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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 
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Özet 

Embriyofitlerin en ilkel grubu olan bryofitler, bitkilerin sudan karaya geçişinde evrimsel olarak önemli 

bir yere sahiptirler. Bryofitlerin pek çoğu karasal ortama adapte olmuştur. Bununla beraber, tamamen tatlı su 

ekosistemlerinde yaşayan sucul bryofit türleri de bulunmaktadır. Bu sucul karayosunu ve ciğerotu türlerinin 

bazıları akvaryumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya genelinde akvaryumlarda en çok yetiştirilen 

karayosunu türleri sırasıyla; Taxiphyllum barbieri (Cardot & Copp.) Z. Iwats., Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) 

Steud., vesicularia montagnei (Schimp.) Broth. ve en çok yetiştirilen ciğerotu türleri ise; Monosolenium tenerum 

Griff. ve Riccia fluitans L.‟tır. Bu türlerin hemen hepsi Türkiye‟de ticari ya da amatör olarak yetiştirilmekle 

birlikte sadece Riccia fluitans L. ülkemizde doğal olarak yayılış göstermektedir. Akvaryumlarda kullanılan 

bryofitler suyun kalitesini sudaki O2/CO2 dengesini düzenleyerek, sudan fazla nitratı uzaklaştırarak arttırmakla 

birlikte, akvaryum ortamında bulunan küçük türlerin ya da yavruların saklanma ve beslenme ihtiyaçlarını 

karşılayarak bu küçük suni ekosistemlerin ayakta kalabilmesine katkı sağlamaktadırlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Sucul bryofitler, akvaryum, bryofitlerin ekonomik kullanımı 

 

Bryophytes as Aquarium Plants 

Abstract 

Bryophytes are the most primitive group of embryophytes and has an evolutionary important position at 

adopting to terrestial life. Most of the bryophytes are well adopted to land enviroments. In addition some aquatic 

species of bryophytes live in completely fresh water ecosystems. Some of these moss and liverwort species are 

widely used in aquariums. The most widely cultivated moss species are Taxiphyllum barbieri (Cardot & Copp.) 

Z. Iwats., Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud., vesicularia montagnei (Schimp.) Broth. ; and liverwort species 

are Monosolenium tenerum Griff. and Riccia fluitans L. All of these species are cultivated commercially or 

amateurishly in Turkey; among them only Riccia fluitans L. found at our country. Aquarium bryophytes increase 

water quality by regulating O2/CO2 ratio and removing excess nitrate. In addition, these species provide a feeding 

and hiding area for smaller aquarium organisms and hatchlings. Consequently, aquatic bryophytes are important 

for contributing survival of those small artificial ecosystems.  

 

Keywords: Aquatic bryophytes, aquarium, economic usages of bryophytes 

 

GiriĢ 
Akvaryumlar, tatlı ya da tuzlu su 

ekosistemlerinin küçük ölçekte taklit edildiği 

ortamlardır. Akvaryum kelimesinin kökeni 

Latince su anlamına gelen “aqua” sözcüğü ile 

yer, bina anlamına gelen “–rium” son ekinin 

birleştirilmesiyle oluşan aquarium kelimesidir 

(Anonymus, 2006a). Akvaryum sahibi olmak 

dünya çapında yaklaşık 60 milyon kişi 

tarafından paylaşılan popüler bir hobidir. 

Akvaryumlarda balıklar, omurgasızlar, 

kaplumbağalar ve sucul bitkiler yetiştirilebilir. 

Akvaryum ekosistemlerinin sağlıklı 

gelişebilmesi için bitkisel ve hayvansal sucul 

organizmaların bir arada bulunması önemlidir. 

Dünya çapında akvaryumlarda hem tohumlu 

hem de tohumsuz bitkiler kullanılmaktadır.  

 

 

Akvaryum bryofitleri 

Bryofit kelimesinin kökeni, eski Yunan 

dillerindeki “bruon” ya da “brunein” 

kelimelerinden gelmektedir ve “su aldığında 

açılıp şişen bitki” anlamındadır (Glime, 2013). 

