlar, kediler, köpekler ve 

atlar için ölümcül tehlikeler içerebilmektedir.  

Bu çalışmada, peyzaj çalışmalarında 

sıklıkla kullanılan bazı toksik bitkilerden ve 

içerdikleri toksikli maddelerden söz edilecektir. 

Ankara ili şehir merkezinde yer alan park ve 

bahçelerde yaygın ve ortak olarak yer alan toksik 

süs bitkileri; toksik etken maddeleri, canlılarda 

meydana getirdiği olumsuz etkiler, bitkinin 

toksikli kısmı ve çiçeklenme zamanları olmak 

üzere farklı kriterleri içeren bir bitki listesi 

meydana getirilerek belirlenmiştir. İnsan ve 

hayvan sağlığı açısından tehlike arz eden ve 

bitkisel tasarımda yoğun olarak kullanılan toksik 

özellikli bitkilerin, tasarımsal açıdan kullanım 

yerlerinin doğurabileceği olumsuz durumlara 

değinilmiş ve bu kapsamda çeşitli öneriler 

getirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın materyali Ankara kent 

merkezindeki farklı alanlardan oluşan çalışma 

alanında toksik özelliğe sahip olan süs 

bitkileridir.  

Çalışmada, Ankara kent merkezinde 

bulunan park ve bahçelerinden, Altınpark, 

Botanik Parkı, Kurtuluş Parkı, Ankara 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kampüsü ve 

Atatürk Orman Çiftliği‟nde toksik özellikli 

oldukları yapılan literatür taraması ile tespit 

edilen bitkiler seçilmek suretiyle, bölgedeki 

bitkilerin konumları belirlenmiştir. Söz konusu 

bitkilerin farklı gelişme dönemlerindeki 

fenolojik gözlemleri yapılarak, fotoğraf 

çekimleriyle örneklenmiştir. Fenolojik 

gözlemler, 2011–2012 yılları arasında, haftalık 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular 

Söz konusu toksik bitkilerin bitkisel 

özellikleri:  

Aesculus hippocastanum L. (Beyaz 

Çiçekli At Kestanesi); 20–30 m boylanabilen, 

8–14 m tepe çapına ulaşabilen, yuvarlak taç 

formlu ve kaligrafileri ile çok görkemli bir 

habitusa sahip, kışın yaprağını döken yabancı 

yurtlu bir ağaçtır (Şekil 1) (Bettini, 1994).  

Cotoneaster horizontalis Decn. (Yayılıcı 

Dağ MuĢmulası); 60–100 cm‟ye kadar 

boylanabilen, 1–3 m tepe çapına ulaşabilen, 

yayılıcı formlu bir habitusa sahip, kışın 

yaprağını döken, yabancı yurtlu bir çalıdır (Şekil 

2) (Mamıkoğlu, 2012).  

Hedera helix L. (Duvar sarmaĢığı/ 

Karayaprak/Kaya ġarmaĢığı); 15–20 m‟ye 

kadar kol atarak boylanabilen, 1–1.5 m tepe 

çapına ulaşabilen, yayılıcı formlu bir habitusa 

sahip, herdemyeşil, ülkemizde doğal olarak 

yetişen bir sarılıcı–tırmanıcıdır (Şekil 3). 

(Ceylan, 2004).  

Ilex aquifolium L (Çoban Püskülü/ 

IĢılgan); 10–15 m‟ye kadar boylanabilen, 3–5 m 

tepe çapına ulaşabilen, dağınık formlu bir 

habitusa sahip, herdemyeşil, yabancı yurtlu bir 

ağaççık ya da boylu çalıdır (Şekil 4) (Bettini, 

1994).  

Juniperus sabina L. (Sabin Ardıcı/ 

ġahin Ardıcı); 3–4 m‟ye kadar boylanabilen, 2–

3 m tepe çapına ulaşabilen, yayılıcı formlu bir 

habitusa sahip, herdemyeşil, ülkemizde doğal 

olarak yetişen bir çalıdır (Şekil 5) (Anşin ve 

Özkan, 1994).  

Ligustrum japonica Thunb. (Japon 

Kurtbağrı); 4–8 m‟ye kadar boylanabilen, 4–5 

m tepe çapına ulaşabilen, dağınık formlu bir 

habitusa sahip, herdemyeşil, yabancı yurtlu bir 

ağaççık ya da boylu çalıdır (Şekil 6) 

(Mamıkoğlu, 2012).  

Ligustrum vulgare L. (Yaygın 

Ligustrum); 3–5 m‟ye kadar boylanabilen, 2–3 

m tepe çapına ulaşabilen, dağınık formlu bir 

habitusa sahip, kışın yaprağını döken veya az 

çok herdemyeşil, ülkemizde doğal olarak yetişen 

bir çalıdır (Şekil 7) (Ceylan, 2004).  

Lonicera tatarica L. (Tatar Hanımeli); 

5–6 m‟ye kadar boylanabilen, 3–4 m tepe çapına 

ulaşabilen, toparlak formlu bir habitusa sahip, 

kışın yaprağını döken, yabancı yurtlu bir ağaççık 

ya da boylu çalıdır (Şekil 8) (Mamıkoğlu, 2012).  

Malus floribunda Sieb. (Süs Elması); 6–

10 m‟ye kadar boylanabilen, 4–6 m tepe çapına 

ulaşabilen, yayılıcı formlu bir habitusa sahip, 

kışın yaprağını döken, yabancı yurtlu bir 

ağaççıktır (Şekil 9) (Mamıkoğlu, 2012).  

Prunus cerasifera Ehrh. “Atropurpurea” 

(Süs Eriği); 12–15 m‟ye kadar boylanabilen, 8–

12 m tepe çapına ulaşabilen, yayılıcı formlu bir 

habitusa sahip, kışın yaprağını döken, yabancı 

yurtlu bir ağaçtır (Şekil 10) (Arslan ve Barış, 

2012).  

Pyracantha coccinea Roem (AteĢ 

Dikeni); 5–7 m‟ye kadar boylanabilen, 2–3 m 

tepe çapına ulaşabilen, dik formlu ve dağınık bir 
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habitusa sahip, herdemyeşil, yabancı yurtlu bir 

çalıdır (Şekil 11) (Mamıkoğlu, 2012).  

Sambucus nigra L. (Mürver); 4–6 m‟ye 

kadar boylanabilen, 2–4 m tepe çapına 

ulaşabilen, yayılıcı formda bir habitusa sahip, 

kışın yaprağını döken, yabancı yurtlu bir ağaçtır 

(Şekil 12) (Arslan ve Barış, 2012).  

Taxus baccata L. (Yaygın Porsuk); 25–

35 m‟ye kadar boylanabilen, 8–10 m tepe çapına 

ulaşabilen, önceleri piramit formlu ilerli yaşlarda 

yuvarlak tepeli bir habitusa sahip, herdemyeşil, 

ülkemizde doğal olarak yetişebilen bir ağaçtır 

(Şekil 13) (Arslan ve Barış, 2012).  

Birçok bitkide çiçeklenme ve meyvelenme 

dönemlerinde toksik etki en üst noktaya 

çıkmaktadır. Bundan dolayı bitkilerin 

çiçeklenme dönemi, toksikli kısmı, sahip 

oldukları etken maddeler ve canlılarda meydana 

getirdikleri semptomların bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. Aşağıda verilen Çizelge 1‟de bahsi 

geçen özellikler belirtilmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Peyzaj mimarlığını diğer tasarım 

dallarından ayıran en büyük özellik canlı varlık 

olan bitkileri kullanılmasıdır. Yapılan bitkisel 

tasarımda amaç insanların fonksiyonel ve estetik 

açıdan daha rahat kullanımlara olanak 

sağlamaktır. Kent parklarının yoğun olarak 

kullanıldığı alanlarda bitki türlerinin seçimi 

büyük önem kazanmaktadır. Bundan dolayı, 

bitkilerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri çok 

iyi bilinmeli ve bu bağlamda tasarımlarda 

değerlendirilmelidir. Bitkisel tasarımda tasarım 

ilkeleri olan renk, form, doku ve çizgi 

kullanırken bitkinin sahip olduğu diğer 

niteliklerin de göz önüne alınması 

gerekmektedir. Söz konusu bu nitelikler, bitkinin 

tıbbi ve aromatik olması, rüzgar perdesi, gürültü 

perdesi, çit bitkisi vb. gibi faydalı özelliklerinin 

yanı sıra, toksik olma gibi olumsuz sonuçlar 

doğurabilecek özelliklerinin de olması dikkate 

alınmalıdır. Tasarımcılar tarafından bitkilerin 

olumsuz sonuçlar doğurabilecek özellikleri 

dikkate alınmadan kullanılması, insanlar ve 

hayvanlar için büyük tehlike meydana 

getirmektedir.  

Toksikli özelliğe sahip süs bitkilerinin 

bitkisel tasarımlarda kullanırken alınacak bazı 

önlemler şu şekilde sıralanabilir. Bunlar:  

–Doğal alan içerisinde var olan ve 

herhangi bir yolla canlılara nüfuz edebilecek 

toksik bitkilerin yakınlarına uyarı tabelaları 

koymak suretiyle ziyaretçilerin dikkatini 

çekmek,  

–Yabancı turistlerin kullandığı park ve 

bahçelerde uyarı levhalarının farklı dillerde 

yazılmasını sağlamak,  

–Toksikli bitkilerin önünde kademeli 

bitkisel tasarım yaparak ya da yapısal sınır 

elemanları kullanarak, bu bitkilere kolaylıkla 

ulaşılmasının önüne geçilmesini sağlamak,  

–Canlıların kullandığı geçiş akslarında ya 

da rekreasyonel olarak aktif kullanılan alanlarda 

değerlendirilmesini engelleyerek, bu tür 

bitkilerin arka planda kullanımına olanak 

tanımak,  

–Toksikli bitkilerin en büyük 

özelliklerinden biri gerek çiçek ve meyve 

renkleri gerekse şekilleri ile diğer canlıları 

özelliklede çocukları cezbetmesidir. Bu yüzden, 

bu alanlarda Taxus baccata L. (Porsuk) 

meyveleri, Ilex aquifolium L. (Çobanpüskülü) 

meyveleri, Lonicera tatarica L. (Tatar Hanımeli) 

gibi renkli çiçek ve meyveleri ile ön plana çıkan 

ve hemen dikkati çeken bitkileri kullanmamak,  

–Zihinsel engelliler için özel olarak 

tasarlanmış park ve bahçelerde bu bitkileri 

kullanmamak,  

–Kent meydanları gibi insanların yoğun 

olarak kullandıkları ve buluşma noktası olarak 

belirledikleri yerlerde kullanmaktan kaçınmak,  

–Toksikli bitkilerin bitkisel tasarımlarda 

bilinçli kullanımının sağlanması ya da 

yayılımının kontrol altına alınması için, bu 

bitkiler üzerindeki sistematik, fizyolojik ve 

toksikolojik araştırmaları arttırmak,  

–Üretim ve satış yapan fidanlıkların bu 

bitkilerin özellikleri hakkında bilgilendirilmesi 

ve satış yaptıkları kurum ve kuruluşlarıda 

bilgilendirmelerini sağlamaktır.  

Toksik içerikli bitkilerin özelliklerin tespit 

edilmesi ile ilgili toplumumuzda bilgi eksikliği 

bulunmaktadır.  

Acamovic ve ark., (2004), Crosby (2004) 

ve Pfister (2004)‟ün yapmış oldukları 

çalışmalarda bitkilerin içerdiği toksik madde 

dozajlarının insan ve hayvan sağlığı üzerinde 

oluşturduğu olumsuz etkiler hakkında bilgiler 

bulunmakla birlikte, bu semptomların yaş, 

cinsiyet, immün sistem, yaşam bölgesi vb. gibi 

farklı etmenlerle değişkenlik gösterdiği 

belirtilmektedir. Fakat, konu ile ilgili kapsamlı 

bir araştırma ülkemizde mevcut değildir. Bu 

amaçla, hangi türe ait bitki kısmının ne miktarda 

tüketilmesi sonucu ne ciddiyette sağlık 
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probleminin ortaya çıkacağının tespit edilmesi 

için çalışmaları gerçekleştirmek,  

–Bu çalışmada yer alan park ve bahçeler 

pilot bölgeler olarak belirlenerek, çeşitli 

bilgilendirme toplantıları yoluyla her ay ya da 

yılda birkaç kez olmak üzere toksik bitkilerin 

bulunduğu alanları kullanan kişilerin ve bu 

bitkilerin bakım işlemlerini gerçekleştiren 

personelinde katılımıyla, insanların 

bilinçlendirilmesini sağlayarak, ilerleyen 

zamanlarda bu bitkilerin yer aldığı tüm park ve 

bahçelerde de bu tür bilgilendirme toplantıları 

yaparak, genel bir toplum bilincinin oluşmasını 

sağlamak gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Çalışma alanlarındaki toksik bitkilerle ilgili genel bilgiler (Taylor, 1991; Pfister, 2004; Acamovic ve 

ark., 2004; Ayaz ve Yurttagül, 2008).  

Latince 

Adı/ 

Adları 

Türkçe 

Adı/ 

Adları 

Familyası 

Etken 

Toksik 

maddeler 

Canlılarda 

Oluşturduğu 

tespit edilen 

semptomlar 

Genel 

Görünüşü 

Zehirli 

Kısmı 

Doğal/ 

Egzotik 

Çiçek 

Zamanı 

(Aylık) 

Aesculus 

hippocastanum 

L.  

Beyaz 

Çiçekli 

Atkestanesi 

Hippocastana

ceae 

Saponin, 

(aescin).  

Flush, deri 

kızarıklıkları, oedema, 

kusma, bilinç kaybına 

yol açacak derecede 

kan basıncının düşmesi 

Ağaç 

Tüm bitki 

(Özellikle 

Tohumları) 

Egzotik 4–5 

Cotoneaster 

horizontalis 

Decn.  

Yayılıcı Dağ 

Muşmullası 
Rosaceae 

Siyanojenik 

glikozidler. 

vejetatif 

organlarında 

prunasin ve 

tohumlarında 

amygdalin. 

Meyvelerinde 

tanen.  

Baş ağrısı, kusma, baş 

dönmesi, salya akitma, 

bilinç kaybı.  

Çalı Meyvesi Egzotik 5–6 

Hedera helix L 

Duvar 

sarmaşığı / 

Karayaprak / 

Kaya 

Şarmaşığı 

Araliaceae 

Triterpenoid 

saponinler, 

okzalik asit, 

poly–ynes, 

falcarinol ve 

poly–yne 

epoxide 

Septisizm, deri iltihabi 

ve meyveleri yendiği 

zaman boğazda yanma 

reaksiyonu, kusma ve 

ishal.  

Sarılıcı / 

Tırmanıcı 
Tüm bitki Doğal 5–6 

Ilex aquifolium 

L 

Çoban 

püskülü / 

Aquifoliacea

e 
Atropin.  

Meyvesinin çok 

miktarda tüketilmesi 

Ağaççık / 

Çalı 
Meyveleri Egzotik 6–7 
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Işılgan sonucu öldürücü 

etkiler tespit edilmiştir. 

1000 kisinin üstünde 

%7 dozunun 

gastrotestinal ağrıya 

yol açtığı 

bilinmektedir. 

Yapraklarının 

kaynatılarak içilmesi 

sonucu zehirlenmeler 

meydana gelmiştir.  

Juniperus 

sabina L 

Sabin Ardıcı 

/ Şahin 

Ardıcı 

Cupressaceae Savin.  

Gastrointestinal yoldan 

irritasyona sebep olur. 

Zehirlenmeyle, 

kasilmalar ve merkezi 

felce yol açar. Genç 

sürgünlerin ya da 

kozalakların kazara 

çocuklar tarafından 

tüketilmesi kanlı 

kusma, bogulma, salya 

akitma ve mide 

kramplarına yol açar. 

Savin yağının deriyle 

teması sonucu deride 

yaralar ve derin 

kabuklu nekrozlar 

meydana gelir.  

Çalı Tohumları Doğal 4–5 

Ligustrum 

japonica 

Thunb.  

Japon 

Kurtbağrı 
Oleaceae 

Ligustroside, 

oleuropein 

Ciddi derecede ağrılar, 

kusma ve ishal ve 

devamında ölümle 

sonuçlanabilir.  

Ağaççık / 

Çalı 

Meyve ve 

Yaprakları 
Egzotik 6–7 

Ligustrum 

vulgare L.  

Yaygın 

Kurtbağrı 
Oleaceae 

Ligustroside, 

oleuropein.  

Ciddi derecede ağrılar, 

aşırı kusma ve ishal ve 

devamında ölümle 

sonuçlanabilecek 

etkiler.  

Çalı 
Meyve ve 

yaprakları 
Doğal 5–6 

Lonicera 

tatarica L.  

Tatar 

Hanımeli 

Caprifoliacea

e 

Glikozidler, 

siyanoglikojenik 

glikozidler, 

alkaloidler ve 

iridoidler.  

Mide bulantisi, kusma, 

karın ağrısı, halsizlik, 

hissizlik ve 

gozbebeklerinde 

anormal buyume.  

Ağaççık / 

Çalı 
Meyveleri Egzotik 4–5 

Malusfloribund

a Sieb.  
Süs Elması Rosaceae 

Siyanojenik 

glikozidler. 

vejetatif 

organlarında 

prunasin ve 

tohumlarında 

amygdalin. 

Meyvelerinde 

tanen.  

Baş ağrısı, kusma, baş 

dönmesi, salya akitma, 

bilinç kaybı.  

Ağaç Tohumları Egzotik 3–4 

Prunus 

cerasifera 

Ehrh. 

“Atropurpurea

” 

Süs Eriği Rosaceae 

Siyanojenik 

glikozidler. 

vejetatif 

organlarında 

prunasin ve 

tohumlarında 

amygdalin. 

Meyvelerinde 

tanen.  

Baş ağrısı, kusma, baş 

dönmesi, salya akitma, 

bilinç kaybı.  

Ağaç 
Tohum ve 

Yaprakları 
Egzotik 3–4 

Pyracanthacoc

cinea MJ 

Roem 

Ateş Dikeni Rosaceae 

Siyanojenik 

glikozidler. 

vejetatif 

organlarında 

Baş ağrısı, kusma, baş 

dönmesi, salya akitma, 

bilinç kaybı.  

Çalı Meyvesi Egzotik 5–6 
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prunasin ve 

tohumlarında 

amygdalin. 

Meyvelerinde 

tanen.  

Sambucus 

nigra L.  
Mürver 

Caprifoliacea

e 

Glikozidler, 

siyanoglikojenik 

glikozidler, 

alkaloidler ve 

iridoidler.  

Mide bulantisi, kusma, 

karın ağrısı, halsizlik, 

hissizlik ve 

gozbebeklerinde 

anormal buyume.  

Ağaççık / 

Çalı 

Gövde 

Kabukları 

Yaprak / 

Meyve 

Doğal 5–6 

Taxus baccata 

L.  
Porsuk Taxaceae 

Taxane, 

polihidroksiditer

minler, 

pseudoalkalidler 

Karin agrisi, ishal, 

yuksek ates, dusuk 

tansiyon, kalp krizi, 

duzensiz kalp atisi.  

Ağaç 

Yaprak, 

özellikle 

Tohumları) 

Doğal 4–5 

 

  
Şekil 1. Aesculus hippocastanum L. (Orijinal, 2013).  Şekil 2. Cotoneaster horizontalis Decn. (Orijinal, 2013).  

 

  
Şekil 3. Hedera helix L. (Orijinal, 2013).  Şekil 4. Ilex aquifolium L. (Orijinal, 2013).  

 

  
Şekil 5. Juniperus sabina L. (Orijinal, 2013).  Şekil 6. Ligustrum japonica Thunb. (Orijinal, 2013).  
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Şekil 7. Ligustrum vulgare L. (Orijinal, 2013).  Şekil 8. Lonicera tatarica L. (Orijinal, 2013).  

 

  
Şekil 9. Malusfloribunda Sieb. (Orijinal, 2013).  

 

 

Şekil 10. Prunus cerasifera Ehrh. “Atropurpurea” 

(Orijinal, 2013).  

  
Şekil 11. Pyracantha coccinea Roem. (Orijinal, 2013).  Şekil 12. Sambucus nigra L. (Orijinal, 2013).  

 

 

 

Şekil 13. Taxus baccata L. (Orijinal, 2013).   
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Isparta Ġklim KoĢullarında YetiĢen Lamiaceae Familyasına Ait Türlerin Görsel 

Karakteristikleri ve Bitkisel Tasarımda Kullanımları 
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali ve 
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Özet 

Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası dünyada yaklaşık 250 cins ve 7000 tür ile temsil edilmektedir. 

Ülkemizde ise 45 cinste yaklaşık 574 tür ile temsil edilir ve Türkiye‟nin en zengin üçüncü familyası 

konumundadır. Özellikle Göller bölgesi bu familyanın en geniş yayılış gösterdiği alanlardan birisidir.  

Çalışma kapsamında Isparta ilinin Göller bölgesinde yetişen Lamiaceae familyasına ait 11 tür görsel 

karakteristikleri açısından değerlendirmeye alınmış ve bitkisel tasarımdaki farklı kullanımları ortaya 

konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Isparta, bitkisel tasarım 

 

Visual Characteristics and the Usages of the Species in the Botanical Design Which Are Belong to 

Lamiaceae Familia That is Grown in the Climatic Conditions of Isparta City 

Abstract 

Lamiaceae family is represented with approximately 250 genus and 7000 species around the world. It is 

known that there is 45 genus and about 574 species in Turkey and it is the third biggest family so that the 

number of included taxa. Lake District (Isparta, Turkey) is one of the area where Lamiaceae family commonly 

distributed.  

In this study, 11 species of Lamiaceae family growing in Isparta. Lake district have been evaluated and 

their different usages at planting design have been examined.  

 

Keywords: Lamiaceae, Isparta, planting desing 

 

GiriĢ 

Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası 

dünyada yaklaşık 250 cins ve 7000 tür ile temsil 

edilmektedir (Kahraman ve ark., 2009). Bu 

familya üyeleri Akdeniz ülkeleri başta olmak 

üzere Avusturalya, Güney Batı Asya ve Güney 

Amerika‟da yoğun yayılış göstermektedir 

(Temel, 2000). Türkiye‟de Lamiaceae 

familyasının önemli gen merkezlerinden 

birisidir. Bu familya ülkemizde 45 cinste ve 

yaklaşık 574 tür ile temsil edilir. Ülkemizdeki 

endemizm oranı yaklaşık %44.5 olan bu familya, 

içerdiği takson sayısı bakımından Türkiye‟nin en 

zengin üçüncü familyası konumundadır (Davis 

ve ark., 1982). Lamiaceae familyası üyelerinin 

çoğu gösterişli yaprak ve çiçekleri, köşeli 

gövdeleri, aromatik yağlar bakımından zengin 

olması sebebiyle; peyzaj, tıp, eczacılık, gıda, 

kozmetik ve parfümeri gibi alanlarda oldukça 

büyük öneme sahiptir (Başer 1993; Kahraman ve 

ark., 2009, Metcalfe ve Chalk, 1972). Diğer 

taraftan bu familya üyelerinin ülkemizdeki 

etnobotanik kullanımı da oldukça yaygındır 

(Başer, 2008). Lavanta (Lavandula sp.), melisa 

(Melissa sp.), nane (Mentha sp.), kekik 

(Origanum sp., Thymus sp.), adaçayı (Salvia sp.) 

gibi gerek tıp ve kozmetik alanında gerekse 

çevre düzenlemelerinde yaygın kullanıma sahip 

bitki türleri bu familyaya aittir. Göller 

bölgesinde ise bu türün 201 alttür ve varyete ile 

yayılış gösterdiği bilinmektedir (Tübives, 2013).  

 

Isparta iklim koĢullarında yetiĢen lamiaceae 

cinsleri ve türleri 

Isparta ili Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu 

iklimi arasındaki geçiş bölgesinde yer 

almaktadır. Bu nedenle il sınırları içinde her iki 

iklimin özellikleri de görülür. Ancak Akdeniz 

kıyılarında görülen, sıcaklık ve yağış ile karasal 

iklimin özelliği olan düşük sıcaklık ve nispeten 

düşük yağış bölgede tam olarak görülmez. İlde 

ne Akdeniz‟in yağışlı, ne de Orta Anadolu‟nun 

kurak iklimine rastlanmaz. İlin yıllık ortalama 

sıcaklığı 12.1
o
C‟dir. Yıllık ortalama donlu 

günler sayısı 69.5 gün, yıllık ortalama yağış 581 

mm, yağışlı günler sayısı ortalaması 104, nispî 

nem %62, ortalama günlük güneşlenme müddeti 

6.6 saattir. İlde açık günler sayısı ortalama 146.4 
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(bulutluluk ortalaması 2/10 dan az olan 

günler)‟tür (MGM, 2013).  

Lamium spp.: Tek yıllık ya da çok yıllık 

bitkilerdir. Çiçekler mor, pembe, krem ya da 

beyaz renklidir. Yapraklar saplı veya sapsız, 

oval ya da üçgensi şekildedir (Davis, 1982). 

Isparta iklim koşullarında yetişen türleri; L. 

pisidicum, L. garganicum alttür reniforme, L. 

eriocephalum alttür glandulosidens‟dir.  

Nepeta spp.: Çok yıllık otsu nadiren tek 

yıllık, genellikle hoş kokulu bitkilerdir Çiçekler 

krem, sarı, beyaz, pembe ya da mor nadiren 

bordo renklidir. Yapraklar bölünmemiş, dişli 

veya tırtıklıdır (Davis, 1982). Isparta iklim 

koşullarında yetişen türleri; N. italica alttür 

italica, N. cadmea, N. nuda alttür nuda, N. nuda 

alttür albiflora‟dır.  

Stachys spp.: Tek yıllık veya çok yıllık 

bitkiler, bazen tabanda yarı çalımsı, nadiren 

bodur çalılar şeklindedir. Çiçekler mor ya da 

beyaz renklidir. Yapraklar basit, saplı ya da 

sapsızdır (Davis, 1982). Isparta iklim 

koşullarında yetişen türleri; S. germenica alttür 

bithynica, S. cretica alttür smyrnaea, S. cretica 

alttür anatolica, S. citrina alttür citrina, S. 

lavandulifolia var. lavandulifolia, S. iberica 

alttür iberica var. densipilosa, S. annua alttür 

ammophila, S. woronowii‟dir.  

Marrubium spp.: Tek yıllık ya da çok 

yıllık bitkilerdir. Çiçekler beyaz sarımsı ya da 

morun değişik renklerindedir. Yapraklar dişli, 

gövdeler yoğun tüylüdür (Davis, 1982) Isparta 

iklim koşullarında yetişen türleri; M. 

parviflorum alttür parviflorum, M. globossum 

alttür globossum, M. lutescens, M. astracanicum 

alttür astracanicum, M. astracanicum alttür 

macrodon‟dur.  

Salvia spp.: Bu cinse ait türlerin bir kısmı 

tek yıllık ve otsu, çoğu çalımsı ya da yarı çalımsı 

çok yıllıktır. Gövde dik veya yatıktır. Çiçekler 

beyaz, sarı, pembe, mavi–mor birkaç türde ise 

kımızı renklidir. Yapraklar genellikle basit, bazı 

türlerde üç lopludur (Davis, 1982). Isparta iklim 

koşullarında yetişen türleri; S. tomentosa, S. 

heldreichiana, S. cadmica, S. frigida, S. virgita, 

S. dichroantha, S. candidissima alttür 

occidentalis‟dir.  

Teucrium spp.: Çok yıllık nadiren tek 

yıllık ya da iki yıllık otsu bitkiler, ya da küçük 

çalılardır. Çiçekler soluk sarı, beyazımsı ve mor 

renklidir. Yapraklar tek tek ya da büyük 

parçalara ayrılmıştır (Davis, 1982). Isparta iklim 

koşullarında yetişen türleri; T. orientale var. 

orientale, T. pruinosum, T. chamaedrys alttür 

lydium, T. montanum, T. lamiifolium alttür 

lamiifolium, T. kotschyanum, T. spinosum‟dur.  

Thymus spp.: Bodur çalılar ya da çok 

yıllık bitkilerdir. Çiçekler mor, pembe, krem ya 

da beyaz renklidir. Yapraklar tek tek, düz ya da 

kıvrık kenarlı veya uçları kalın, saplı ya da 

sapsızdır (Davis, 1982). T. Cherlerioides var. 

cherlerioides, T. zygioides var. lycaonicus, T. 

sipyleus alttür sipyleus var. sipyleus, T. 

longicaulis alttür chaubardii var. alternus‟dur.  

Origanum spp.: Yarı çalımsı ya da otsu 

çok yıllık bitkilerdir. Çiçekler mor, pembe veya 

beyaz renklidir. Yapraklar saplı veya sapsız olup 

eliptik, oval şekilli, tam veya dişlidir (Davis, 

1982). Isparta iklim koşullarında yetişen türleri; 

O. saccatum, O. sipyleum, O. onites, O. vulgare 

alttür viride‟dir.  

Scutellaria spp.: Çok yıllık bitkiler olup 

genellikle tabanda odunsudur. Çiçekler sarı, 

pembemsi renklerdedir. Yapraklar genelde 

saplıdır (Davis, 1982). Isparta iklim koşullarında 

yetişen türleri S. altissima, S. albida alttür 

albida, S. orientalis alttür alpina var. alpina‟dır.  

Phlomis spp.: Çok yıllık bitkiler ya da 

kısa çalılardır. Çiçekler mor, pembe ya da sarı 

renklidir. Yapraklar tek tek ya da yuvarlak dişli–

dişlidir (Davis, 1982). Isparta iklim koşullarında 

yetişen türleri; P. samia, P. grandiflora var. 

grandiflora, P. leucophracta‟dır.  

Ziziphora spp.: Tek yıllık ya da çok yıllık 

kuvvetli aromatik bitkilerdir (Davis, 1982). 

Isparta iklim koşullarında yetişen türleri; Z. 

clinopodioides, Z. tenuior‟dir.  

 

Sonuç 

Günümüzde tüm tasarım çalışmalarının 

temel materyali doğanın kendisidir. Tasarımın 

oluşturulması ve geliştirilmesinde, doğadan 

esinlenerek çeşitli yapısal ve bitkisel 

materyallerin kullanılması vazgeçilmez bir 

yaklaşımdır.  

Peyzaj tasarımında bitkisel materyallerin 

seçiminde tasarımı yapılacak olan alanda ve 

bölgede doğal yayılış gösteren türlerin seçilmesi, 

hem sürdürülebilir bir tasarım için hem de 

sulama ve bakım gibi maliyetlerin düşürülmesi 

açısından önemli bir faktördür. Dünyada, son 

yıllarda özellikle küresel ısınmanın daha belirgin 

hissedildiği ve su kıtlığı çekilen kentsel 

alanlarda geniş çim yüzeylere alternatifler 

aranmakta, doğaya daha duyarlı ve daha az su 

tüketilen tasarımlar ön plana çıkmaktadır. 
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Lamiaceae türleri gerek geniş alanlarda yayılma 

özelliklerinden dolayı gerekse su isteklerinin az 

olması sebebiyle peyzaj tasarımlarında yer 

verilebilecek türler arasındadır.  
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Özet 

Araştırma alanı olarak seçilen Bartın kenti doğal bitki örtüsü zenginliği açısından ülkemizde ön plana 

çıkan kentlerden bir tanesidir. Bu çalışmada, Bartın ilinin doğal bitki örtüsünde süs bitkisi potansiyeli yüksek 

olan türler ortaya konularak elde edilen veriler doğrultusunda kentteki fidanlıklarında satışı gerçekleştirilen 

doğal bitki türleri tespit edilmiştir. Bartın kentinde bulunan fidanlıklarda mevcut bitki materyali incelendiğinde, 

doğal bitki türlerine nazaran egzotik bitkilerin satışının yaygın olduğu gözlenmiştir. Doğal bitki materyalinin 

fidanlıklarda temininin sınırlı oluşunun nedenleri arasında bu türlerin envanterinin, adaptasyonlarının, 

üretimlerinin ve süs bitkisi potansiyellerinin yeterince bilinmemesi öncelikli olarak yer almaktadır. Sonuçta, 

peyzaj uygulamalarında doğal bitki örtüsünden faydalanmanın sürdürülebilir gelişme açısından önemi 

tartışılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Doğal bitki örtüsü, süs bitkisi, fidanlık, Bartın.  

 

Determination of Usage Level of Natural Plant Materials in Nurseries: The Case of Bartın City 

Abstract 

Bartın selected as the area of research comes into prominence in terms of natural vegetation diversity in 

our country. Natural plant types sold at city nurseries have been determined through the data obtained by 

revealing high potential ornamental plant species in the natural vegetation of Bartın city. It has been observed by 

examining the available plant materials in the nurseries in Bartın that the sale of exotic plants comparing to the 

sale of natural plant material is more prevalent. That inventory, adaptation, and production of these species and 

potential of ornamental plants is not known enough is the primary one of the reasons for the limited supply of 

natural plant materials in nurseries. The significance of utilizing natural vegetation in landscape applications for 

sustainable development will be discussed in conclusion.  

 

Keywords: Natural vegetation, ornamental plants, nursery, Bartın 

 

GiriĢ 

Günümüzde yaşam kalitesinin artmasına 

paralel olarak dış mekân süs bitkilerine olan 

talep her geçen gün değişerek artmaktadır. Süs 

bitkileri fidancılığı birçok ülkenin ekonomisinde 

önemli bir sektör halini almıştır. Ülkemizde ise 

bu sektör belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. 

Artan dış mekân süs bitkisi talebini karşılamada 

mevcut fidanlıklar yetersiz kalıp, yüksek 

bedeller ödenerek yurt dışından süs bitkisi 

sağlanmaktadır (Yılmaz ve Zengin, 2003).  

Oysa, Türkiye sahip olduğu uygun coğrafi 

ve ekolojik konumu ile gerek doğal bitki örtüsü, 

gerekse değişik ortam ve amaçlara uygun 

bitkiler yönünden zengin floristik yapıya sahip 

bulunmaktadır (Koç, 1977). Türkiye, yaklaşık 

9000 bitki türü ile bulunduğu coğrafyada 

oldukça zengin ve ilginç floraya sahip 

ülkelerden biridir. Türkiye florasının yaklaşık 

1/3‟ü ise endemiktir (Ekim ve ark., 2000). Bu 

doğal türler içerisinde henüz peyzaj 

uygulamalarında kullanılmayan binlerce bitki 

bulunmaktadır (Var ve Acar, 1995). Doğal bitki 

örtüsündeki türlerden işlevsel, estetik ve 

ekonomik yönden değerli olanların envanterinin 

çıkartılması, korunması ve değerlendirilmesi 

sürdürülebilir tasarımlar için özel önem 

taşımaktadır (Cengiz, 2001).  

Bu bildiride; Bartın kentindeki 

fidanlıklarda mevcutta satışı gerçekleştirilen 

bitki türlerinin envanteri çıkarılarak bunlardan 

doğal bitki türleri ve özellikleri ortaya 

konulmuştur.  

 

Materyal ve Yöntem 

Batı Karadeniz Bölgesi‟nde yer alan 

Bartın 1991 yılında il statüsüne getirilmiştir. 

Bartın İli; 32°22‟ doğu boylamı, 41°40‟ kuzey 

enlemi arasında yer almaktadır (Anonim, 1998). 

Kentte tipik Karadeniz iklimi hakimdir. Yazlar 

serin, kışlar ılık ve yağışlı geçer. En yüksek 

sıcaklık 42.8ºC ile Temmuz ayında, en düşük 
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sıcaklık ise –18.6ºC ile Şubat ayında 

ölçülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık ise 

12.5ºC‟dir. Bartın‟da en fazla yağış Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarında düşmektedir. En az 

yağış Mayıs ayında görülmektedir. Bartın‟da 

ölçülen ortalama toplam yağış miktarı 1030 

mm‟dir. Yıllık ortalama bağıl nem %78‟dir 

(Anonim, 2006).  

Bartın Avrupa–Sibirya (Euro–Siberian) 

bölgesinin Euxine (Eux) alt bölgesinde ve 

Davis‟in grid sistemine göre A4 karesinde yer 

almaktadır (Davis ve ark., 1988).  

Bartın kent merkezinin ortalama yükseltisi 

25 m‟dir. Yarımada konumundaki geleneksel 

kent dokusunda bulunan Halatçıyaması Tepesi 

(109.71 m) ile Kırtepe (61.6 m) kent merkezinde 

20 m kadar yükseklikte birleşen bir beşik sırt 

oluşturmaktadır. Bartın kentine hayat veren, 

Türkiye‟de üzerinde taşımacılık yapılabilen 

ender doğal bir suyolunda biri olan Bartın Çayı 

kentin içinden geçmektedir. Bartın Çayı boyunca 

alüvyal topraklar I. Sınıf tarım arazi 

niteliğindedir (Cengiz, 2007).  