Embriyofitlerin en ilkel grubu olan bryofitler, 

bitkilerin sudan karaya geçişinde evrimsel olarak 

önemli bir yere sahiptirler. Bryofitler genel 

olarak karasal hayata uyum sağlamış olsalar da, 

bazı sucul türleri de mevcuttur (Fenner, 2013). 

Güzel görünümleri ve zahmetsiz bakımları 

sayesinde bryofitler pek çok akvarist için cazip 

bir seçenektir. Akvaryumlarda en çok tercih 

edilen karayosunu türleri Taxiphyllum barbieri 

(Cardot & Copp.) Z. Iwats., Fissidens fontanus 

(Bach. Pyl.) Steud., vesicularia montagnei 

(Schimp.) Broth. ve en çok yetiştirilen ciğerotu 

türleri ise; Monosolenium tenerum Griff. ve 

Riccia fluitans L.‟tır (Singh, 2006).  



506 

 

Taxiphyllum barbieri (Cardot & Copp.) Z. 

Iwats. (Java Yosunu) (Şekil 1): Dünya çapında 

ticari olarak en çok üretilen ve yetiştirilen 

akvaryum bryofiti türüdür. Önceden vesicularia 

dubyana olarak sınıflandırılan tür, bu gün 

Taxiphyllum barbieri adı altında yer almaktadır. 

(Iwatsuki, 1982). Türün doğal yayılış alanı 

Güneydoğu Asya‟yı kapsamaktadır. Oldukça 

yavaş büyüyen T. barbieri‟nin ekolojik toleransı 

yüksektir. Hafif acı sular da dâhil olmak üzere, 

bütün su tiplerinde yetişebilir. İdeal yetiştirme 

sıcaklığı 21–24°C arasıdır fakat 32°‟de bile 

hayatta kalabilir (Anonymous, 2006b). 

Karbondioksit ihtiyacı 3–5 mg/litre, ışık ihtiyacı 

ise 0.25 watt/litre‟dir (Anonymous, 2014b). 

Akvaryumların dip ya da orta kısımlarında 

herhangi bir yüzeyin üzerinde yetiştirilebilir. 

Akvaryumlarda özellikle yumurtlama ve yavru 

balık gelişimi için uygun ortam sunar (Tan, 

2006).  

Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud. 

(Anka Yosunu) (Şekil 2): Kuzey Amerika 

orijinli bu tür, akvaryum tabanına önceden 

hazırlanmış olan ızgaralara bağlanarak yatay ya 

da dikey olarak yerleştirilir. Büyüme hızı yavaş 

olan bu türün karbondioksit ihtiyacı 6–14 

mg/litre, ışık ihtiyacı ise 0.50 watt/litre‟dir 

(Anonymous, 2014b). 23–28
o
C ısısındaki suda 

gelişim gösteren F. fontanus, kirliliği tolere 

edebilir (Atherton ve ark., 2010, Anonymous, 

2014c), bu nedenle balık yoğunluğu fazla olan 

akvaryumlarda rahatlıkla tercih edilebilir.  

Vesicularia montagnei (Schimp.) Broth. 

(Çam Yosunu) (Şekil 3): Asya orijinli olan bu 

türün akvaryumda yetişebilmesi için bir yüzeye 

bağlanması gerekmektedir. Yavaş büyüyen bir 

türdür. Üçgen yaprakları nedeniyle çam ağacına 

benzeyen vesicularia montagnei, gelişebilmek 

için nispeten soğuk suya (18–24
o
C) ihtiyaç duyar 

(Anonymous, 2008).  

Monosolenium tenerum Griff. (Şekil 4): 

Bir ciğerotu olan bu tür, genellikle ön 

dekorasyon bitkisi olarak kullanılmaktadır. Asya 

kökenlidir. En dayanıklı ve toleranslı akvaryum 

bryofiti olan Monosolenium tenerum, 5–28
o
C‟lik 

sıcaklık aralığında yaşayabilir, çok yumuşak ve 

çok sert suları tolere edebilir. Işık ihtiyacı 0.25 

watt/litre, karbondioksit ihtiyacı ise 3–5 

mg/litre‟dir (Anonymous, 2014b). Çok hızlı 

büyüyen bu türü akvaryuma yerleştirmek için ön 

bağlama işlemi gerekse de, kısa süre içerisinde 

yüzeyi sıkıca sararak örtü görüntüsü oluşturur 

(Wilson, 2013).  