Çalışmanın ana materyalini Bartın 

kentindeki Bartın Belediyesi‟ne ve özel 

sektörlere ait süs bitkileri fidanlıkları ile seraları 

oluşturmaktadır. Bartın Tarım İl 

Müdürlüğü‟nden alınan veriler doğrultusunda 7 

fidanlık araştırılıp, mevcut durumları 

saptanmıştır (Şekil 1). Alan çalışması 

kapsamında yerinde gözlem, fotoğraflama ve 

örnek toplama yapılarak bitki türleri yerinde 

tespit yöntemi ile belirlenmiştir. Teşhis 

edilemeyen türlerden örnekler alınarak 

herbaryum ve literatürden (Yaltırık ve ark., 

1997; Anonymous, 2001; Spence ve Cathey, 

2003; Arslan ve Barış, 2012) yararlanılarak 

teşhis yoluna gidilmiştir.  

 

Bulgular 

Bartın kentindeki mevcut fidanlıkların 

toplam büyüklükleri 6000 m²‟dir. Belediye 

Fidanlığı 2000 m², Büyük Bartın Fidanlığı 3000 

m², Ay Çiçekçilik 400 m², Kapancıoğlu Fidanlık 

50 m², Konyalılar Fidancılık 50 m², Doğa 

Çiçekçilik 300 m², Çakırland ise 100 m² 

büyüklüklerindedirler.  

Belediye Fidanlığı sadece üretim yapıp 

satış gerçekleştirmemektedir. Büyük Bartın 

Fidanlığı, Ay Çiçekçilik ve Konyalılar 

Fidancılık üretim ve satış ruhsatına sahiptirler. 

Kapancıoğlu Fidancılık, Doğa Çiçekçilik ve 

Çakırland ise sadece bitki satışı yapılmaktadır.  

Fidanlıklarda bulunan bitki materyali 

araştırıldığında toplamda 114 adet bitki türü 

bulunmaktadır. Bu bitkilerin 85 adedini Kapalı 

Tohumlu (Angiospermae) bitkiler (Çizelge 1); 

29 adedini ise Açık Tohumlu bitkiler 

(Gymnospermae) (Çizelge 2) oluşturmaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda bitki türü 

bakımından en çok çeşitliliğe sahip Büyük 

Bartın Fidanlığı‟dır. Bartın fidanlıklarında 

mevcut durumda olan bitkilerin familyalarına 

göre durumu gözetildiğinde, Rosaceae 

familyasının en yoğun kullandığının bunu 

Cupressaceae ve Pinaceae familyalarının takip 

ettiği görülmektedir (Çizelge 3). Bitkiler tür 

bakımından değerlendirildiğinde, ağaç 

kullanımının %43.85 oranıyla ağırlıkta olduğu 

saptanmış (Şekil 2).  

Fidanlıklarda en çok yetiştirilen ve satışı 

yapılan bitki türlerine bakıldığında ise, Rosa spp. 

(gül) seçilen fidanlıkların hepsinde 

bulunmaktadır. Bu bitkiyi sırasıyla Nerium 

oleander (Zakkum) ve Viola spp. (Menekşe) 

takip etmektedir (Çizelge 4).  

Fidanlıklarda bulunan bitki materyalinde 

doğal türlerin oranı %32.46 iken, egzotik türlerin 

oranı %67.54‟dür (Şekil 3). Angiospermae 

bitkilere ait doğal türlerin sayısı 30 (Çizelge 1), 

Gymnospermae bitkilere ait doğal türlerin sayısı 

ise 7‟dir (Çizelge 2). Oysa ki Bartın ili doğal 

bitki örtüsü bakımından zengin potansiyele sahip 

olmasının yanı sıra egzotik bitki kullanımı ile de 

dikkat çekmektedir. Nitekim, bu konuyla ilgili 

yapılan bazı araştırmalar bu savı 

pekiştirmektedir. Yılmaz (2001) tarafından 

Bartın kent merkezi ve yakın çevresinde 390‟ı 

otsu ve 166‟sı ise odunsu olmak üzere 556 bitki 

taksonu saptanmış olup, otsu bitkiler içerisinde 8 

takson yöre için endemiktir. Sarıbaş ve Kapuci 

(2001) Bartın kentinde egzotik bitkilerin 

kullanımını, Bekci ve ark. (2012) Bartın 

kentinde eski doku ve yeni dokudaki konut 

bahçelerinde dış mekân bitki kullanımını 

saptamıştır.  

 

Sonuç ve TartıĢma 

Ülkemizde peyzaj uygulamalarında doğal 

bitki örtüsünden faydalanmaya yeterince önem 

verilmemektedir. Bunun nedenleri doğal bitki 

türlerinin envanter eksikliği, adaptasyonlarının 

yapılmaması ve fidanlıklarda satılmaması gibi 

temel nedenlerle peyzaj uygulamalarında doğal 

olmayan/egzotik türlerin kullanımı tercih 

edilmesidir.  
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Yapılan çalışma sonucunda Bartın 

kentinde mevcut fidanlıklarda yeterince doğal 

bitki türünün olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Esasen, zengin bir floristik potansiyele sahip 

Bartın kenti aynı zamanda bitki yetiştiriciliği 

açısından uygun iklim, toprak ve su varlığı ile 

üzerinde çalışılması gereken önemli bir 

materyaldir. Var ve Acar (1995) tarafından Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde ortaya konan 

sonuçlardan yararlanılarak, Bartın kenti 

içindoğal bitki türlerinin önemi ve toplum 

istekleri doğrultusunda fidanlıkların 

reorganizasyonu ve tür seçiminde hangi türlere 

öncelik verilmesi konusunda stratejiler 

geliştirilmelidir. Bu bağlamda Bartın ilinin sahip 

olduğu bitki varlığının envanterinin çıkartılması, 

korunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Fonksiyonel, estetik ve ekonomik yönden 

asgari bakım ve masraf gerektirmeleri nedeniyle 

avantaj sağlayan doğal bitki türleri kentsel ve 

kırsal peyzaj uygulamalarında başarıyla 

kullanılabilmektedir. Bu kullanımlarını 

yaygınlaştırmak amacıyla doğal türler kültüre 

alınmalı, özellikle endemik türlerin üretimi ve 

adaptasyonu yapılmalı ve fidanlıklarda satışı 

sağlanmalıdır. Fidanlıklarda satışı yapılan doğal 

bitki türlerini tanıtıcı kataloglar hazırlanmalıdır. 

Böylece, peyzaj uygulamalarında doğal bitki 

örtüsü etkin ve bilinçli bir şekilde kullanılarak 

sürdürülebilir tasarımlar ve gelişim açısından 

ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  
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Çizelge 1. Bartın kenti fidanlıklarında bulunan kapalı tohumlu (Angiospermae) bitkiler.  

No Bitki Latince Adı Bitki Türkçe Adı Familyası Bitki Türü Doğal Egzotik 
Bulunduğu 

Fidanlık* 

1 Acer negundo 
Dişbudak Yapraklı 

Akçaağaç 
Aceraceae Ağaç 

 
x 2 

2 Acer platanoides "Crimson King"  
Kırmızı Çınar Yapraklı 

Akçaağaç 
Aceraceae Ağaç 

 
x 2 

3 Acer pseudoplatanus Dağ Akçaağacı Aceraceae Ağaç 
 

x 2 

4 Aesculus hippocastanum At Kestanesi Hippocastanaceae Ağaç 
 

x 2 

5 Betula pendula Adi Huş Betulaceae Ağaç 
 

x 4 

6 Catalpa bignonioides Katalpa Bignoniaceae Ağaç 
 

x 2 

7 Cercis siliquastrum Erguvan Fabaceae Ağaç x 
 

2, 3 

8 Cornus mas  Kızılcık Cornaceae Ağaç x 
 

5 

9 Cydonia oblonga Ayva Rosaceae Ağaç x 
 

5 

10 Eleagnus angustifolia İğde Eleagnaceae Ağaç x 
 

2, 5 

11 Eriobotrya japonica Yeni Dünya Rosaceae Ağaç 
 

x 5 

12 Fraxinus excelsior Adi Dişbudak Oleaceae Ağaç 
 

x 2 

13 Juglans regia Ceviz Juglandaceae Ağaç x 
 

4 

14 Lagerstroemia indica Oya Ağacı Lythraceae Ağaç 
 

x 3, 4 

15 Magnolia grandiflora Manolya Magnoliaceae Ağaç 
 

x 4, 5, 7 

16 Malus floribunda Süs Elması Moraceae Ağaç 
 

x 2, 3, 5  

17 Morus nigra "Pendula" Ters Dut Moraceae Ağaççık 
 

x 2, 4, 5 

18 Olea europea Zeytin Oleaceae Ağaç x 
 

3, 5, 7 

19 Phoenix dactylifera Hurma Arecaceae Ağaç 
 

x 5 

20 Photinia fraseri „„Red Robin‟‟  Alev Ağacı Rosaceae Ağaç 
 

x 1, 4 

21 
Prunus ceracifera var. „„Pisardii 

Nigra‟‟  
Süs Eriği Rosaceae Ağaç 

 
x 1, 2, 3, 5 

22 Prunus cerasus Vişne Rosaceae Ağaççık x 
 

5 

23 Prunus domestica  Erik Rosaceae Ağaççık x 
 

5, 7 

24 Prunus serrulata „„Kwanzan‟‟  Süs Kirazı Rosaceae Ağaç 
 

x 2 

25 Robinia hispida Kırmızı Çiçekli Akasya Fabaceae Ağaç 
 

x 2 

26 
Robinia pseudoacacia 

„„Umbraculifera‟‟ 
Top Akasya Fabaceae Ağaç 

 
x 2 

27 Rhus typhina Sumak Anacardiaceae Ağaççık x 
 

2 

28 Punica granatum Nar Lythraceae Ağaççık 
 

x 4 

29 Salix caprea "Pendula" Sarkık Keçi Söğüdü Salicaceae Ağaççık x 
 

2 

30 Sorbus domestica Üvez Roseceae Ağaç x 
 

4 

31 Tilia tomentosa Ihlamur Tiliaceae Ağaç 
 

x 2 

32 Washingtonia filifera Palmiye Arecaceae Ağaç 
 

x 2 

33 Wisteria floribunda Mor Salkım Fabaceae Ağaç 
 

x 2, 3 

34 Abelia grandiflora Güzellik Çalısı Caprifoliaceae Çalı 
 

x 2, 3 

35 Aucuba japonica Akuba Cornaceae Çalı 
 

x 3 

36 Bambusa sp.  Bambu Poaceae Çalı 
 

x 3 

37 
Berberis thunbergii var. 

Atropurpurea 
Adi Kadın Tuzluğu  Berberidaceae Çalı 

 
x 1, 2, 3 

38 
Berberis thunbergii var. 

Atropurpurea "Nana"  
Bodur Kadın Tuzluğu Berberidaceae Çalı 

 
x 2, 3 

39 Berberis vulgaris Dağ Kadın Tuzluğu Berberidaceae Çalı x 
 

3, 4 

40 Buxus sempervirens Şimşir Buxaceae Çalı x 
 

1, 2, 4, 6, 7 

41 Campsis radicans Acem Borusu Bignoniaceae Çalı 
 

x 1, 3 

42 Cornus alba Süs Kızılcığı Cornaceae Çalı 
 

x 1, 2 

43 Cotinus coggygria Bulut Ağacı Anacardiaceae Çalı x 
 

1, 2, 4, 6 

44 Cotoneaster horizontalis Yayılıcı Dağ Muşmulası Rosaceae Çalı 
 

x 2, 3 

45 Cotoneaster salicifolius 
Söğüt Yapraklı Dağ 

Muşmulası 
Rosaceae Çalı 

 
x 2 

46 Chaenomeles japonica Süs Ayvası Rosaceae Çalı 
 

x 2, 3, 5 

47 
Euonymus fortunei „„Emerald 

Gold‟‟ 
Taflan Celastraceae Çalı 

 
x 1, 2, 3 

48 Euonymus japonicus Alacalı Taflan Celastraceae Çalı 
 

x 1, 2, 3, 6, 7 

49 Forsythia intermedia Altın Çanak Hippocastanaceae Çalı 
 

x 1, 2, 3 

50 Hydrangea macrophylla Ortanca Hydrangeaceae Çalı 
 

x 1, 2, 3, 4, 7 
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51 Lonicera nitida Bodur Hanımeli Caprifoliaceae Çalı 
 

x 2 

52 Ligustrum vulgare Kurtbağrı Oleaceae Çalı x 
 

1, 2, 3, 4 

53 Mahonia aquifolium Mahonya Berberidaceae Çalı 
 

x 1, 2, 3 

54 Nandina domestica  Cennet Bambusu Berberidaceae Çalı 
 

x 2, 4 

55 Nerium oleander Zakkum Apocynaceae Çalı x 
 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

56 Pittosporum tobira Pitos Pittosporaceae Çalı 
 

x 1, 3, 7 

57 Philadelphus coronarius Filbahri Hydrangeaceae Çalı x 
 

2, 3, 4 

58 Pyracantha coccinea Ateş Dikeni Rosaceae Çalı x 
 

1, 2, 3 

59 Pyracantha coccinea „„Nana‟‟ Bodur Ateş Dikeni Rosaceae Çalı x 
 

2, 3 

60 Spiraea x bumalda 
Keçi Sakalı (Pembe 

çiçekli) 
Rosaceae Çalı 

 
x 1, 2 

61 Spiraea vanhouttei 
Keçi Sakalı (Beyaz 

çiçekli) 
Rosaceae Çalı 

 
x 2, 3 

62 Syringa vulgaris Leylak Oleaceae Çalı 
 

x 2, 4, 7 

63 Vaccinium myrtillus Yaban Mersini Ericaceae Çalı x 
 

4 

64 Viburnum opulus Adi Kartopu Caprifoliaceae Çalı x 
 

1, 2, 3 

65 Viburnum tinus Defne Yapraklı Kartopu Caprifoliaceae Çalı 
 

x 2, 4 

66 Yucca filamentosa Avize Çiçeği Liliaceae Çalı 
 

x 2, 6, 7 

67 Rosa spp.  Gül Rosaceae 
Sarılıcı 

tırmanıcı  
x 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

68 Rosa spp.  Sarmaşık Gül Rosaceae Çalı x 
 

1, 2, 5, 7 

69 Rosa spp.  Minyatür Gül Rosaceae Çalı x 
 

2, 3, 6 

70 Cerastıum tomentosum Fare Kulağı Caryophyllaceae Yer örtücü 
 

x 2, 3 6 

71 Cyclamen persicum Siklamen Myrsinaceae Yer örtücü x 
 

3, 6 

72 Hyacinthus orientalis Sümbül Liliaceae Yer örtücü 
 

x 2, 7 

73 Fragaria sp.  Çilek Rosaceae Yer örtücü x 
 

4, 6 

74 Lavandula officinalis Lavanta Lamiaceae Yer örtücü 
 

x 2, 3, 7 

75 Santolina sp.  Lavantin Asteraceae Yer örtücü 
 

x 1, 3 

76 Sedum spp.  Dam Koruğu Crassulaceae Yer örtücü 
 

x 2, 3 

77 Passiflora sp.  Çarkıfelek Passifloraceae Yer örtücü 
 

x 3 

78 Rosmarinus officinalis Biberiye Lamiaceae Yer örtücü x 
 

2, 3, 4 

79 Primula vulgaris Çuha Primulaceae Yer örtücü x 
 

3 

80 Tulipa sp.  Lale Liliaceae Yer örtücü x 
 

3 

81 Viola sp.  Menekşe Violaceae Yer örtücü 
 

x 2, 3, 4, 5, 6, 7 

82 Actinidia chinensis Kivi Actinidiaceae Sarmaşık 
 

x 4, 5, 7 

83 Parthenocissus quinquefolia Amerikan Sarmaşığı Celastraceae Sarmaşık x 
 

1, 2 

84 Hedera helix Kaya Sarmaşığı Araliaceae Sarmaşık 
 

x 1, 2, 3 

85 Wisteria sinensis Mor Salkım Fabaceae Sarmaşık 
 

x 1, 2, 4 

* 1 Belediye Fidanlığı; 2 Büyük Bartın Fidanlığı; 3 Ay Çiçekçilik; 4 Konyalılar Fidancılık; 5 Kapancıoğlu 

Fidancılık; 6 Doğa Çiçekçilik; 7 Çakırland.  

 

Çizelge 2. Bartın kenti fidanlıklarında bulunan açık tohumlu (Gymnospermae) bitkiler.  

No Bitki Latince Adı Bitki Türkçe Adı Familyası Bitki Türü Doğal Egzotik 
Bulunduğu 

Fidanlık* 

1 Abies nordmanniana 
Doğu Karadeniz 

Göknarı 
Pinaceae Ağaç x 

 
2 

2 Cupressocyparis leylandii  Melez Leylandi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2 

3 Cupressus arizonica "Fastigiata‟‟ Mavi Servi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2 

4 Cupressocyparis leylandii  Leylandi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2, 4 

5 Cupressu sarizonica "Glauca" Mavi Arizona Servisi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2 

6 Cupressus arizonica  Arizona Servisi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2 

7 Cedrus atlantica „„Glauca‟‟  Mavi Atlas Sediri Pinaceae Ağaç 
 

x 2, 3 

8 Cedrus deodora Himalaya Sediri Pinaceae Ağaç 
 

x 3, 4 

9 Cedrus libani Toros Sediri Pinaceae Ağaç x 
 

2, 7 

10 
Cupressocyparis leylandii "Gold 

Rider‟‟ 
Altuni Melez Leylandi Cupressaceae Ağaç 

 
x 3, 4 

11 Cupressocyparis leylandii Melez Leylandi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2, 3 

12 Cupressus macrocarpa Limon Servisi Cupressaceae Ağaç 
 

x 3, 4 

13 Cupressus arizonica „„Glauca‟‟ Mavi Servi Cupressaceae Ağaç 
 

x 2, 3 

14 Picea excelsa Batı Ladini Pinaceae Ağaç 
 

x 2 

15 Picea glauca „„Conica‟‟ Konik Ladin Pinaceae Ağaç 
 

x 2, 3, 4 



 

482 

 

16 Picea pungens‟‟Glauca‟‟ Mavi Ladin Pinaceae Ağaç 
 

x 2, 7 

17 Picea orientalis Doğu Ladin Pinaceae Ağaç x 
 

3, 4 

18 Pinus nigra Karaçam Pinaceae Ağaç x 
 

4, 6 

19 Pinus pinea Fıstık Çamı Pinaceae Ağaç x 
 

1, 4 

20 Taxus baccata Porsuk Taxaceae Ağaç x 
 

3, 4 

21 Thuja occidentalis Batı Mazısı Cupressaceae Ağaç 
 

x 1, 2, 3, 5, 7 

22 Thuja occidentalis „„Smaragd‟‟  Smaragd Mazısı Cupressaceae Ağaç 
 

x 2, 4 

23 Platycladus orientalis var. Aurea Altuni Piramit Mazısı Cupressaceae  Ağaç 
 

x 1, 2 

24 
Juniperus chinensis „„Pfitzeriana‟‟ 

Aurea 
Altuni Çin Ardıcı Cupressaceae Çalı 

 
x 2, 3 

25 Juniperus horizontalis Yayılıcı Ardıç Cupressaceae Çalı 
 

x 2 

26 Juniperus sabina Sabin Ardıcı Cupressaceae Çalı x 
 

2 

27 
Juniperus horizontalis 

"Goldencarpet" Aurea 
Yayılıcı Ardıç Cupressaceae Çalı 

 
x 2, 3 

28 
Juniperus horizontalis 

"Goldencarpet" Blue 
Yayılıcı Mavi Ardıç Cupressaceae Çalı 

 
x 2 

29 
Thuja orientalis „„Aurea 

Compacta‟‟  
Doğu Mazısı Cupressaceae Çalı 

 
x 1, 2, 7 

* 1 Belediye Fidanlığı; 2 Büyük Bartın Fidanlığı; 3 Ay Çiçekçilik; 4 Konyalılar Fidancılık; 5 Kapancıoğlu 

Fidancılık; 6 Doğa Çiçekçilik; 7 Çakırland 

 

Çizelge 3. Bartın kenti fidanlıklarındaki bitkilerin familyalarına göre dağılımı.  

Sıra No Familyası Sayı (Adet) Yüzde (%) Sıra No Familyası Sayı (Adet) Yüzde (%) 

1 Rosaceae 20 17.54 22 Asteraceae 1 0.87 

2 Cupressaceae 18 15.78 23 Betulaceae 1 0.87 

3 Pinaceae 10 8.77 24 Buxaceae 1 0.87 

4 Aceraceae 5 4.38 25 Caprifoliaceae 1 0.87 

5 Fabaceae 5 4.38 26 Caryophyllaceae 1 0.87 

6 Oleaceae 4 3.5 27 Celastraceae 1 0.87 

7 Berberidaceae 3 2.63 28 Crassulaceae 1 0.87 

8 Caprifoliaceae 3 2.63 29 Eleagnaceae 1 0.87 

9 Cornaceae 3 2.63 30 Ericaceae 1 0.87 

10 Hydrangeaceae 3 2.63 31 Juglandaceae 1 0.87 

11 Liliaceae 3 2.63 32 Magnoliaceae 1 0.87 

12 Anacardiaceae 2 1.75 33 Myrsinaceae 1 0.87 

13 Bignoniaceae 2 1.75 34 Passifloraceae 1 0.87 

14 Celastraceae 2 1.75 35 Pittosporaceae 1 0.87 

15 Hippocastanaceae 2 1.75 36 Poaceae 1 0.87 

16 Lamiaceae 2 1.75 37 Primulaceae 1 0.87 

17 Lythraceae 2 1.75 38 Salicaceae 1 0.87 

18 Moraceae 2 1.75 39 Taxaceae 1 0.87 

19 Actinidiaceae 1 0.87 40 Tiliaceae 1 0.87 

20 Apocynaceae 1 0.87 41 Violaceae 1 0.87 

21 Araliaceae 1 0.87  Toplam 114 100.00 

 

Çizelge 4. Bartın kenti fidanlıklarında en çok kullanılan süs bitkisi listesi.  

No Latince Adı Türkçe Adı Fidanlık Adı * 

1 Rosa spp.  Gül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2 Nerium oleander Zakkum 1, 2, 3, 4, 6, 7 

3 Viola sp.  Menekşe 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4 Euonymus japonicus Alacalı Taflan 1, 2, 3, 6, 7 

5 Hydrangea macrophylla Ortanca 1, 2, 3, 4, 7 

6 Thuja occidentalis Batı Mazısı  1, 2, 3, 5, 7 

7 Buxus sempervirens Şimşir 1, 2, 4, 6, 7 

8 Prunus ceracifera var. „„Pisardii Nigra‟‟  Süs Eriği 1, 2, 3, 5 

9 Cotinus coggygria Bulut Ağacı 1, 2, 4, 6 

10 Ligustrum vulgare Kurtbağrı 1, 2, 3, 4 
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* 1 Belediye Fidanlığı; 2 Büyük Bartın Fidanlığı; 3 Ay Çiçekçilik; 4 Konyalılar Fidancılık; 5 Kapancıoğlu 

Fidancılık; 6 Doğa Çiçekçilik; 7 Çakırla 

 
Şekil 1. Bartın kenti fidanlıklarının konumu.  

 

 
Şekil 2. Bartın kenti fidanlıklarındaki mevcut bitkilerin türlerine göre oransal dağılımı.  

 

 
Şekil 3. Bartın kenti fidanlıklarındaki mevcut bitkilerin doğal ve egzotik bitki türünün oransal durumu.  

 

Seri 1; 
Ağaç; 
43,85 

Seri 1; 
Ağaçcık
; 5,26 

Seri 1; 
Çalı; 

36,84 

Seri 1; 
Yer 

örtücü; 
10,52 

Seri 1; 
Sarmaşı

k; 3,5 
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Ankara Ġklim KoĢullarında Ġlkbahar Mevsiminin Habercisi Olan Bitki 

Türlerinin Peyzaj Tasarımında Kullanımı; Altınpark Örneği 
 

Fırat Çağlar Yılmaz¹, Burcu Ayan Sonkur, Ömer Lütfü Çorbacı 
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dışkapı/Ankara 

¹fcyilmaz@ankara.edu.tr 
 

Özet 

Mevsimlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri konusunda yapılan çalışmaların çoğu ilkbahar 

mevsiminin doğadaki canlanmanın bir simgesi olarak insanlara pozitif duygular hissettirdiğini vurgulamaktadır. 

Birçok çalışma doğanın stres ve zihinsel yorgunluk üzerine pozitif etkileri olduğunu, bitkilerin renk, koku ve 

görsel etkilerinin insanın huzur ve beğenme duygularını arttırdığını, insanda sükunet ve barış duyguları 

hissettirdiğini göstermiştir. Doğadaki mevsimsel değişimlerin en önemli göstergelerinden biri de bitkilerdeki 

değişimlerdir.  

İlkbahar mevsiminin habercisi olan bitki türleri, yapraklanmadan önce veya ilk yapraklanmaları ile 

birlikte çiçeklenmeleri diğer türlerden daha etkin bir görselliğe sahip olmalarını sağlayarak ilkbahar mevsiminin 

başladığını göstermektedirler. Aynı zamanda insanların mevsimsel değişimi en iyi şekilde fark etmelerini 

sağlamaktadırlar.  

Bu bitki türleri içerisinden Ankara iklim koşularına uygun olanlarının sayısının sınırlı olması ve çiçekli 

dönemlerinin kısa olması sebebiyle mevcut olan türlerin tespiti ve etkin dönemlerinin belirlenmesi, peyzaj 

tasarımlarında kullanımlarının artırılmasında yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Ankara koşullarında 

ilkbahar mevsiminin başladığını müjdeleyen bitki türlerini tespit etmek ve bu türlerin peyzaj tasarımlarında 

kullanımları açısından önemini ortaya koymaktır.  

Bu amaçla, çalışmada ilk olarak Ankara iklim koşullarında ilkbaharın habercisi bitkilerin morfolojik 

özellikleri ve ekolojik istekleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Tespit edilen bu türler, yapraklanmadan 

önce ve ilk yapraklanma ile birlikte yoğun çiçek açan bitki türleri olmak üzere alt gruplara ayrılarak 

incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında Altınpark‟ta ilkbahar mevsimi başlangıcında alan analiz çalışmaları yapılmış, 

bitkiler tespit edilerek fotoğraflandırılmış ve parktaki kullanımları değerlendirilmiştir. Bitkilerin kullanımlarına 

ilişkin öneriler getirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İlkbahar süs bitkileri, Ankara, Altınpark, bitkisel tasarım 

 

Use of the Plants Which are Precursor of Spring in the Landscape Design in Ankara Conditions: Sample 

of Altınpark 

Abstract  

Most of the studies which is done about the psychological effects of the seasons highlights the feelings of 

positive emotions to the people as a symbol of the revival of nature in spring. Many studies show that nature has 

pozitive effects on stress and mental fatigue, also plants‟ colors, smells and visual effects increased the feelings 

of comfort and admiration and feelings peace and tranquility. One of the most important indicator of seasonal 

change is the changes on plants.  

Plants which are precursor of spring, blooming before foliation or with the first foliation, providing the 

more effective visuality, indicate that the starting of spring season. At the same time, seasonel changes can be 

recognized by people in the best way.  

There are limited plant species which are the precursor of spring in Ankara, because of the climate 

conditions and short period of flowering time. For that reason it is important to detecting the species of plants 

and to observing efficient periods in order to increased the useage of these species in plant designs. The purpose 

of this study, heralding the beginning of spring season in Ankara conditions to determine plant species and to 

show the importance of these species for using in landscape design.  

For this purpose, firstly made a literature search about spring precursor plants‟ morphological properties 

and ecological demands. Determined species have been examined by dividing sub–groups which are blooming 

before foliation and densely blooming with the first foliation. In consideration of this information, beginning of 

the spring season, analysis was done in Altınpark, plants were identified and fotographed and plants usage were 

evaluated. Suggestions about the usage of plants have been made.  

 

Keywords: Spring ornamental plants, Ankara, Altınpark, plant design 
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GiriĢ 
Artan kentleşme ile birlikte doğal 

alanların giderek kent içinde geri planda 

kalması, insanlar ve doğal alanlar arasındaki 

ilişkinin öneminin artmasını sağlamaktadır. 

Yapılan birçok çalışma, doğal çevrenin 

yararlarını, bireyler ve toplum üzerindeki olumlu 

etkilerini, insanın doğa ile iç içe olmasının, 

yakınındaki doğal bir alanı seyretmesinin, 

pencereden ağaçları görmesinin insan üzerinde 

pozitif etkileri olduğunu göstermiştir (Moore, 

1981; Kaplan ve Kaplan, 1989; Hartig ve ark., 

1991; Ulrich ve ark., 1991; Ulrich ve Parson, 

1992; Kaplan, 1992; Rohde ve Kendle, 1994; 

Lewis, 1996; Leather ve ark., 1998; Uzzell ve 

Moser, 2006). Doğal çevrenin ve yapıların 

iyileştirici özelliği üzerine yapılan araştırmalar 

ise insanların ortak kullanım alanlarının, ev ve iş 

yeri çevrelerinin planlama ve tasarımının nasıl 

olması gerektiği konusuna yönelik çalışmalar 

olmuşlardır (Carr ve ark., 1992; Kaplan ve ark., 

1998; Hartig ve Staats, 2003; Maller ve ark., 

2006).  

Kaplan ve ark., (1989)‟a göre şehirlerde 

yaşayan insanlar yönlendirilmiş dikkatlerinin 

büyük kısmını bozucu etkilerle doldurmaktadır. 

Trafik gürültüsü, ilanlar, afişler, sokak işaretleri 

ve insan kalabalığı dikkati uyaran şeylerdir. Tüm 

bunlar insanları daha az mutlu, daha yorgun ve 

unutkan yapan, daha fazla hata yapmayı 

sağlayan etmenlerdir. Doğal alanlar daha 

çekicidir ve insanlar üzerinde çeşitli olumlu 

etkilere sahiptirler (Grahn, 1994). Stoneham ve 

ark., (1994)‟a göre bazı bitki türlerinin ekolojik 

ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamamalarına 

rağmen kent koşullarında yaşayabiliyor olmaları 

insanları şaşırtmakta ve heyecanlandırmaktadır. 

Bu durumdan kent insanı farkında olmadan 

psikolojik fayda sağlamaktadır (Özgüner, 2004).  

Doğanın tüm renkleri ve canlılığı ile 

kendini gösterdiği en etkili mevsim ilkbahar 

mevsimidir. Bu değişimle birlikte ilk olarak 

günler uzamakta, havalar ısınmaya başlamakta, 

yabani yaşam canlanmakta, bitkilerde 

tomurcuklar ve ardından çiçeklenmeler 

görülmektedir. Pek çok insan mevsimsel 

değişimle birlikte davranışsal ve duygusal 

durumlarında değişim hissetmektedir (Shamara, 

2013). İlkbahar mevsimi insanlardaki 

davranışsal ve duygusal anlamda olumlu 

değişimin en belirgin olduğu dönemdir. 

İlkbaharın gelmesiyle birlikte birçok insanın 

zihninde neşe ve mutluluk duygusu 

belirmektedir. İlkbahar mevsiminde insanın 

duydu durumunda, enerji seviyesinde ve bireysel 

farkındalıkta değişimlerin pozitif artış gösterdiği 

belirtilmektedir (Bayer, 2013). Yapılan bilimsel 

araştırmaların yanı sıra edebiyat alanında da 

“bahar mevsimi” tabiatın güzelliği, renkliliği ve 

kıştan kurtulmanın bir sevinci, hayatın 

canlandığı bir mevsim olarak sıklıkla 

işlenmektedir.  

Çiçekli bitkiler eski zamanlardan bugüne 

değin sosyal, estetik ve manevi semboller olarak 

önemli bir doğa unsuru olmuşlardır. Çiçeklerin 

göz alıcılığına katkıda bulunan, renk, şekil, koku 

ve gelişimi boyunca gösterdiği değişim gibi 

çeşitli özellikleri bulunmaktadır (Doyle ve ark., 

1994). Adachi ve ark. (2000) çiçekli bitkilerin, 

yapraklı bitkilerin bulunduğu ve hiçbir bitkinin 

bulunmadığı üç farklı ortamda insanlar üzerine 

yaptıkları çalışma sonucunda çiçekli bitkilerin 

bulunduğu ortamın mutluluk duygusunu diğer 

ortamlara göre çok daha fazla arttırdığını 

göstermişlerdir.  

Doğanın insan üzerindeki etkisi, bahar 

mevsimi ile doğadaki ve buna paralel olarak 

insan duygularındaki olumlu değişim ve bu 

değişimin ve etkileşimin en göze çarpan doğal 

unsurları çiçekli bitkiler çalışmamızın ortaya 

çıkış temelini oluşturmuştur. Yapraklanmadan 

önce çiçek açan veya ilk yapraklanmaları ile 

birlikte yoğun çiçeklenme özellikleriyle baharın 

gelişini müjdeleyen bitkilerin, insan–doğa 

etkileşiminde önemli bir yeri olduğu, bu 

bitkilerin yaşam ortamlarının ve ortak kullanım 

alanlarının peyzaj tasarımında daha sık ve etkin 

kullanımının önemli olumlu etkileri olduğu 

düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada 

baharın müjdeleyicisi niteliğindeki bitkiler 

Ankara Altınpark örneğinde incelenerek 

saptanmış ve park içerisindeki kullanımları 

değerlendirilerek, bu bitkilerin farklı kullanım 

alanlarında değerlendirilmesine ilişkin öneriler 

getirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma, Ankara kent parklarından biri 

olan Altınpark‟ta örneklenmiştir. Çalışmada 

yapraklanmadan önce açan çiçekleri veya ilk 

yapraklanmaları ile birlikte yoğun çiçeklenme 

özellikleriyle ilkbaharın gelişini müjdeleyen 

bitki türleri hakkında literatür taraması 

yapılarak, bu nitelikteki türler içerisinden 

Ankara iklim koşullarında yetişebilen ve 

Altınpark‟ta kullanılan türler tespit edilmiştir. 
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Tespit edilen bu türlerin Altınpark‟taki 

konumları belirlenmiştir. 2013 yılının Şubat, 

Mart, Nisan ve Mayıs ayları 4 haftalık 

periyotlara bölünerek bitkilerde fenolojik 

gözlem yapılmıştır. Bu periyotlar boyunca 

bitkilerin fotoğrafları çekilerek, çiçeklenme 

dönemleri, çiçekli olarak etkin kaldıkları dönem 

ve etkinliklerini yitirdikleri dönemler 

belirlenmiştir. Son olarak da ilkbaharın habercisi 

bitkilerin tasarımsal açıdan etkileri incelenerek 

bu bağlamda çeşitli öneriler getirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Altınpark, karasal iklimin hüküm sürdüğü 

Ankara ilinin Altındağ İlçesine bağlı, 

Aydınlıkevler ve Hasköy mahalleleri arasında 

Ankara–Çubuk asfaltının 5. Km sinde yaklaşık 

641 dekar genişliğinde bir arazidir (Arslan ve 

ark., 2012).  

Parkın peyzaj tasarımı ana temasını 

arazinin topoğrafik özelliklerinden almaktadır. 

Mevcut arazide vadilerin alanın ortasında 

birleşerek oluşturdukları çanak, gölet şekline 

dönüştürülmüştür. Gölet ise; biriktirilen su 

miktarını azaltmak, kullanılabilir su kıyısını 

arttırmak ve Lunapark gibi gürültüye sebebiyet 

verebilecek bir kullanım için izole edilmiş alan 

oluşturmak adına bir ada ile zenginleştirilmiştir 

(Arslan ve ark., 2012; Tokcan, 1993). Park alanı 

çevresinde oluşturulan yol çemberine yakın 

konumlarda satış, kültür, spor vb. tesisler 

planlanmıştır. Bu sayede, tesislerdeki aktivitenin 

tüm alana yayılması önlenerek park imajının aslı 

olan sakin ortam sağlanmaya çalışılmıştır 

(Tokcan, 1993). Gezinti, dinlenme ve oturma 

olanaklarını da alan ortasındaki gölet çevresinde 

yoğunlaştırılması bu amaca yönelik bir anlayış 

olmuştur (Arslan ve ark., 2012). Bitkisel doku 

oluşturulurken ağaçlandırmaya ağırlık verilmiş 

bunun yanı sıra özel bahçe tipi bitkilerle bir 

„„aktif yeşil‟‟ kompozisyon oluşturulmuştur 

(Tokcan, 1993).  

Altınpark‟ta yapılan alan çalışmalarında 

parkın bitkisel tasarımında baharın müjdeleyicisi 

niteliğinde 12 adet türün kullanılmış olduğu 

saptanmıştır. Bu bitkiler Çizelge 1‟de ilk 

çiçeklenme, ektin kaldığı dönem ve etkin 

dönemlerinin bitiş zamanlarına göre saptanarak 

listelenmiştir.  