Riccia fluitans L. (Kristal Yosun): 

Genellikle yüzey üstü bitkisi olarak kullanılan 

bu ciğerotu, bağlama işlemi yapılırsa taban 

bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Oldukça 

kozmopolit bir tür olan Riccia fluitans, 

ülkemizde de doğal olarak yayılış 

göstermektedir. Işık ihtiyacı 0.5 watt/litre, 

karbondioksit ihtiyacı ise 6–14 mg/litre‟dir 

(Anonymous, 2014b). Hızlı büyüyen, yüksek 

toleranslı ve kullanışlı bir tür olması nedeniyle, 

2000‟li yılların başından bu yana akvaryumlara 

artan bir sıklıkta kullanılmaktadır (Fenner, 

2013).  

 

Bryofitlerin akvaryum ekosistemine katkıları 

Bryofitlerin akvaryumlara olan katkısı 

sadece dekoratif amaçlarla sınırlı değildir. 

Bryofitler akvaryum ekosistemlerinde oksijen ve 

karbondioksit dengesini fotosentez yolu ile 

düzenlerler. Ayrıca suda organik nedenlerden 

dolayı konsantrasyonu artan nitratı kendi 

bünyelerine alarak sudan uzaklaştırırlar. Ayrıca 

özellikle Taxiphyllum barbieri gibi sık dalları 

olan bryofitler, balıkların ve diğer sucul 

organizmaların yumurtlaması için önemli 

alanlardır. Karayosunlarının dalları arasına 

bırakılan yumurtalar ve burada yumurtadan 

çıkan yavrular, kanibal ergin bireylerden rahatça 

korunabilir. Küçük karides benzeri omurgasızlar 

ve larvalar, yosun yapraklarını yiyerek 

beslenebilir. Ayrıca bryofitlerin çevresindeki 

mikrofauna, yine larvalar ve küçük türler için 

besin kaynağıdır. Bu sayede bryofitler, küçük 

akvaryum ekosistemlerinin ayakta kalmasını 

sağlayabilirler (Anonymous, 2007).  
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Şekil 1. Taxiphyllum barbieri 

a) genel görünüş 

(Anonymous, 

2014a), b) yaprak 

(Tan, 2006).  

Şekil 2. Fissidens fontanus a) 

genel görünüş 

(Anonymous, 

2014b), b) yaprak 

(Anonymous, 2009).  

 

Şekil 3. vesicularia montagnei a) genel görünüş b) yaprak 

(Gonchayruk, 2011).  

  
Şekil 4. Monosolenium tenerum (Anonymous, 2014b) Şekil 5. Riccia fluitans (Anonymous, 2014b) 
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Özet 

Bu çalışmada; süs bitkileri seralarında yaygın olarak kullanılan otomasyon ve mekanizasyon 

uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Diğer endüstri dallarında yıllardır kullanılmakta olan, sensörler, 

yazılımlar, robot uygulamaları gibi teknolojik gelişmelerin seracılık sektöründe de uygulanmaya başlaması 

sektörün geleceği için ümit verici görülmektedir. Yeni teknolojilerin bu sektöre girişi; zaman, işgücü tasarrufu ve 

kaliteli ürün yetiştiriciliği ve hasadının yanında, doğal olarak yorucu olan işin kolaylaşarak, işletme sahibi ve 

çalışana esnek çalışma saatleri sunmasından dolayı, yeni neslin ilgisini de bu sektöre çekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sera, kesme çiçek, otomasyon, mekanizasyon.  

 

Applications of Automation and Mechanization in Ornamental Greenhouses 

Abstract 

In this research, automation and mechanization, common used in ornamental greenhouses was given 

information. It is inspired with hope for greenhouse bussiness, starting to use the high tecnology like sensors, 

softwares, robot applications, have been already using in other industry branch. Getting the new tech in to the 

agriculture bussiness; attract new generation to the greenhouse bussiness for giving flexible working time, 

bisedes saving time and labor, quality harvesting and making easier the prosess that is realy troublesome 

naturally for workers.  

 

Keywords: Greenhouse, cut flower, automation, mechanization 

 

GiriĢ 
Türkiye‟de seracılığın yayılmaya başladığı 

ilk günden bugüne kadar sebze ve meyve 

üretiminin yanı sıra kesme çiçek üretimi de 

gerçekleştirilmiştir. İklim koşullarının 

uygunluğu nedeni ile kesme çiçek yetiştiren ilk 

seralar, İstanbul ve çevresinde kurulmuştur. Bu 

bölgenin hâkimliği bir süre devam ettiyse de 

kentleşmenin ve talep artışının etkisiyle üretim 

diğer illere dağılmaya başlamıştır. Türkiye‟de 

örtü altı tarımın yapıldığı önemli iller ve mevcut 

sera özellikleri Çizelge 1‟de verilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi, Antalya, Adana, 

Mersin ve Muğla illerindeki örtü altı tarım 

alanları ülkemizin %87.6 oranını kapsadığı 

görülmektedir. Örtü altı yetiştiriciliğinin 

yapıldığı seralar içerisinde plastik seralar 

yaklaşık %50 oranında tercih edildiği 

görülmektedir.  

Antalya ili Türkiye‟de en önemli seracılık 

merkezlerinden biridir. Antalya‟yı sırasıyla 

Adana ve İçel illeri izlemektedir. Marmara 

Bölgesinde ise seracılığın en yoğun yapıldığı 

illerden biri Yalova‟dır. Yalova‟nın mikro klima 

özelliği gösteren ekolojik yapısı ve dünyanın en 

büyük tüketim merkezlerinden biri olan 

İstanbul‟a yakınlığı gibi nedenlerle bu bölgedeki 

seracılık iç bölgelere göre oldukça gelişmiştir. 

Yalova ve çevresinde talep ve iklim koşullarına 

bağlı olarak saksı ve kesme çiçek yetiştiriciliği 

yaygındır (Hacıbebekoğlu ve ark., 2011).  

Türkiye‟de süs bitkileri üretim alanlarının 

yıllara göre değişimi incelendiğinde (Çizelge 2), 

2000 yılında toplam 1513 ha olan süs bitkileri 

üretim alanı, 2009 yılında 3359 ha‟a 

yükselmiştir (Anonim, 2011).  

 

Seralarda otomasyon 

Genel bir tanım ile bir sistemin (tezgâh, 

fabrika, sera vb.) kontrolünün insan eli 

değmeden bir kapalı çevirim içerisinde otomatik 

olarak yapılmasına "otomasyon" denir. Sera 

içerisindeki sıcaklık, nem, basınç, ışık vb. 

değerlerin yetiştirilen bitki türüne göre 

düzenlenmesi ve belirli oranlarda tutulması 

gerekir. Bu işlem otomasyon sistemi olmadan 

yapılmaya çalışıldığı zaman, düzensiz olmakla 

birlikte, serada 24 saat bir insanın gözetim 

yapması ve anında müdahale etmesi 

gerekmektedir (İnan, 2002).  



509 

 

Bilgisayar kontrollü sera otomasyon 

sistemlerinin yetiştiricilere sağladığı yararlar şu 

şekildedir (Dayıoğlu, 2008):  

İlaç kullanımında %45 azalma,  

İş gücü masraflarında %65 azalma,  

Genel masraflarda %74 azalma,  

%83 daha etkili yönetim,  

%100 iyileştirilmiş koşullar.  

Dayıoğlu‟nun (2008) bildirdiğine göre, 

ABD‟nin Kaliforniya eyaletindeki sera 

yetiştiricileri otomasyon sayesinde elektrik 

kullanımında %20, yakıt tüketiminde %30, su 

kullanımında %30–75, gübre kullanımında 

%30–50, ilaç kullanımında %20–40 

düzeylerinde azalma gerçekleştiğini; iş gücü 

verimliliğin de %15‟in üzerine çıktığını 

belirtmiştir.  

Seralarda üretilmesi planlanan bitki türüne 

göre isteklerin karşılanabilmesi için aşağıdaki 

donanımlara gereksinim vardır (Anonim, 2012).  

 

Sinyal algılama sistemi  

Seranın etkili yönetilmesi için, sera 

içindeki ve dışındaki güneş ışınımı, sıcaklık, 

rüzgâr hızı, yağmur, bağıl nem, gibi birçok 

değişkenin sürekli ölçülmesi gereklidir.  