Çalışma alanında tespit edilen bitkilerin 

morfolojik özellikleri ve ekolojik istekleri 

aşağıda belirtilmiştir.  

1. Yapraklanmadan önce çiçek açan bitki 

türleri:  

Forsythia x intermedia Zab. (altın 

çanak) :Kışın yaprağını döken 1–3 m boyunda 

dik formlu bir çalıdır. Vatanı Çin‟dir. Ilıman 

iklimlerde iyi yetişir. Daha çok çiçek 

açabileceği, bol güneşli yer ister. Soğuğa da 

dayanıklıdır. Geniş mızrak biçiminde yaprakları 

5–10 cm boyunda ve sivri uçludur. Kenarları 

düzgün veya dişli olabilir, parlak yeşil renktedir. 

Açık sarıçiçekleri 2–3 cm boyunda ve çan 

biçiminde olup sürgünler üzerinde teker teker 

yer alırlar (Şekil 1) (Mamıkoğlu, 2012).  

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. / 

Cydonia japonica Pers. (bahar dalı / Japon 

ayvası): Erken ilkbaharda yapraklanmadan önce 

çiçek açan turuncu, kırmızı çiçekleri ile etkili 1–

2 m boy, 1–2 m tepe çapı yapan çalıdır. 

Yaprakları 2–4 cm uzunlukta, oval, kenarları 

dişli, parlak yeşil renktedir. Sonbaharda sarı 

renkte, elma büyüklüğünde, kokulu ve oldukça 

dekoratif meyveleri vardır. Tomurcuklu dalları 

kesilerek, kış ortasında iç mekânda çiçeklenmesi 

izlenebilir. Yapraksız dallar ile zarif görünümlü, 

çiçek ve meyveleri ile etkileyici bir çalı olarak 

tek ya da gruplar halinde ya da budanarak çit 

bitkisi olarak kullanılabilir. Güneşli ortamlarda 

kurak ya da rutubetli, hemen her toprakta yetişir. 

Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Budama, özel bir 

form vermek ve bol çiçek vermesi amacıyla, 

çiçekli ya da çiçekli dönemi geçtikten hemen 

sonra yapılmalıdır (Şekil 2) (Bettini, 1994; 

Mamıkoğlu, 2012).  

Salix caprea L. “Pendula” (keçi 

söğüdü): Kış sonu, erken ilkbaharda olgunlaşan 

pembemsi gri ipek gibi tüycüklü çiçekleri 

(katkins) ile dekoratif küçük ağaç veya çalı 

formatında sık ve sarkık dallı bir bitkidir. 

Çoğunlukla 2–3 m boyunda bir çalı, ender olarak 

6–9 m boylarında küçük bir ağaçtır. 7–15 cm 

uzunluğundaki yapraklarının üst yüzü koyu yeşil 

alt yüzü gri ve tüylüdür. Genç sürgünler parlak 

kahverengimsi, önceleri tüylü, sonraları 

çıplaktır. Genç sürgünlere kış döneminde iç 

mekân ve çiçek düzenlemelerinde yer verilir.  

Ülkemizde, Kuzey Anadolu‟da orman içi 

açıklıklarda, dere ve su kenarlarında sık görülen 

söğüt türüdür. Çalı formunu muhafaza 

edebilmek amacıyla birkaç yılda bir budama 

yapılmalıdır (Şekil 3) (Arslan ve ark., 2012).  

Magnolia stellata Maxim. (yıldız çiçekli 

manolya) :Yaklaşık 3 m. boylanan, 4 m. tepe 

çapı yapan bir çalı türüdür. Bu çalı kokulu, 
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yıldız şekilli, katmerli, beyaz çiçeklerini 

ilkbaharda yapraklanmadan önce açar. 

Yaprakları dardır ve koyu yeşildir. Kuzey 

Amerika‟dan, Himalayalardan ve Japonya‟dan 

gelen manolyalar Pierre Magnol‟ün ardından 

isimlendirilmiştir (Şekil 4) (Eriş, 2008; Bettini, 

1994).  

Magnolia soulangeana Soul. (mor 

manolya): 6 m. boy, 6 m. tepe tacı yapabilen bir 

ağaççıktır. Sayısız çoklukta çiçekleri, şişkin lale 

biçimindedir. Bitkiye açık pembe bir bulut halini 

verir. Çiçekleri 14 cm boyunda ve 10 cm 

genişliğinde, açık yeşil, büyük yapraklıdır (Şekil 

5) (Bettini, 1994).  

Cercis siliquastrum L. (erguvan): 

Baharın müjdecisi olarak bilinen Erguvan, 

gülkurusu, kırmızımtrak pembe ya da vişne 

renginde çiçekleri ile son derece etkileyicidir. 

Dallarda çok sık olarak yer alan çiçekler, 

gelişmiş ağaçların gövde boyunca da açar. 

Anadolu, Lübnan, Filistin, Suriye, İran, 

Yunanistan bu türün doğal yayılış alanlarıdır. 

Geniş tepeli, ufak bir ağaç olup 6–8 m kadar 

boylanabilir, 5–10 cm büyüklüğünde yaprakları 

yuvarlak, yaprak tipi yürek biçiminde oyuktur. 

Üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşildir. 

Tohumları kırmızı kahverengidir. Bakla 

şeklindeki olgun tohumları ince, sert ve yassıdır 

(Şekil 6) (Arslan ve ark., 2012).  

Tamarix tetrandra Pall. (ılgın): Nisan–

Mayıs aylarında ilk yapraklar görüldüğünde 

pembemsi kırmızı renkte çiçek açar. Çiçeklenme 

döneminin sonunda budama yapılarak, gelecek 

yıl daha fazla çiçeklenme teşvik edilir. Boyu 3 

m.‟yi geçmez. Soğuğa dayanıklılığı azdır. Dere 

ve nehir kenarlarında, kumluk arazide iyi yetişir. 

Dalları kesilip vazoda değerlendirilebilir. Sivri 

uçlu küçük pul yapraklar grimsi yeşil renktedir, 

sonbaharda sararır. Nisan–Mayıs aylarında 

sürgün uçlarında açan pembemsi kırmızı 

renkteki çiçekleriyle zarif bir görünüm oluşturan 

Tamarix tetrandra‟ya (Ilgın) Ankara park ve 

bahçelerinde sık rastlanılmaktadır (Şekil 12) 

(Arslan ve Barış, 2012; Mamıkoğlu, 2012).  

 

2. Ġlk yapraklanma ile birlikte yoğun çiçek 

açan bitki türleri:  

Parrotia persica CA Meyer (Ġran demir 

ağacı): Yaprak döken ağaçtır. Cinsinin tek 

temsilcisi olan bu tür, İran ve Azerbaycan‟da 

Hüdayınabit (kendiliğinden yetişen) olarak 

yetişir. Ülkemizde henüz pek tanınmamaktadır. 

8–15 m boylanabilirse de çoğu zaman çalı olarak 

kalırlar. Zamanla pul pul dökülen düz kabuğu ve 

mart ayında nemli dallarında açan kırmızı saplı 

çiçekleri vardır. Tam güneş veya kısmi gölge 

yerlere ve organik maddelerce zengin, iyi 

drenajlı, nemli topraklarda iyi gelişim gösterirler 

(Şekil 7) (Ceylan, 2004; Bettini, 1994).  

Prunus cerasifera Ehrh. 

"Atropurpurea" (süs eriği): Vatanı Kafkasya ve 

Güneybatı Asya‟dır. 15 m boylanabilen, Mart–

Nisan aylarında açan beyaz renkli çok sayıda 

çiçekleri, küçük kırmızı meyveleri ve sonbahar 

renklenmesi ile dekoratif bir ağaçtır. Kısa, oval 

şeklinde, kenarları testere dişli yaprakları 

sonbaharda koyu kırmızı renk alır. 

Yapraklanmadan açan beyaz renkli çiçekleri ince 

ve uzun saplıdır. Çim alanlarda, teras ve çatı 

bahçelerinde, yaya ya da sokak yol ağacı olarak 

kullanılmaya uygundur (Şekil 8) (Arslan ve 

Barış, 2012).  

Prunus serrulata Lindl. "Kanzan" (süs 

kirazı): Yaprağını döken, çalı formunda ağaççık 

veya ağaçtır. Yapraklar yumurta veya uzun 

yumurta, dişli, bazen çift dişlidir. Çiçekler kısa 

saplı iki veya beşli bir arada, buketler halindedir. 

Çiçekler beyaz veya koyu pembe katlıdır. Nisan 

veya Mayıs başında çiçek açarlar (Şekil 9) 

(Korkut ve ark., 2010).  

Prunus amygladus Batsch (badem): 

Kışın yaprağını döken, çalı ya da 7–8 m 

boylanabilen küçük bir ağaçtır. Vatanı Kuzey 

Afrika, Orta ve Güneybatı Asya‟dır. Sıcağa, 

soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Türkiye‟nin 

hemen her bölgesinde yetiştirilmektedir. 10‟un 

üzerinde yabani badem türü de Türkiye‟de doğal 

olarak yetişmektedir. Gençken kızıl kahverengi, 

çatlaksız gövde; ileri yaşlarda koyu gri ve derin 

çatlaklıdır. 2–4 cm çapındaki 5 adet taç yapraklı 

pembe çiçekler yapraklanmadan önce ilkbaharda 

en erken açan çiçeklerden biridir. 6–12 cm 

uzunluğunda, 1.5–3 cm genişliğindeki mızraksı 

ya da uzun eliptik yapraklar sivri uçlu, ince dişli 

ve koyu yeşil renktedirler. Yaprak sapı 2–3 cm 

uzunluğundadır. Tazeyken yenebilen tüylü, gri 

yeşil meyve (çağla) olgunlaşınca kalın, deri gibi 

sert bir kabuk biçimini alır, yenmez. Olgunlukta 

yenen kısım 4–5 cm uzunlukta, 2–3 cm 

genişlikte, basık yumurta biçimindeki bu 

kabuğun altında bulunan açık kahverengi 

odunsu, sert ikinci bir kabuğun içindeki 

çekirdektir (Şekil 10) (Mamıkoğlu, 2012).  

Prunus armenica L. (kayısı): Kışın 

yaprağını döken, geniş tepeli, 7–8 metreye kadar 

boylanabilen bir ağaçtır. Anavatanı Orta Asya ve 
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Kuzey Çin‟dir. Buradan önce Asya‟nın ılıman 

yörelerinde daha sonrada Avrupa‟ya ve 

Amerika‟ya yayılmıştır. Türkiye‟nin hemen her 

yöresinde çok eski çağlardan beri yetiştirilir. 

Morumsu kızıl kahverengi gövdesi çatlaklıdır. 

7–10 cm boyunda, 4–6 cm genişliğindeki yürek 

biçimli yapraklar ince dişli ve sivri uçludur. Üst 

yüzü koyu yeşil, parlak, alt yüzü soluk ya da 

mavimsi yeşildir, her iki yüzü de tüysüzdür. Bazı 

çeşitlerde genç yapraklar, yeni sürgünler yaprak 

kırmızı renktedir. Sonbaharda sarı ve turuncu 

renk alır. Yaprak sapı 3–5 cm boyundadır. 1.5–

2.5 cm çapındaki beyaz ya da açık pembe 

çiçekler, bir kaçı bir arada kümeler halinde 

ilkbahar başlarında açarlar. Güzel kokuludurlar. 

3–5 cm boyundaki yuvarlak ya da yassı uzun 

meyveler önceleri yeşil, olgunlaşınca sarı, 

turuncu ya da pembemsi renktedir (Şekil 11) 

(Mamıkoğlu, 2012).  

Çalışma alanında gözlemlenen ilkbaharın 

habercisi niteliğindeki bitkilerin tasarımsal 

açıdan belirlenen etkileri aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir.  

–Altınpark‟ta yapılan alan çalışmalarında 

parkın bitkisel tasarımında, baharın 

müjdeleyicisi niteliğinde saptanan türlerin çoğu 

egzotik türler olup Ankara koşullarına iyi uyum 

sağlamış bitkilerdir.  

–Altınpark giriş kısımları incelendiğinde 

her daim etkili olması düşünülerek her dem yeşil 

bitkilere yer verilmişken, baharın müjdeleyicisi 

olan bitkilerin bu alanlarda etkin kullanımına 

rastlanılmamıştır. Bu durum giriş mekanlarının 

dikkat çekiciliği açısından zayıf bir etkide 

kalmasına sebebiyet vermiştir.  

–Tamarix tetrandra Pall. ve Salix caprea 

L. "Pendula"su kenarını seven bir bitki olması 

sebebiyle su öğesi ile birlikte daha etkin 

kullanılabilmektedir. Altınpark‟ın tasarımında su 

öğesinin kullanımına oldukça ağırlık verilmiş 

olmasına rağmen, bu bitkilerin kullanımı 

incelendiğinde az sayıda ve orta kesimlerdeki 

yeşil alanlarda soliter kullanıldığı saptanmıştır.  

–Prunus cerasifera Ehrh. "Atropurpurea", 

Prunus serrulata Lindl. "Kanzan", Prunus 

amygladus Batsch ve Prunus armenica L. 

bitkilerinin alle ağacı olarak kullanımları etkin 

dönemlerinde oldukça etkileyici görüntüler 

meydana getirmektedir. Özellikle ana yaya 

akslarında ve geçiş güzergâhlarında kullanımları 

alana dikkat çekecek özelliklerdir. Altınpark‟ta 

böyle bir kullanıma rastlanmamıştır.  

–Magnolia stellata Maxim. büyük yıldız 

şeklinde beyaz çiçekleri ile dikkat çeken ve grup 

kullanımında oldukça etkili bir bitkidir. Ancak, 

Altınpark‟ta kullanımı incelendiğinde kullanıcı 

yoğunluğunun az olduğu ve farkındalık 

açısından zayıf noktalarda kullanıldığı 

gözlemlenmiştir.  

–Magnolia soulangeana Soul. şamdan 

şeklinde büyük pembemsi beyaz çiçekleri ile 

oldukça etkili bir bitkidir. Gerek soliter gerekse 

grup kullanımında bu etki oldukça göze 

çarpmaktadır. Altınpark‟ta su kenarında etkin bir 

şekilde kullanılmış olmasına rağmen sayıca çok 

az ve kullanıcıların görüş açısında olmayan bir 

yerde kullanılarak türüne özgü bu niteliğini 

sergileyemediği görülmüştür.  

–Cercis siliquastrum L., bitki türleri de 

Prunus sp. türleri gibi alle ağacı olarak 

kullanıldığında oldukça dikkat çeken bir türdür. 

Altınpark‟ta daha çok yeşil alanlar içerisinde 

soliter olarak kullanılmıştır.  

–Forsythia x intermedia Zab. Bitkisi 

yürüyüş güzergahları kenarında, oturma alanları 

çevrelerinde ve diğer çalılarla birlikte 

Altınpark‟ta oldukça sık kullanılan bitkilerden 

biridir. Yer yer arka fonda Prunus sp. türlerinin 

kullanımı ile güzel görüntüler oluşturmakta ve 

oldukça dikkat çekmektedir.  

–Parrotia persica CA Meyer kırmızı saplı 

küçük çiçekleri ile dikkat çeken bir tür olup bu 

özelliğinin kullanıcı tarafından algılanabilmesi 

için geçiş güzergahları ve oturma mekanları gibi 

insanların daha yoğun kullandığı alanlara yakın 

yerlerde konumlandırılmalıdır.  

–Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 

yapraklanmadan önce çiçek açan pembemsi, 

kırmızı çiçekleri ile özellikle grup kullanımında 

oldukça etkilidir. Altınpark‟ta bu bitkinin 

yalnızca 1 adet ve gözlerden uzak bir noktada 

kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Sonuç 

İlkbahar mevsiminin habercisi olan bitki 

türleri yapraklanmadan önce veya ilk 

yapraklanmaları ile birlikte açan yoğun 

çiçekleriyle dikkat çeken ve zamanlamaları ile 

bitkisel tasarımlarda daha etkin kullanımları, 

özellikle bahar döneminde alana katacağı değer 

düşünüldüğünde oldukça önemlidir. Ayrıca 

insanların mevsimsel değişimi en iyi şekilde fark 

etmelerini sağlayan bu bitkiler insanların duygu 

durumlarına olumlu katkılar sağlaması açısında 

da önemli türlerdir.  
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Bu bitki türleri içerisinden Ankara iklim 

koşullarına uygun olanlarının sayısının sınırlı 

olması ve çiçekli dönemlerinin kısa olması 

sebebiyle bu türlerin tespiti ve etkin 

dönemlerinin gözlemlenmesi önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma 

kapsamında tespit edilen bitki türlerinin 

birbirleriyle, diğer türlerle ve diğer tasarım 

elemanlarıyla çiçeklenme zamanı ve çiçek rengi 

ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak çeşitli 

kombinasyonlarla kullanılması bitkisel tasarım 

açısından olumlu yönde katkı sağlayacaktır.  

Çalışma alanı olan Altınpark‟ta odak 

noktalarında soliter olarak kullanılan Salix 

caprea L. “Pendula” ve Prunus armenica L. 

bitkileriyle vurgu etkisinin elde edildiği 

gözlemlenmiştir. Diğer ilkbaharın müjdeleyicisi 

niteliğindeki bitki türlerinin ise ağırlıklı olarak 

grup kullanımına rastlanılmıştır. Bu sayede 

bitkisel tasarım açısından yönlendirme, belli bir 

objeyi ortaya çıkarma, mekan oluşturma gibi 

etkiler sağlanmıştır.  