Bir sensör; sinyali seçme, dönüştürme ve 

algılama fonksiyonlarını yerine getiren 

elektriksel sinyal çıkışlı elemanlar olarak 

tanımlanmaktadır. Sensör, birçok sinyal 

arasından istenen bilgiyi seçer; bilgiyi ölçülebilir 

bir forma dönüştürür; sinyali algılama işlemini 

gerçekleştirir (Dayıoğlu, 2008). Bir seradaki 

otomasyon sistemlerini kontrol eden bilgisayar 

ünitesi ve çevre birimleri Şekil 1‟de verilmiştir 

(Kürklü ve Çağlayan, 2005).  

Sinyal algılama sistemi, tarımsal üretim 

yöntemine göre değişmekle birlikte, aşağıda 

sıralanan bileşenlerden oluşur (Aldrich, 1984):  

Sıcaklık sensörleri: hava ve toprak 

sıcaklığı (sera içi ve dışı),  

Nem sensörleri: hava nemi, toprak nemi,  

Güneş ışınımı sensörleri,  

Fotosentez etkili ışınım sensörleri,  

Yağmur detektörü,  

Rüzgâr hızı ölçer,  

pH ölçer,  

Elektriksel iletkenlik ölçer,  

CO2 analizörü.  

Alarm sistemlerinin uyarı durumları:  

Hava sıcaklığı (çok yüksek–çok düşük) 

Nem çok yüksek 

Isıtıcı arızaları 

Pompa arızaları 

Toprak sıcaklığı 

Toprak nemi 

Hırsızlıklar 

Tank su seviyesi 

Duman  

Yangın 

Kar.  

Alarm sistemi sesli uyarı vermenin 

yanında, belirtilen telefon numarasını arama 

işlemini de gerçekleştirmektedir (Anonim, 

2012).  

 

Isıtma Sistemi  

Sıcaklık sera içinde oluşturulacak en 

önemli unsurlardan biridir. Sera içi iklimi 

oluşturan diğer unsurlarında uygun olması 

durumunda yetiştirilen bitki için izin verilecek 

en yüksek sıcaklığı aşmamak kaydıyla, sera içi 

sıcaklık derecesinde her 10ºC‟lik artışın, bitki 

gelişmesini yaklaşık iki kat arttırdığı bilinen bir 

gerçektir. Sera ısıtmasında uygulanan temel 

ısıtma elemanları 7 grupta toplanmıştır. Bunlar; 

1. Sobayla ısıtma 

2. Kaloriferle ısıtma 

 a) Sıcak sulu 

 b) Buharlı 

3. Sıcak havayla ısıtma 

4. Elektrikle ısıtma 

Direnç elemanı üzerinden üfleyen bir 

fandan oluşur. Hava sıcaklığı termostat 

tarafından kontrol edilir. Elektrik maliyetlerinin 

yüksekliği nedeniyle talep görmez. Çimlenme, 

toprak ve yastık ısıtmalarında yaygın kullanılır.  

5. Doğal enerji kaynaklarıyla ısıtma 

Doğal kaynaklara güneş ve jeotermal 

enerjiler örnek verilebilir.  

Yararları 

Isıtma elemanları bitkilere yakın 

döşenebilir ve zarar vermez.  

Geniş ısıtma yüzeyleri kullanılarak istenen 

yüksek yaprak sıcaklıklarına ulaşmak 

mümkündür. Mantar ve bakteri hastalıkları 

olasılığı azalır.  

Plastik gibi ucuz malzemeler ısıtıcı yüzey 

ve tesisatta kullanılabilir.  

Kök ortamı doğrudan ısıtılabilir.  

Sakıncaları 

Tesisat boru çapları büyüktür ve yatırım 

harcamalarını arttırır.  

Isıl atalet fazladır sıcaklık kontrolü yeterli 

ve hassas yapılamayabilir.  

6. Atık sıcak sularla ısıtma 
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Termik enerji santrallerinin atık suları 

ısıtmada kullanılabilir. Dereceleri düşük 

olduğundan hızlı ve sürekli akış sağlanması için 

normalden geniş borular döşenmelidir.  

7. Isı pompasıyla ısıtma 

Seraların soğuk mevsimlerde ısıtılması 

için ısı pompaları yardımıyla derin kuyu suları 

ve 0ºC ve daha düşük değerlerde olmamak üzere 

çevre havası kullanılabilir.  

Son yıllarda birincil yakıtların (doğalgaz, 

LPG, fuel–oil, kömür vb.) fiyatlarındaki aşırı 

yükselme sera ısıtmasında bitki üretim 

maliyetlerine de olumsuz yansımaktadır. Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal 

desteklemelerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını desteklemesi, sera 

yetiştiriciliğinde de mevcut yakıtlara alternatif 

olarak yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımına doğru bir eğilim başlamıştır. Şekil 

2‟de Yalova ili, Kadıköy mevkiinde faaliyet 

gösteren bir süs bitkisi serasında odun 

atıklarından üretilen pelet yakıtın kullanıldığı 

sıcak su ısıtmalı kazan tesis edilmiştir. Mevcut 

seradaki ısıtılacak alan yaklaşık 800 m
2
‟dir. 

Tesis edilen kazan 250.000 kcal/h ısıtma 

kapasiteli, otomotik ateşleme sistemine sahip, 

otomotik yüklemeli, otomoatik kül çıkartma ve 

ortam ısı termostatına sahip bir kazandır. Isıtma 

kazanında kullanılan odun peleti, her türlü 

orman ağacının marangoz atığı olan talaş 

malzemesinden yapılmış olup yaklaşık 6 mm 

çapındadır. Pelet yaklaşık 4000 kcal/kg ısıl 

değer, %8 nem, %2 kül, %0.1 kükürt ve 750 

kg/m
3
 yoğunluğa sahiptir (Anonim, 2013a).  

Sera içi iklim kontrolünde en önemli 

etkenlerden biri, sıcaklık olduğundan en sık 

ölçülen büyüklük olmuştur. Hemen hemen her 

kimyasal, biyolojik işlem ve reaksiyonlar 

sıcaklığa bağlı olduğundan, sıcaklık değerinin 

kritik olduğu durumlarda, uygun olmayan 

sıcaklıklardan sonuçlanan önemli hasarlar 

meydana gelmektedir. Bu durumlar göz önüne 

alınarak, metal ve yarı iletkenlerin sıcaklık 

karşısında direnç değiştirmeleri prensibine 

dayanarak, termorezistif dönüştürücüler imal 

edilmiştir. Termistörler negatif sıcaklık katsayılı 

NTC termistör ve pozitif sıcaklık katsayılı PTC 

termistör olarak iki tiptir. Demir grubu 

oksitlerinden imal edilen NTC‟lerin dirençleri 

metallerin aksine artan sıcaklıkla çok büyük bir 

azalma gösterirler. Direncin sıcaklığa büyük 

ölçüde bağlı olması sayesinde, bu elemanlardan 

sıcaklığın elektriksel olarak ölçülmesinde 

yararlanılmaktadır (Ciğer, 2010).  

 

Havalandırma sistemi  

Bağıl nem oranı, bitki yaprakları ve ortam 

havası arasındaki buhar basıncı farkını 

etkilediğinden, terleme işlemi için önemli 

olmaktadır. Sera içerisindeki bağıl nemi veya 

toprak nemini ölçmek için nem sensörleri 

kullanılır. Havadaki nemi ölçmek için basit bir 

kapasitif devre kullanılmaktadır. Bu devrenin 

çalışma mantığı, havadaki nem miktarı ile 

birlikte, devrenin kapasitif değerinin değişmesini 

sağlayan iki metal levha arasına havanın nemini 

tutacak bir madde yerleştirilmesidir. Bu değişim 

ADC devre ile sayısal değerlere dönüştürülüp, 

gerekli olan işlemler gerçekleştirilir. Toprak 

nemi için ise; toprak içerisine belirli aralıklarla 

daldırılan metal propların kapasitif değişimi 

ölçmesi sağlanır (Ciğer, 2010).  

Sera havalandırmasında sera içi 

sıcaklığındaki yükselmelerin önlenmesi, sera 

nispi neminin kontrol altında tutulması, 

fotosentez ile üretilecek besin maddeleri için 

bitkilere gerekli CO2 sağlamak amacı ile yapılır. 