Bu bitkilerin gözlerden uzak yerler yerine 

oturma mekanları yakınlarında, yürüyüş 

güzergahları kenarlarında, su öğelerinin yanında, 

insanların rahatlıkla fark edebileceği yerlerde 

kullanılması, farkındalığı arttırıcı yönde olumlu 

bir etki olarak ortaya çıkmıştır.  
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Çizelge 1. Altınpark‟ta saptanan ilkbaharın habercisi olan bitkilerin periyodik süreçleri 

 
Latince Adı Türkçe Adı Ölçeği 

Çiçeklenme 

Başlangıç Tarihi 

Çiçeklerin En 

Etkin Olduğu 

Dönem 

Çiçeklerin 

Etkinliğini 

Yitirdiği Dönem 

1 Forsythia × intermedia Altın Çanak Çalı Mart–1. Hafta Mart–3. Hafta Nisan–3. Hafta 

2 Chaenomeles japonica Süs Ayvası Çalı Mart–2. Hafta Mart–4. Hafta Nisan–4. Hafta 

3 Salix caprea “Pendula” Keçi Söğüdü Ağaççık–Çalı Şubat–4. Hafta Mart–2. Hafta Nisan–1. Hafta 

4 Magnolia stellata 
Yıldız Çiçekli 

Manolya 
Çalı Mart–3. Hafta Nisan–1. Hafta Nisan–3. Hafta 

5 Magnolia soulangeana Mor Manolya Ağaççık Mart–4. Hafta Nisan–2. Hafta Nisan–4. Hafta 

6 Cercis siliquastrum Erguvan Ağaç Nisan–1. Hafta Nisan–3. Hafta Mayıs–1. Hafta 

7 Parrotia persica 
İran Demir 

Ağacı 
Ağaç Mart–1. Hafta Mart–3. Hafta Nisan–1. Hafta 

8 
Prunus cerasifera 

"Atropurpurea" 
Süs Eriği 

Ağaç–

Ağaççık 
Mart–1. Hafta Mart–3. Hafta Nisan–2. Hafta 

9 
Prunus serrulata 

"Kanzan" 
Süs Kirazı 

Ağaç–

Ağaççık 
Mart–1. Hafta Mart–3. Hafta Nisan–2. Hafta 

10 Prunus amygladus Badem Ağaççık Mart–1. Hafta Mart–2. Hafta Nisan–1. Hafta 

11 Prunus armenica Kayısı Ağaç Şubat–4. Hafta Mart–1. Hafta Mart–3. Hafta 

12 Tamarix tetrandra Ilgın Ağaççık–çalı Nisan–2. Hafta Nisan–3. Hafta Mayıs–1. Hafta 
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Şekil 1–Forsythia × intermedia Şekil 2–Chaenomeles japonica Şekil 3–Salix caprea “Pendula” 

   

   
Şekil 4–Magnolia stellata Şekil 5–Magnolia soulangeana Şekil 6–Cercis siliquastrum 

 

   
Şekil 7–Parrotia persica Şekil 8–Prunus cerasifera "Atropurpurea" Şekil 9–Prunus serrulata 

"Kanzan" 

 

   
Şekil 10–Prunus amygladus Şekil 11–Prunus armenica Şekil 12–Tamarix tetrandra 
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Özet 

Yüzyıllardır bulunduğu bölgenin ekolojik özelliklerine en iyi şekilde uyum sağlamış olan doğal türler, 

bölgenin biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı klasik tür ve çeşitlere göre daha iyi bir dayanım gösterirler. 

Bu özellikleri nedeniyle sürdürülebilir ve az bakım isteyen peyzajların oluşturulmasında ve biyolojik onarım 

çalışmalarında kullanım için yüksek potansiyel sunarlar. Doğal tür ve genotiplerin peyzaj tasarımlarında 

kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygun çoğaltım yöntemlerinin araştırılması önemli 

basamaklardan birisidir. Bu araştırma kapsamında ülkemiz florasında doğal olarak bulunan Althea rosea (L.) ve 

Peganum harmala (L.) türleri tohumlarının çimlenme özellikleri araştırılmıştır. Denemeler tesadüf blokları 

deneme desenine göre sera ortamında 15 faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Faktörler 250 ve 500 

ppm Gibberellik Asit (GA3) içinde 24 saat bekletme, Sülfürik asit (%98 derişik H2SO4 çözeltisinde 5 dakika 

muamele), Sıcak su banyosu (70
o
C‟de 10 dakika bekletme), 24 saat suda bekletme (ıslatma), nemli soğuk 

katlama (4, 8 ve 16 hafta), Sıcak su banyosu + Sülfürik asit + Nemli soğuk katlama, sıcak su banyosu + nemli 

soğuk katlama ve kontrol uygulamalarından oluşmuştur. Tohumlar torf, perlit ve vermikulit (3:1:1) karışımından 

oluşan ortama ekilmiştir. Peganum harmala türünün çimlenme özellikleri ayrıca 25
o
C sabit sıcaklıkta 

inkübatörde araştırılmıştır. Ancak inkübatör denemesine nemli–soğuk katlama ve kombinasyonları dahil 

edilmemiştir. Peganum harmala türünde en yüksek çimlenme oranı 25
o
C sabit sıcaklıkta %93 ile 500 ppm GA3 

uygulaması ile elde edilmiştir. Sera ortamında ise en yüksek çimlenme oranı %78 ile 16 hafta nemli soğuk 

katlama uygulamasından elde edilmiş ve bunu %68–63 oranları ile diğer nemli soğuk katlama (8 ve 4 hafta) ve 

GA3 uygulamaları takip etmiştir. Althea rosea türünde ise en yüksek çimlenme oranı yaklaşık %40 ile Sıcak su 

banyosu + Sülfürik asit + Nemli soğuk katlama uygulaması ile elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Alcea rosea (L.), doğal türler, nemli soğuk katlama, gibberellik asit, sülfürik asit 

 

Effects of Different Treatments on Seed Germination of Althea rosea (L.) and Peganum harmala (L.) 

Abstract 

Native species perfectly adapted to regional ecological conditions for centuries better tolerate biotic and 

abiotic stress conditions than classical ornamental species and varieties. Hence, they posses high potential to be 

used for development of sustainable landscapes with low management requirements and for landscape 

rehabilitation studies. Studying appropriate propagation techniques of native plants is one of the important steps 

to be able to use them in landscape designs. In this study, seed germination characteristics of native Althea rosea 

(L.), Peganum harmala (L.) species were studied. Experiments were conducted in a randomized complete block 

design with 3 replication, using 15 different treatments under green house conditions. Treatments included 

soaking for 24 h in water, in gibberellic acid (GA3) at 250 or 500 ppm, Sulfuric acid or acid scarification 

(soaking for 5 min in sulfuric acid), hot water (soaking for 10 min in 70
o
C

 
hot water), Cold moist stratification 

(4, 8 or 16 weeks), Hot water + Sulfuric acid + Cold moist stratification, Hot water + Cold moist stratification 

and Control (untreated dry seeds). Seeds were sown in bedding plant trays containing the mixture of peat moss, 

perlite and vermiculite (3:1:1). The germination properties of Peganum harmala were also evaluated under 

constant 25
o
C temperature using incubator where cold moist stratification treatments were not included. For 

Peganum harmala, the highest germination rate (%93) was obtained with 500 ppm GA3 treatment under 

constant 25
o
C temperature. Under green house conditions 16 week cold moist stratification treatment provided 

the highest germination rate (%78) which was followed by 8 week cold moist stratification and GA3 treatments 

with %68–63 germination rate. For Althea rosea the best germination rate (%40) was obtained from Hot water + 

Sulfuric acid + Cold moist stratification treatment.  

 

Keywords: Alcea rosea (L.), native species, cold moist stratification, gibberellic acid, sulfuric acid 

 



 

493 

 

GiriĢ 

Althea rosea L. Cav. (Gül hatmi–syn. 

Alcea rosea L.) geç ilkbahardan–yaz ortalarına 

kadar çeşitli renklerde (pembe, beyaz, kırmızı, 

mor, bordo, siyah ve sarı) iri gösterişli çiçekler 

oluşturan ve çok farklı toprak koşullarını tolere 

edebilen doğal türlerimizden biridir. Herhangi 

bir desteğe ihtiyaç duymadan 1.5–2 m ye kadar 

boylanan tür, duvar ve çit kenarlarında ve bordür 

bitkilerinin arka fonu olarak kontrast 

oluşturulmak amacıyla öteden beri Avrupa da kır 

bahçelerinin peyzaj tasarımlarında kendine yer 

bulmuştur. A. rosea ülkemizde üç fitocoğrafik 

bölgede de (İran–Turan, Akdeniz, Avrupa–

Sibirya) gözlemlenebilmektedir (Tubives, 2012). 

Çok sayıda araştırmacı tarafından yaprak ve 

çiçeklerinden elde edilen ekstraktlarının 

antimikrobial ve antienflamatuar özellikleri 

araştırılan A. rosea, soğuk algınlığı, öksürük, 

yara ve iltihapların tedavisi, ağız içi ve diş eti 

iltihapları gibi farklı sağlık sorunlarına karşı 

eskiden beri kullanılagelen tıbbi bitkilerden 

biridir (El Ghaoui ve ark., 2008; Seyyednejad ve 

ark., 2010). Süs bitkilerinin peyzajı 

güzelleştirmenin yanında kentsel alanlarda ağır 

metallerle kirlenmiş toprakların 

arındırılmasındaki katkılarının da anlaşılmasıyla, 

son yıllarda özellikle doğal türlerin kullanım 

potansiyelleri daha da artmıştır. A. rosea 

fitoremidasyon çalışmalarında kullanım 

potansiyeli olan önemli bir süs bitkisi olarak 

gösterilmektedir (Liu ve ark., 2008; Wang, 

2005). Liu ve ark., (2008a) tarafından yürütülen 

çalışmada A. rosea türünün kadmiyum ve 

kurşuna karşı güçlü bir tolerans ve özellikle 

kadmiyum için yüksek bir akümulasyon 

kapasitesine sahip olduğu bulunmuş ve bu 

metallerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi 

için kullanılabileceği belirtilmiştir. A. rosea gibi 

süs bitkileri bu tür kirlenmiş toprakları 

arındırmak amacıyla kullanıldıklarında estetik 

katkılarıyla peyzajı da güzelleştirmeleri 

nedeniyle ekonomik anlamda önemli avantajlar 

sunmaktadırlar (Liu ve ark., 2008b).  

Peganum harmala L. ülkemiz İran–Turan 

Fitocoğrafik bölgesinden başka, Kuzey Afrika 

ve orta doğu ülkelerinden Hindistan‟a kadar 

uzanan coğrafyada kurak, yarı kurak bölgelerde 

doğal olarak yayılış gösteren çok yıllık otsu 

karakterde ve çiçekli bir türdür (El–Bahri ve 

Chemli, 1991; Ababou ve ark., 2013). P. 

harmala, tohumlarındaki harmin ve harmalin 

başta olmak üzere güçlü biyolojik aktif 

alkolidler nedeniyle antikanserojen, 

antimikrobial, ağrı kesici etkileri, yabancı otlara 

karşı doğal herbisit ve bazı zararlı böceklere 

karşı toksik etkileri nedeniyle insektisit olarak 

kullanabilme gibi çok farklı özellikleri açısından 

sayısız araştırmalara konu olmuş önemli bir 

bitkidir (Farouk ve ark., 2008; Kartal ve ark., 

2003; Lamchouri ve ark., 2000; Nenaah, 2010 a, 

b; Srivastava ve Mann, 1998; Sodaeizadeh ve 

ark., 2010). Sarımsı–beyaz çiçekleri, koyu yeşil 

dar parlak yaprakları, bol dallanan otsu formuyla 

bu tür kurak ekosistemlerde, kaya bahçelerinde 

peyzaj düzenlemelerinde yer verilebilecek güzel 

doğal türlerden biri olarak görülmektedir 

(Suleiman, 2011). Kurak, tuzlu ve kumlu 

topraklarda yayılış gösteren, kötü ekolojik 

koşullara dayanıklı olan ve kurak habitatların 

bitki örtüsünü oluşturan temel türlerden biri olan 

P. harmala peyzaj onarım çalışmaları açısından 

önemli bir potansiyel sunmaktadır (Ababou, 

2013; Boojar ve Tavakkoli, 2011; Han ve An, 

2009; Hussain and Nasrin, 1985). Boojar ve 

Tavakkoli (2011) P. harmala türünü, terk 

edilmiş maden ocaklarından geride kalan, kurşun 

ve çinko gibi metallerle bulaşık ve erozyon 

tehdidi altındaki alanların yeniden 

bitkilendirilmesi için kullanılabilecek önemli 

türlerden biri olarak bulmuştur. Çok eski 

çağlardan beri önemli bir tıbbi bitki olarak kabul 

edilen bu tür halk arasında „üzerlik‟ olarak 

bilinmekte ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı 

kullanılmaktadır. Ayrıca geleneksel olarak Türk 

kırmızısı olarak bilinen kırmızı tekstil boyasının 

hammaddesini oluşturmuş ve eskiden beri Türk 

halılarında boya yapımı için kullanılmıştır 

(Kartal ve ark., 2003). Yuvarlak 1–1.5 cm 

çapında ve 3 bölmeden oluşan tohum 

kapsüllerinin her biri 50 den fazla tohum 

içermektedir. Halk arasında kötü ruhları kovmak 

ve ruhsal bir arınma sağlamak için tohumları 

yakılarak tütsü olarak da kullanılan türün nazara 

karşıda koruma sağladığına inanılmakta bu 

nedenle „nazar otu‟ olarak da bilinmekte ve 

yuvarlak meyveleri nazarlık yapımında 

kullanılmaktadır.  

A. rosea ve P. harmala ilaç hammaddesi 

olarak kullanımları nedeniyle farmakolojik 

açıdan önemleri yanında, ağır metallerle 

kirlenmiş alanların ıslah edilmesi ve diğer peyzaj 

onarım çalışmalarından, tibbi aromatik temalı 

bitkisel tasarımların oluşturulmasına kadar çok 

farklı peyzaj uygulamalarında kullanım için 

büyük potansiyel sunan doğal türlerimizdir. Her 
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iki türde biyokimyasal, farmakolojik özellikleri, 

ağır metallere toleransları ve dolayısıyla 

fitoremidasyon çalışmalarına uygunlukları 

üzerine çok sayıda araştırma mevcuttur. Ancak 

bu türlerin çimlenme özellikleri konusunda; P. 

harmala türünde sınırlı araştırma bulunmuş 

(Hussain ve Nasrin, 1985; Suleiman, 2011; 

Tulukçu, 2012), A. rosea türünde ise genel 

tavsiyeler dışında bilimsel bir araştırmaya 

tarafımızdan rastlanılmamıştır. Doğal tür ve 

genotiplerin peyzaj tasarımlarında 

kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmalar 

kapsamında uygun çoğaltım yöntemlerinin 

araştırılması ise önemli basamaklardan birisidir. 

Bu araştırmanın amacı ülkemizde doğal olarak 

bulunan A. rosea ve P. harmala tohumlarına 

uygulanan farklı ön işlemlerin, tohum 

çimlenmesi üzerine olan etkilerini belirlemektir.  

 

Materyal ve Metod 
Bu çalışmada İzmir–Kemalpaşa‟da doğal 

yayılış gösteren Althea rosea L. Cav. ve 

Ankara–Polatlı Gümüşyaka köyünde doğal 

olarak yetişen Peganum harmala L. türlerinden 

2012 Sonbaharda toplanan tohumlar 

kullanılmıştır. Araştırma Akdeniz Üniversitesi–

Ziraat Fakültesi serası ve Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü laboratuarında Mart–Nisan 2013 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Denemeler tesadüf 

blokları deneme desenine göre sera ortamında 15 

faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Her tekerrürde 30 adet tohum kullanılmıştır. 

Faktörler 250 ve 500 ppm Gibberellik Asit 

(GA3) içinde 24 saat bekletme, Sülfürik asit 

(%98 derişik H2SO4 çözeltisinde 5 dakika 

muamele), Sıcak su banyosu (70
o
C‟de 10 dakika 

bekletme), 24 saat suda bekletme (ıslatma), 

nemli soğuk katlama (+4
o
C‟de, nemli perlit 

içinde 4, 8 ve 16 hafta bekletme), Sıcak su 

banyosu + sülfürik asit + nemli soğuk katlama, 

sıcak su banyosu + nemli soğuk katlama ve 

kontrol uygulamalarından oluşmuştur. Nemli 

soğuk katlama ve kombinasyonlarında yer alan 

tohumlar ekim tarihinden 4, 8 ve 16 hafta önce 

+4
o
C‟de, steril nemli perlit içinde katlamaya 

alınarak ekim tarihine kadar soğuk katlamada 

bekletilmiştir. Sıcak su banyosu + sülfürik asit + 

nemli soğuk katlama uygulamasında tohumlar 

70
o
C sabit sıcaklıktaki su içinde 10 dakika 

bekletildikten sonra çıkarılmış ve soğuduktan 

sonra 5 dakika %98‟lik H2SO4 çözeltisinde 

çalkalanmış ve 10 dakika akan çeşme suyu 

altında iyice durulandıktan ve 5 dakika da saf su 

ile yıkandıktan sonra fungusit uygulaması 

yapılarak steril nemli perlit içinde +4
o
C‟de 

soğuk katlamaya konulmuştur. Tohumların 

tamamı ön işlemlerden sonra Fludioxonil ve 

Metalaxyl aktif içeriğe sahip fungisit ile (100 ml 

ilaç/100 kg. tohum) muamele edildikten sonra 

viyollere torf, perlit ve vermikulit (3: 1:1) 

karışımından oluşan ortama ekilmiştir. Peganum 

harmala L. türünün çimlenme özellikleri ayrıca 

25
o
C sabit sıcaklıkta inkübator ortamında 

tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü 

olarak ve her tekerrürde 50 adet tohum 

kullanılarak araştırılmıştır. Bu denemede 250 ve 

500 ppm gibberellik asit, sülfürik asit, sıcak su 

banyosu, 24 saat suda bekletme (ıslatma) ve 

kontrol olmak üzere altı faktör kullanılmış, 

soğuk katlama ve kombinasyonları dahil 

edilmemiştir. Belirtilen bu ön işlemler açısından 

yukarıda tarif edildiği gibi hazırlanan tohumlar, 

petri kapları içerisine konulan nemli filtre 

kâğıtları üzerine yerleştirilmiş ve 25 gün 

boyunca inkübatörde 25
o
C sıcaklıkta 

çimlenmeleri takip edilmiştir. Denemeler 

süresince günlük çimlenme oranlarına ait veriler 

alınmıştır. veriler PROC (SAS Institute, 1999) 

programı ile varyans analiz yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Ortalamalar Fisher metoduna 

göre korunmuş en az önemli fark (LSD) testi ile 

karşılaştırılarak ve uygulamalar düzeyinde 

LSD(0.05) değerleri hesaplanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan istatistik analizleri sonucunda A. 

rosea türü tohumlarına uygulanan ön işlemlerin 

tohum çimlenmesi üzerine etkileri önemli 

bulunmuştur. En yüksek çimlenme oranı 

yaklaşık %40 ile on ikinci günde Sıcak su + 

H2SO4 + Soğuk katlama kombinasyonlarından 

elde edilmiştir (Çizelge 1; Şekil 1). Sıcak suda 

bekletildikten ve sülfürik asitle muamele 

edildikten sonra 4, 8 veya 16 hafta sürelerdeki 

soğuk katlamaya tabi tutulan A. rosea tohumları 

çimlenmeyi kontrole göre yaklaşık %35 

oranında arttırmıştır. Sıcak su + Soğuk katlama 

kombinasyonları ise kontrole göre çimlenmeyi 

%28 oranında arttırmıştır (Çizelge 1; Şekil 1). 