Sera havalandırması ile temiz havanın toprak 

yüzeyindeki hareketi, toprak ve hava arasındaki 

gaz alışverişini arttırarak toprak içerisindeki 

sirkülâsyonu arttırır. Nispi neminin yüksek oluşu 

ve iç sıcaklığın düşmesi sonucu su buharının 

yapraklar üzerinde ve altlarında yoğunlaşması 

sonucu mantari hastalıklar artar. Bunun 

önlenebilmesi iyi bir havalandırma sistemi ile 

sağlanır ve önlenmesi kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Seralarda havalandırma sistemi 

doğal ve zorunlu olmak üzere iki yolla sağlanır 

(Buschermohle, 2003).  

a) Doğal (Çatı yan perdeler) havalandırma  

Doğal havalandırma sera içi havasının 

sera dışı havası ile sera kapakları yardımıyla ve 

doğal olarak yer değiştirilmesiyle sağlanır. 

Doğal havalandırma hareketinde; sera iç ve dış 

sıcaklıkları arasındaki farklılık, sera içi nemi ve 

rüzgârlar etkili olmaktadır.  

Avantajları 

Tesis ve çalışma maliyetleri düşüktür.  

Dezavantajları 

Hava akışının hassas bir şekilde kontrol 

edilme eksikliği; gün boyunca farklı şiddet ve 

yönden esen rüzgâra bağlıdır. Sakin ve sıcak 

günlerde yetersiz, rüzgârlı günlerde de aşırı 

havalandırmalar oluşur.  
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Yetiştirici elle çalışan perdeleri devamlı 

kontrol altında tutmak zorundadır.  

Yan ve çatıdaki perdelerdeki ısı kayıpları 

yüksek ısıtma maliyetlerine neden olur.  

b) Zorlamalı (Fan) havalandırma 

Sıcaklık farkının azaldığı, rüzgâr hareketi–

nin durduğu dönemlerde zorunlu havalandırma 

vantilatör ve aspiratörler tarafından sağlanır.  

Avantajları 

Bitki üzerindeki olası hava değişimi ve 

akımlarını minimuma indirir.  

Çevresel kontrol hassas olarak sağlanır.  

Otomatik sisteme geçmek kolaydır.  

Dezavantajları 

Fanlar, perdeler, kablo malzemeleri 

maliyeti,  

Fan bakımı ve elektrik giderleri.  

Havalandırma sistemi her serada farklı 

tasarlanabilir. Kapakların açılabilmesi veya 

kapatılabilmesi için, mekanik bir sistem 

olmalıdır. Mekanik sistemi kontrol eden elektrik 

motoru ve hidrolik sistem bulunmalıdır. 

Kapaklarda step motorlar kullanılırsa istenen 

açıda ve derecede açma işlemi gerçekleşebilir 

(İnan, 2002).  

 

Serinletme sistemi  

Sıcak iklimli bölgelerde yaz aylarında sera 

içi sıcaklık, doğal veya zorlamalı havalandırma 

uygulamalarıyla bitkilerin olumsuz yönde 

etkilenmeyecekleri değerlerde tutulamamaktır. 

Bunun için seralarda gölgelendirme ve 

buharlaşmalı (sisleme ve nemli yastık) 

serinletme uygulamaları yapılmaktadır.  

 

Aydınlatma sistemi  

Bitkiler gelişme dönemlerinde bol ışığa, 

buna karşılık dinlenme dönemleri süresince daha 

az ışığa gereksinim duyarlar. Sera içerisindeki 

ışık miktarını ölçmek, uygun şekilde ayarlamak 

ve veri tabanı dosyası olarak kaydetmek 

seralarda yetiştirilen ürünlere ait olan araştırma–

larda çok faydalı olmaktadır. Sera içerisindeki 

ışık şiddetini ölçmek için; sera içerisine 

elektriksel karakteristiği ışık ile değişen foto 

dirençler yerleştirilir. Yapılan küçük bir devre ile 

sensör olarak bu dirençler kullanılarak sera 

içerisindeki ışık ve buna bağlı dalga boyu gibi 

veriler algılanmaktadır (Ciğer, 2010).  