GA3 ve suda 24 saat bekletme uygulamaları ile 

kontrol arasındaki farklar ise istatistikî olarak 

önemli bulunmamıştır. A. rosea türünde kontrole 

göre çimlenmeyi arttırmayan GA3 

uygulamasının aksine sıcak su uygulaması ve 

ardından gelen sülfürik asit aşındırması sonrası 

soğuk katlamaya belli düzeyde cevap alınması, 



 

495 

 

çimlenme probleminin ilk olarak embriyo 

örtüsünden kaynaklanan dormansi olabileceğine 

işaret etmektedir. Asit ve sıcak su uygulamaları 

ile incelen ve/veya yumuşayan tohum 

kabuğunun ardından 4 veya 16 hafta boyunca 

nemli soğuk katlama süresince daha fazla su 

alabilmesi sonucu kontrole göre daha fazla 

oranda çimlenme başarısı sağladığı 

düşünülmektedir. A. rosea türünün çimlenmesi 

üzerine yapılan araştırma bulunamadığından 

bulgular kıyaslanarak tartışılamamıştır.  

P. harmala türünde, yapılan istatistik 

analizleri sonucunda, hem sera hem inkübatör 

ortamından elde edilen çimlenme oranları 

açısından, tohumlara uygulanan ön işlemler 

arasındaki farklar istatistikî olarak önemli 

bulunmuştur. İnkübatör de 25
o
C sabit sıcaklık 

altında en yüksek çimlenme oranı GA3 

uygulamaları ile elde edilmiştir. 500 ppm GA3 

uygulaması dokuz günde %93 çimlenme oranı 

ile çimlenmeyi kontrole göre %10 oranında 

arttırmıştır (Çizelge 2; Şekil 2). Suleiman ve ark. 

(2011) ise farklı dozlardaki giberellik asit 

uygulamasının (500, 750, 1000) 25
o
C‟de 

kontrole göre P. harmala tohumlarında 

çimlenme oranında bir artışa sebep olmadığını 

ve kontrol tohumlarında çimlenme oranının %96 

olduğunu belirtilmişlerdir. Çalışmamızda 25
o
C 

de, kontrol tohumlarında çimlenme oranı %83 

oranında gerçekleşmiştir. Tulukçu (2012) ise bu 

sonuçlardan farklı olarak P. harmala türünde 

oda sıcaklığında çimlenme oranını %26 olarak 

bulmuştur. Hussain ve Nasrin (1985) ise 

inkübatörde 25
o
C‟de çimlenmenin %40 oranında 

gerçekleştiğini belirtmiştir. P. harmala türünde 

çimlenme oranına ilişkin yapılan araştırma 

sonuçlarının birbirleriyle paralellik göstermediği 

görülmektedir. Bu araştırmalara bakıldığında bu 

türde hiçbir işlem uygulanmayan tohumlar için 

%18 den %90 lara kadar değişen oranlarda 

çimlenme oranları rapor edilmiştir (Hussain ve 

Nasrin, 1985; Suleiman, 2011; Tulukçu, 2012). 

Sonuçlar arasındaki büyük varyasyon deneme 

koşullarındaki farklılıklardan ve tohum 

kalitesinden (tohum canlılık oranı) 

kaynaklanıyor olabilir. P. harmala temel olarak 

tohum ile çoğaltılabilmesine rağmen (Saini ve 

Jaiwal, 2000), tohum canlılık süresinin oldukça 

kısa olduğu ve bu durumun tohum ile 

çoğalmasını kısıtlayan faktörlerden biri olduğu 

rapor edilmiştir (Ababou ve ark., 2013; Saini ve 

Jaiwal, 2000). Hussain ve Nasrin (1985)‟de 

doğal yayılış alanı incelendiğinde, türün çok 

sayıda canlı tohum oluşturmasına rağmen, 

bitkinin hemen yakın çevresinde çimlenmiş fide 

sayısının kısıtlı olduğunu ve bu durumun 

nedenlerinden birinin tohum dormansisi 

olabileceğini belirtmişlerdir. Nemli–soğuk 

katlama uygulamasının dahil edilmediği 

inkübatör denememizde, H2SO4 ve 70
o
C sıcak 

suda bekletme uygulamaları ise çimlenmeyi 

olumsuz yönde etkileyerek kontrole göre 

çimlenme oranını sırasıyla %11 ve %23 

oranında düşürmüştür (Çizelge 2; Şekil 2). 

Ancak Hussain ve Nasrin (1985) ise sülfürik asit 

içinde 90 saniye bekletmenin, çimlenme 

sıcaklığına bağlı olarak çimlenmeyi etkilediğini 

ve 20 ve 25
o
C‟de H2SO4 uygulamasının 

çimlenme başarısını arttırdığını ve 30
o
C 

sıcaklıkta ise kontrole eşdeğer veya az oranda 

çimlenme sağladığını rapor etmişlerdir.  

P. harmala türünde sera ortamında (Ort 

25
o
C derece gündüz/15

o
C gece sıcaklığı) 

yürütülen denemede ise en yüksek çimlenme 

oranı on beşinci günde %78 ile 16 hafta nemli ve 

soğuk katlamaya tabi tutulan tohumlar ile elde 

edilmiştir (Çizelge 2 ve Şekil 3). Bu uygulama 

kontrole göre çimlenme oranını yaklaşık %47 

oranında arttırmıştır. İstatistikî olarak 

birbirlerinden farklı bulunmayan GA3 ve diğer 

nemli soğuk katlama (4 ve 8 hafta) uygulamaları 

da çimlenmeyi kontrole göre %33–38 oranında 

arttırmışlardır. Benzer şekilde Hussain ve Nasrin 

(1985) 14 gün nemli soğuk katlamaya tabi 

tutulan P. harmala tohumlarının %60 çimlenme 

oranı ile kontrol tohumlarına göre çimlenmeyi 

%37 oranında arttırdığını rapor etmiştir. Ancak 

aynı çalışmada bulgularımızdan farklı olarak 

Hussain ve Nasrin (1985) nemli soğuk katlama 

süresinin 14 günden 35 güne çıkarıldığında 

çimlenmenin gözlemlenmediğini rapor etmiştir. 

H2SO4 ile aşındırma ve 70
o
C suda bekletme 

uygulamaları sonrası sera koşullarında 

çimlendirilen P. harmala tohumları ise 25
o
C‟de 

inkübatörden elde edilen bulgularımızı 

doğrulayarak çimlenme oranını kontrole göre 

%16 ve %26 oranında azaltmıştır. (Çizelge 2; 

Şekil 3). Sülfürik asitte ve sıcak suda bekletme 

uygulamalarında kontrolden daha düşük oranda 

çimlenme elde edilmesi embriyoda 

zararlanmaların meydana geldiğini 

göstermektedir. İnkübatör ve sera ortamında 

yürütülen deneme sonuçlarımız 

karşılaştırıldığında, serada değişen gece/gündüz 

sıcaklıkları yerine inkübatörde sabit 25
o
C 

sıcaklık altında P. harmala tohumlarında 
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çimlenme başarısının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Örneğin sera ortamında 500 ppm 

GA3 ve kontrol tohumları sırasıyla %93 ve %83 

oranında çimlenirken, inkübatörde sabit 25
o
C‟de 

aynı uygulamalar ile sırasıyla %68 ve %30 

çimlenme oranlarına ulaşılabilmiştir. Benzer 

şekilde Hussain ve Nasrin (1985) sabit sıcaklık 

yerine değişen gece/gündüz sıcaklıklarının 

(25/20
o
C, 30/20

o
C ve 30/25

o
C) altında P. 

harmala türünde çimlenme başarısının düşerek 

%18 ile %47 arasında gerçekleştiğini 

belirtilmiştir.  

 

Sonuç 

A. rosea (L) ve P. harmala (L.) türlerinde 

tohumlara uygulanan ön işlemlerden bazılarının 

kontrole göre çimlenme başarısını önemli ölçüde 

arttırdığı anlaşılmıştır. P. harmala türünde 

değişen gece/gündüz sıcaklık (ort 25
o
C derece 

gündüz/15
o
C gece) yerine 25

o
C sabit sıcaklık 

altında çimlenme başarısının arttığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu türde nemli soğuk katlama ve GA3 

uygulamalarının çimlenme başarısını önemli 

oranda arttırarak kontrole göre üstünlük 

sağladıkları bulunmuştur. A. rosea türünde ise en 

yüksek çimlenme başarısı Sıcak su ve 

arkasından sülfürik asit çözeltisinde 

bekletildikten sonra nemli soğuk katlamaya 

bırakılan tohumlardan elde edilmiştir. Türün 

soğuk katlama öncesinde uygulanan asit ve sıcak 

suda bekletme uygulamalarına verdiği olumlu 

tepki fiziksel dinlenme mekanizmasının da var 

olabileceğine işaret ettiğinden A. rosea türünde 

yapılacak yeni çalışmalarda bu faktörlerin daha 

detaylı incelenmesi tavsiye edilir.  
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Çizelge 1. Althea rosea (L.) tohumlarına uygulanan farklı ön işlemlerin, sera ortamında (ort. 25
o
C gündüz / 15

o
C 

gece sıcaklığı), tohumların çimlenme oranlarına etkileri 

Uygulanan ön işlemler Ortalama Çimlenme oranları (%) 

Kontrol  4.0 h 

24 saat su 8.0 gh 

250 ppm GA3  6.7 h 

500 ppm GA3 12.0 fg 

H2SO4 (%98 sülfürik asit–5 dakika) 13.3 ef 

Sıcak su (70
o
C – 10 dakika) 24.0 c 

4 hafta Nemli soğuk katlama (SK) 14.7 ef 

8 hafta Nemli – soğuk katlama  17.3 de 

16 hafta Nemli–soğuk katlama  21.3 cd 

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 4 hafta 32.0 b 

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 8 hafta 31.0 b 

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 16 hafta 32.0 b 

 Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 4 hafta 37.3 a 

Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 8 hafta 37.3 a 

Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 16 hafta 40.0 a 

Lsd (0.05) 4.9 

*Aynı konunun sütununda aynı harflerle ifade edilen değerler birbirinden farklı değildir.  

 

Çizelge 2. Peganum harmala (L.) tohumlarına uygulanan farklı ön işlemlerin, tohumların çimlenme oranlarına 

etkileri 

Uygulanan ön işlemler Ortalama Çimlenme oranları (%) 

 
Sera ortamında (ort. 25

o
C 

gündüz/15
o
C gece sıcaklığı). 

inkübatörde (sabit 25
o
C) 

Kontrol  30.0 c 83.3 c 

24 saat su 32.2 c 85.3 bc 

250 ppm GA3  66.7 b 91.3 ab 

500 ppm GA3 67.7 b 93.3 a 

H2SO4 (%98 sülfürik asit–5 dakika) 14.4 d 72.7 d 

Sıcak su (70
o
C – 10 dakika) 4.3 e 60.0 e 

4 hafta Nemli soğuk katlama  63.3 b  

8 hafta Nemli – soğuk katlama  68.7 b  

16 hafta Nemli–soğuk katlama  77.8 a  

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 4 hafta 4.3 e  

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 8 hafta 5.6 e  

Sıcak su + Nemli soğuk katlama 16 hafta 8.9 de  

 Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 4 hafta 4.3 e  

Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 8 hafta 3.3 e  

Sıcak su + H2SO4+ Nemli soğuk katlama 16 hafta 3.3 e  

Lsd (0.05) 6.9 7.4 

*Aynı konunun sütununda aynı harflerle ifade edilen değerler birbirinden farklı değildir.  
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Şekil 1. Althea rosea (L.) tohumlarına uygulanan farklı ön işlemlerin, sera ortamında tohumların çimlenme 

oranlarına etkileri 

 

 
Şekil 2. Peganum harmala (L.) tohumlarına uygulanan farklı ön işlemlerin, inkübatörde sabit 25

o
C‟de 

tohumların çimlenme oranlarına etkileri 

 

 
Şekil 3. Peganum harmala (L.) tohumlarına uygulanan farklı ön işlemlerin, sera ortamında tohumların çimlenme 

oranlarına etkileri 

 

Seri 1; Kontrol ; 4 

Seri 1; 24 saat su; 
8 

Seri 1; 250 ppm 
GA3 ; 6,7 

Seri 1; 500 ppm 
GA3; 12 

Seri 1; H2SO4  ; 
13,3 

Seri 1; Sıcak su  
(SS); 24 

Seri 1; 1 ay soğuk  
kat. (SK); 14,7 

Seri 1; 2 ay soğuk 
kat.; 17,3 

Seri 1; 4 ay soğuk 
kat.; 21,3 

Seri 1; SS +1 ay 
SK.; 32 

Seri 1; SS+ 2 ay 
SK; 31 

Seri 1; SS+ 4 ay 
SK; 32 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 1  ay SK; 

37,3 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 2 ay SK; 

37,3 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 2 ay SK; 

40 

Ç
im

le
n

m
e

 O
ra

n
ı (

%
) 

 

Seri 1; Kontrol 
; 83,3 

Seri 1; 24 saat 
su; 85,3 

Seri 1; 250 
ppm GA3 ; 

91,3 

Seri 1; 500 
ppm GA3; 93,3 

Seri 1; H2SO4  
; 72,7 

Seri 1; Sıcak su 
; 60 

Ç
im

le
n

m
e

 o
ra

n
ı (

%
) 

 

Seri 1; Kontrol ; 30 

Seri 1; 24 saat su; 
32,2 

Seri 1; 250 ppm 
GA3 ; 66,7 

Seri 1; 500 ppm 
GA3; 67,7 

Seri 1; H2SO4  ; 
14,4 

Seri 1; Sıcak su  
(SS); 4,3 

Seri 1; 1 ay soğuk  
kat. (SK); 63,3 

Seri 1; 2 ay soğuk 
kat.; 68,7 

Seri 1; 4 ay soğuk 
kat.; 77,8 

Seri 1; SS +1 ay 
SK.; 4,3 

Seri 1; SS+ 2 ay SK; 
5,6 

Seri 1; SS+ 4 ay SK; 
8,9 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 1  ay SK; 

4,3 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 2 ay SK; 

3,3 

Seri 1; SS + 
H2SO4+ 2 ay SK; 

3,3 

Ç
im

le
n

m
e

 O
ra

n
ı (

%
) 
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Hayıt (Vitex agnus castus L.) Bitkisinin Çelikle Üretilmesine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerinin Etkisi 
 

Songül Sever Mutlu*, Fatma Yıldız, Ceren Selim 
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya 

*songulmutlu@akdeniz.edu.tr  
 

Özet 

Vitex agnus–castus L. (Hayıt) başak şeklindeki dolgun, uzun ömürlü, beyaz, pembe ve mor renklerde 

oldukça estetik çiçekleri, çiçeklenme dönemi sonrası oluşan iri tohumlarıyla dikkat çekici görüntüsü ve 

oluşturduğu genel formu ile peyzaj tasarımlarında önemli potansiyele sahip doğal türlerimizden birisidir. Süs 

bitkilerinin çelikle çoğaltımında köklenmeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli bitki büyüme düzenleyicileri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada Mart ayında hayıt bitkisinden alınan çeliklerde 2000 mg L
−1 
İndolbutirik asit 

(IBA), 25 mg L
−1

 hidroksisinnamik asit (HCA) ve 25 mg L
−1

 HCA + 2000 mg L
−1

 IBA uygulamalarının 

köklenme özellikleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma sera koşullarında, perlit ortamda ve her 

tekerrürde 20 adet çelik olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Deneme başladıktan 12 hafta sonra çeliklerin köklenme oranları (%), kök sayıları (kök adeti/çelik), kök 

uzunlukları (ortalama kök uzunluğu/çelik), kök ve sürgün kuru ağırlıkları belirlenmiştir. En yüksek köklenme 

oranları %66 ve %62 ile sırasıyla HCA + IBA ve IBA uygulamalarından elde edilmiştir. Kontrol çeliklerinde ise 

köklenme oranı %38 ile sınırlı kalmıştır. Kök uzunlukları açısından uygulamalar arasında önemli bir fark 

bulunmazken, en yüksek kök sayısı HCA + IBA uygulaması ile edilmiş ve bu uygulama kök sayısını kontrole 

göre yaklaşık 3 kat arttırmıştır. En yüksek kök kuru ağırlığı değerleri ise sırasıyla HCA + IBA ve IBA 

uygulamaları ile elde edilmiş ve HCA uygulaması ile kontrol arasında ise istatiski olarak önemli bir fark 

bulunmamıştır. Sonuç olarak IBA ile birlikte uygulanan HCA‟nin Vitex agnus–castus L. çeliklerinin köklenme 

başarısını arrtırma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hydroksisinnamik asid, indolbutirik asit, köklenme, fenolik bileşikler 

 

The Effect of Plant Growth Regulators (PGR) on Rooting of Vitex Agnus–Castus L. Cuttings 

Abstract 

Vitex agnus–castus L. (Chaste tree) is one of native ornamental species having an important potential for 

landscape designs due to aesthetically pleasing, long lasting, full flower spike with white, pink and lilac in 

colors, attractive big seeds formed after the flowering period and its general form. Different PGRs are used to 

promote rooting of ornamental plants cuttings. In this study the effects of 2000 mg L
−1 
İndole butyric acid (IBA), 

25 mg L
−1

 hydroxycinnamic acid (HCA) and 25 mg L
−1

 HCA + 2000 mg L
−1

 IBA treatments on rooting 

characteristics of Vitex agnus–castus cuttings taken in March was investigated. The study was carried out in 

green house using perlite as a growing medium. Experimental design was randomized complete block design 

with 3 replications and each replication included 20 cuttings. Percentage of rooting, root number (root 

number/per cutting), root length (average root length/ per cutting), root and shoot dry weights were determined 

12 weeks after the initiation of study. The highest rooting percentages of 66% and 62% were obtained with HCA 

+ IBA ve IBA applications, respectively. The rooting rate of control cuttings was only 38%. The highest number 

of roots was obtained with the HCA + IBA treatment which increased root number approximately 3 fold 

compared to that of control, however no significant difference was found among treatments in terms of root 

length. The highest root dry weight values were obtained with the order of HCA + IBA and IBA treatments and 

no significant difference was found between HCA and control cuttings in terms of dry weight. As a result, HCA 

applied with IBA together was determined as having potential to increase rooting success of Vitex agnus–castus 

cuttings.  

 

Keywords: Hydroxycinnamic acid, indole–3–butyric acid, rooting, phenolic compounds 

 

GiriĢ 

Sürdürülebilir ve daha az bakım isteyen 

peyzajlar oluşturabilmek ve bitkisel materyal 

çeşitliliğini arttırmak için dış mekan süs bitkileri 

sektöründe doğal türlere olan ilgi ve talep 

giderek artmaktadır. Vitex agnus–castus L. 

(Hayıt) peyzaj tasarımlarında kullanım açısından 

önemli potansiyele sahip doğal türlerimizden 

birisidir. Ana vatanı kurak yarı–kurak Akdeniz 

ve batı Asya ülkeleri olan hayıt dünyanın ılıman 

ve diğer subtropik iklim bölgelerinde de 

yetiştirilmektedir (Brickell ve Zuk. 1996; 
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Schopmeyer, 1974; Travlos ve Karamanos, 

2007). Çalı veya ağaççık formları bulunan hayıt, 

oldukça estetik, hoş kokulu beyaz, pembe, mor 

renklerde başak şeklindeki çiçekleri, farklı doku 

özellikleri ve kurağa dayanıklı olması nedeniyle 

ilgi çekici, sürdürülebilir peyzaj 

düzenlemelerinin yapılabilmesine imkân veren 

bir tür olarak öne çıkmaktadır (Gilman ve 

Watson; Karagüzel ve Girmen, 2005). Süs 

bitkisi olarak kullanımı yanında hayıt, peyzaj 

onarım ve atıksu arıtma çalışmalarında, ilaç ve 

boya yapımında, bal üretiminde ve sepet 

yapımında da kullanılmaktadır (Adrover ve ark., 

2088; Doğan ve ark., 2011; Travlos ve 

Karamanos, 2007). Hayıt bitkisinin çoğaltımı 

tohum yöntemi ve yarı odun/ odun çelikleri ile 

yapılabilmektedir (Dirr ve Heuser, 1987). 

Çeliklerde köklenme oranı/başarısı çevresel ve 

bitkisel faktörler (içsel) ve bunların etkileşimi 

tarafından belirlenmektedir (Davis ve ark., 

1988). Bitkisel hormonlar özelliklede oksinler 

köklenmeyi belirleyen en önemli içsel 

faktörlerdir (Davis ve ark., 1988; Hartman ve 

ark., 1997). Çoğunlukla köklendirme hormonu 

olarak da bilinen oksinler, meristematik 

hücrelerin bölünme ve büyümelerinde, kök 

hücrelerinin oluşumu ve farklılaşmasında, yedek 

besin maddelerinin harekete geçirilerek 

köklenme bölgelerine gönderilmesinde 

etkindirler (Blakesley ve ark., 1991; Davis ve 

ark., 1988). İndol butirik asit (IBA) köklenmeyi 

teşvik amacıyla ticari anlamada en yaygın 

kullanılan sentetik oksinlerdendir (De Klerk ve 

ark., 1999). Çeliklerin kök sayısı ve kök kalitesi 

üzerine oksinlerin etkisinin araştırıldığı 

çalışmalarda IBA‟ in daha kısa zamanda, kaliteli 

kök sistemi ve daha güçlü bir sürgün aksamı 

oluşturduğu bildirilmiştir (Stefancic ve ark., 

2005; Wang ve ark., 2011).  

Oksinler dışında ise çok çeşitli endojen 

(ve/veya egzojen) içerikler de adventif kök 

oluşumunu teşvik etmekte veya engellemektedir. 

Köklenmeyi teşvik eden/ düzenleyen bazı 

endojen maddelerin oksinlerle uyum içinde 

çalıştıkları düşünülmektedir. Bu gruptaki 

endojen maddeler çok farklı fenolik bileşikleride 

kapsamaktadır (Trobec ve ark., 2005). Bitkilerde 

çok farklı işlevleri üstlenen ve özellikle bitkileri 

oksidatif strese karşı korumalarıyla bilinen 

(Jaleel ve ark., 2009) fenolik bileşiklerin 

köklenmeyi arttırdığı çeşitli araştırıcılar 

tarafından bildirilmektedir (De Klerk ve Guan, 

2011; Hammatt, 1994; Muscolo ve Sidari, 1998) 

Fenolik bileşikler indol asetik asit (IAA)–

oksidaz sistemini baskılayarak ve böylece IAA 

tahribatını engelleyerek oksinlerin kök 

oluşturma etkisini arttırırlar (Padney ve Pathak, 

1981). Ferulik asit, phloroglucinol, chlorogenic 

asit, catechol köklenmeyi teşvik eden fenolik 

bileşikler olarak kendilerinden en fazla 

bahsedilenlerdir (DeKlerk ve ark., 1999; Gur ve 

ark., 1988; Hartmann ve ark., 1997). Bununla 

birlikte bazı fenolik bileşiklerin ise köklenme 

üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı bazılarının ise 

köklenmeyi engelliyici etkilerinin olduğuda 

belirtilmiştir (Trobec ve ark., 2004). Fenolik 

veya polifenol terimi kimyasal olarak sahip 

olduğu aromatik halkada çeşitli fonksiyonel 

gruplara ilave olarak hidroksil grubu taşıyan 

madde olarak tanımlanmaktadır (Demirkıran, 

2005). Hidroksisinnamik asitler (HCA–

hydroxycinnamates) fenolik bileşiklerin C6–C3 

iskeletine sahip bir sınıfıdır. Sinnamic asitin 

(cinnamic acid) hidroksi türevleri olan 

hidroksisinnamik asitler doğadaki pek çok 

polifenolden daha yaygın bulunmaktadır 

(Demirkıran, 2005). En yaygın bulunanları ise 

kafeik, ferrulic, p–kumaoik ve sinapik asitlerdir.  

Süs bitkilerinin çelikle çoğaltılmasında 

hormonların özellikle başta IBA olmak üzere 

oksinlerin köklenme üzerine etkilerini inceleyen 

çok sayıda araştırma mevcut olmasına rağmen, 

literatür incelendiğinde dışardan uygulanan 

fenolik asitlerin köklenme üzerine etkilerini 

belirleyen araştırma sayısı sınırlıdır. Bu 

çalışmanın amacı IBA, fenolik bileşiklerin bir 

sınıfı olan HCA ve IBA + HCA uygulamalarının 

V. agnus–castus çeliklerinin köklenme 

özellikleri üzerine olan etkilerini araştırmaktır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma; Akdeniz Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi araştırma uygulama serasında Mart–

Mayıs 2012 döneminde yürütülmüştür. Akdeniz 

Üniversitesi, kampüsünde doğal olarak yetişen 

Vitex agnus–castus türünden 12–15 cm 

uzunluğunda hazırlanan çelikler deneme 

materyalini oluşturmuştur. Çalışmada 2000 mg 

L
−1 

İndol butirik asit (IBA), 25 mg L
−1

 

hydroxycinnamic acid (HCA), 25 mg L
−1

 HCA + 

2000 mg L
−1

 IBA ve kontrol olmak üzere 4 farklı 

uygulama kullanılmıştır. Çalışma sisleme 

sistemine sahip sera koşullarında, perlit ortamda 

ve her tekerrürde 20 adet çelik olacak şekilde 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme 
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başladıktan 12 hafta sonra çelikler dikkatli bir 

şekilde sökülerek ve yıkanarak, köklenme 

oranları (%), kök sayıları (kök adeti/çelik), kök 

uzunlukları (ortalama kök uzunluğu cm /çelik) 

belirlenmiştir. Ardından kök ve sürgünler 

ayrılarak 48 saat süreyle 72
o
C‟de kurutularak 

hassas terazide kuru ağırlık değerleri 

belirlenmiştir.  

veriler PROC (SAS Institute, 1999) 

programı ile varyans analiz yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Ortalamalar Fisher metoduna 

göre korunmuş en az önemli fark (LSD) testi ile 

karşılaştırılarak ve uygulamalar düzeyinde 

LSD(0.05) değerleri hesaplanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 
Yapılan istatistik analizleri sonucunda 

köklenme oranı, kök sayısı, kök kuru ağırlığı 

açısından bitki büyüme düzenleyicileri 

arasındaki fark istatistikî olarak önemli 

bulunurken, uygulamaların kök uzunluğu ve 

sürgün kuru ağırlıkları üzerine etkileri önemsiz 

bulunmuştur (Çizelge 1).  

En yüksek köklenme oranları IBA + HCA 

(%66) ve IBA (%62) uygulaması ile elde 

edilmiştir. Bu uygulamalar kontrol çeliklerine 

göre köklenmeyi yaklaşık %30 oranında 

arttırmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 1). Padney ve 

Pathak (1981) de benzer şekilde IBA ile 

kombinasyon halinde verilen sinnamik asit 

uygulamasının malus sp. çeliklerinde kök 

oluşumunu teşvik ettiğini ve köklenme başarısını 

arttırdığını bildirmişlerdir. Pek çok araştırıcıda 

gerek dışarıdan uygulanan gerekse endojen 

fenolik bileşiklerin köklenme başarısına olan 

pozitif etkilerini rapor etmişlerdir. Muscolo ve 

Sidari (1998) Nicotiana plumbaginifolia türünde 

fenolik bileşikler ve humik maddelerin biyolojik 

etkilerini araştırdıkları çalışmada, fenolik 

bileşiklerin köklenme üzerine etkili olduğunu 

bulmuşlardır. IBA uygulanan bodur kiraz 

„GiSelA 5‟ (Prunus cerasus x P. canescens) 

çeliklerinde içsel fenolik bileşiklerin 

komposizyonu ve konsantrasyonları ile 

köklenme oranı arasındaki ilişkiyi araştıran 

Trobec ve ark. (2004) ise çok daha iyi köklenen 

terminal çeliklerin daha yüksek oranda rutin, 

kaffeik ve sinapinic asit gibi fenolik bileşikleri 

içerdiğini saptamışlardır. Trobec ve ark (2004) 

prunus sp. çeliklerinde elde ettikleri bulgular 

ışığında fenolik bileşiklerin önemine dikkat 

çekerek, köklenme başarısında en büyük etkinin 

IBA‟e atfedileceğini ancak köklenme başlangıç 

aşamasında çeliklerin belirli seviyelerde bazı 

fenolik bileşikleride içermesi gerektiği 

bildirmişlerdir. Fenolik bileşiklerin kök 

oluşumuna olan pozitif etkisi, bu bileşiklerin 

antioksidant gibi görev yaparak oksinleri 

dekarboksilasyondan (veya oksidasyondan) 

koruması böylece fenolik bileşik uygulaması 

ardından bitkide, kök oluşumunu teşvik edecek 

kullanılabilir oksin miktarını arttırması ayrıca 

yara dokularınıda oksidatif stresten koruması 

özellikleri ile açıklanmaktadır (De klerk ve 

Guan, 2011; Wilson ve Van Staden, 1990)  

Bitki büyüme düzenleyicilerinin kök 

sayılarına etkisi incelendiğinde, çelik başına 

ortalama en yüksek kök sayısı HCA ve IBA nın 

birlikte verildiği HCA + IBA uygulaması ile 

sağlanmış bunu IBA uygulaması takip etmiştir. 

Kontrol ve HCA uygulamalarında çelik başına 

ortalama 5 adet kök elde edilirken HCA + IBA 

uygulaması ortalama kök sayısını bu 

uygulamaların yaklaşık 3 katına çıkarmıştır 

(Çizelge 1 ve Şekil 2). Malus sp. türünde oksin 

(IAA ve NAA) ve farklı dozlardaki çeşitli 

fenolik bileşik uygulamalarının kök oluşumuna 

etkilerinin araştırıldığı çalışmada IAA ile birlikte 

kullanılan tüm fenolik bileşiklerin özelliklede 

ferulik asitin (300 mM), adventif kök sayısını 

önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir (De 

klerk ve Guan, 2011). Camelia sinensis (L.) 

çeliklerinde IAA, IBA ve NAA uygulamalarının 

kök sayısı, köklenme yüzdesi ve içsel fenolik 

konsantrasyonu miktar ve değişimine etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada ise IBA diğer oksinlere 

göre daha başarılı bulunmuş ve toplam fenolik 

içeriğinin özellikle başlangıç aşamalarında IBA 

uygulanmış çeliklerde daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (Rout, 2006). Rout (2006) fenolik 

bileşiklerin adventif köklerin ekspresyon ve 

başlangıç aşamalarında anahtar rol 

oynayabileceğini ve Camelia sinensis türünde 

köklenmeyi arttırıcı olarak kullanılabileceğini 

rapor etmiştir.  

Kök kuru ağırlık değerlerine bakıldığında 

0.51 g ile en yüksek değer yine HCA + IBA 

uygulamasından elde edilmiştir. HCA + IBA 

kombinasyonu Kontrol (0.38 g) ve HCA (0.33 g) 

uygulamalarına göre kök kuru ağırlığını önemli 

ölçüde arttırmıştır. Kök kuru ağırlık değerleri 

açısından IBA, HCA ve Kontrol uygulamaları 

arasında istatistikî olarak önemli fark 

bulunmamıştır (Çizelge 1 ve Şekil 3).  

Kök uzunluğu ve sürgün kuru ağırlık 

değerleri incelendiğinde ise incelenen bitki 
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büyüme düzenleyicileri ve kontrol uygulamaları 

arasında istatistik olarak önemli bir fark 

bulunmamıştır (Çizelge 1 ve Şekil 4–5).  

 

Sonuç  

Vitex agnus–castus çeliklerine yapılan 

IBA, HCA ve IBA + HCA uygulamalarının kök 

oluşturma özelliklerinin araştırıldığı bu 

çalışmada en yüksek başarı HCA ve IBA‟nın 

birlikte verildiği uygulama ile elde edilmiştir. 

HCA tek başına uygulandığında kontrol 

çeliklerine eşdeğer performans sağlarken IBA ile 

birlikte verildiğinde, köklenme başarısını önemli 

ölçüde arttırmış ve IBA‟nın tek başına 

uygulanmasına göre üstünlük sağlamıştır. Çelik 

ile çoğaltım yöntemlerinde adventif kök 

oluşumu önemli bir adımdır. Adventif kök 

oluşumu ise birbirini takip eden çok sayıda 

fizyolojik süreçleri içeren ve her bir süreçte 

oksinlerin, fenolik bileşiklerin, peroksidazların, 

sitokininlerin, etilen ve poliaminlerin 

seviyelerinin tipik değişimlerden geçtiği ve 

bunların karşılıklı interaksiyonunun kontrolü 

altındaki bir olaydır (Kevers ve ark., 1997). Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, IBA ile birlikte 

kullanılan HCA‟ in adventif kök oluşumunda 

pozitif potansiyel etkisine ve köklenmeyi 

arttırmada önemli rol oynayabileceğine işaret 

etmektedir. Ancak bundan sonraki çalışmalar ile 

farklı çeşit ve dozlardaki fenolik bileşiklerin 

köklenmeye etkisi daha detaylı incelenerek 

köklenmeyi arttırıcı olarak kullanılabilme 

potansiyellerinin belirlenmesi tavsiye edilir.  
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Çizelge 1. Hayıt (V. agnus–castus L.) çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin köklenme özelliklerine 

etkileri 

 
Köklenme oranı 

(%) 

Kök sayısı 

(adet/çelik) 

Kök uzunluğu 

(cm) 

Kök kuru ağırlık 

(gram) 

Sürgün kuru 

ağırlık (gram) 

Kontrol  38.1 b * 5 c 8.34 0.38 b 2.09 

IBA 61.9 a 9 b 6.16 0.43 ab 2.70 

HCA 23.8 b 5 c 7.87 0.33 b 2.41 

IBA+HCA 66.0 a 14 a 6.06 0.51 a 2.56 

Lsd (0.05) 18.0 3.6 ö.d. 0.10 ö.d. 

*Aynı konunun sütununda aynı harflerle ifade edilen değerler birbirinden farklı değildir.  

 

 
Şekil 1. V. agnus–castus L. çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin köklenme oranına etkileri (*Aynı 

harflerle ifade edilen değerler istatistik olarak birbirinden farklı değildir)  

 

 
Şekil 2. Vitex agnus–castus L. çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin ortalama kök sayısına etkileri 

(*Aynı harflerle ifade edilen değerler istatistik olarak birbirinden farklı değildir)  

 

Köklenme 
oranı (%); 
Kontrol ; 

38,1 

Köklenme 
oranı (%); 
IBA; 61,9 

Köklenme 
oranı (%); 
HCA; 23,8 

Köklenme 
oranı (%); 
IBA+ HCA; 

66,0 

K
ö

kl
e

n
m

e
 O

ra
n

ı (
%

) 

Uygulamalar  

a 

b 

a 

b* 

kök sayısı 
(adet/çelik); 
Kontrol ; 5 

kök sayısı 
(adet/çelik); 

IBA; 9 

kök sayısı 
(adet/çelik); 

HCA; 5 

kök sayısı 
(adet/çelik); 
IBA+ HCA; 

14 

K
ö

k 
Sa

yı
sı

 (
ad

e
t/

çe
lik

) 

Uygulamalar  

a 

b 

c 
c 
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Şekil 3. Vitex agnus–castus L. çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin kök kuru ağırlık değerlerine 

etkileri (*Aynı harflerle ifade edilen değerler istatistik olarak birbirinden farklı değildir)  

 

 
Şekil 4. Vitex agnus–castus L. çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin kök uzunluğuna etkileri 

(*Aynı harflerle ifade edilen değerler istatistik olarak birbirinden farklı değildir)  

 

 
Şekil 5. Vitex agnus–castus L. çeliklerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin sürgün kuru ağırlığına etkileri 

(*Aynı harflerle ifade edilen değerler istatistik olarak birbirinden farklı değildir)  

 

 

 

 

 

Kök kuru 
ağırlık ; 

Kontrol ; 
0,38 

Kök kuru 
ağırlık ; IBA; 

0,43 Kök kuru 
ağırlık ; 

HCA; 0,33 

Kök kuru 
ağırlık ; IBA+ 

HCA; 0,51 
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a
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b 
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uzunluğu 

(cm); 
Kontrol ; 

8,34 

Kök 
uzunluğu 
(cm); IBA; 

6,16 

Kök 
uzunluğu 

(cm); HCA; 
7,87 

Kök 
uzunluğu 
(cm); IBA+ 
HCA; 6,13 

K
ö

k 
U
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n
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ğu

 (
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) 

Uygulamalar  

a 
a 

a 
a 

sürgün kuru 
ağırlık ; 

Kontrol ; 
2,09 

sürgün kuru 
ağırlık ; IBA; 

2,70 

sürgün kuru 
ağırlık ; 

HCA; 2,41 

sürgün kuru 
ağırlık ; IBA+ 

HCA; 2,56 
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