Aydınlatma sistemi fotosentez ve 

fotoperiyodik amaçlı olarak iki çeşittir. Doğal 

ışık kaynağı olan güneş ışınlarından, özellikle 

kış aylarında en yüksek yararlanmayı sağlamak 

için sera içinde ışık dağılımının eşit olması 

gerekir. Bu bakımdan seraların ve sera içi yatak 

ve tezgâhların yönlendirilmesi önemlidir. 

Seralarda kesme çiçek üretiminin ekonomik 

bakımdan önem taşıdığı kış aylarında Doğu–Batı 

yönünde yerleştirilen seraların büyük avantaj 

sağladığı görülmüştür. Sera hangi yönde olursa 

olsun bitki sıralarının Kuzey–Güney 

doğrultusunda yerleştirilmeleri zorunludur. 

Bitkilerin gelişme dönemindeki gün uzunluğuna 

gösterdikleri tepkiye fotoperiyodizm denir. 

Fotoperiyodisite gösteren bitkilerin kesme 

çiçekçilikte kullanımlarında karartma ve ilave 

ışıklandırma ile istenilen dönemde çiçek elde 

etme olanağı sağlanır. Krizantem, poinsetia, 

karanfil vb. gibi ışığa duyarlı bitkilerin 

üretiminde özellikle kış aylarında ilave ışık 

gereksinmeleri akkor lamba, cıva buharlı ampul 

ya da florasan tüpler yardımı ile istenilen 

miktarda sağlanır (Şekil 4) (Anonim, 2012).  

 

Sera kontrol sistemi  

Seranın bilgisayarla kontrol edilmesi 

birçok şekilde yapılabilir. Uygulamada gömülü, 

dağıtılmış ve uzaktan veri toplama–kontrol 

teknolojileri kullanılabilmektedir. Bu işlemlerin 

yapılabilmesi için seralar için geliştirilmiş özel 

otomasyon programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Otomatik kontrol sistemlerinin 

çalışmasındaki ilk aşama temel verilerin elde 

edilebilmesidir. Otomasyon uygulamalarında 

elektriksel büyüklükler ya doğrudan ölçülerek ya 

da fiziksel büyüklüklerden dönüştürücüler 

yardımıyla elde edilebilmektedir. Sensörler ile 

dönüştürücüler, çoğu zaman iç içe bir yapı 

oluşturmakla beraber, ayrı ayrı yapılarda da 

bulunabilmektedir. Dönüştürücüler, işlevsel 

özelliklerine göre verici, sensör, detektör, 

toplayıcı ve prob olarak ifade edilebildiği gibi, 

bazı büyüklüklerin önüne "ölçer" ifadesi 

getirilerek; ivme ölçer, debi ölçer ve hız ölçer 

(takometre) gibi adlarla da bildirilebilmektedir.  

Sera otomasyon sistemi için; sıcaklık, ışık 

ve bağıl nem gibi çevresel faktörlerin 

algılanması yanında, toprak nemi, rüzgâr hızı, 

sera iç ve dış sıcaklıkları, toprak sıcaklığı, ışık 

şiddeti, toprak ıslaklığı ve yaprak ıslaklığının da 

ölçülmesi gerekebilir. Ölçülmek istenilen 

değerler için sensör sayısını arttırmak 

mümkündür (Ciğer, 2010).  
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Seralarda mekanizasyon 

Toprak iĢleme 

Sera içi, üretim programı doğrultusunda 

farklı üretim aşamalarında ekim ve dikim için 

kullanılan tezgâh ve kaplarda büyük 

değişiklikler olduğu gibi bunlar içersine konulan 

harçlarda da büyük farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Sera tabanı üretim alanı olarak 

kullanıldığında mevcut toprak yada nitelikleri 

düzeltilmiş ilave besin maddeleri ve organik 

madde katkılarıyla fiziksel özellikleri 

yetiştirecek bitkinin isteklerine uygun olarak 

ayarlanmış toprak yüzeyi sterilize edildikten 

sonra işlenir. Üretim aracı doğrultusunda yastık, 

tava ya da karık biçiminde yüzey 

şekillendirilerek dikime hazırlanır. Tüm alanda 

tek bitkiden oluşacak sıra dikimlerde toprak 

yüzünün sadece düzeltilerek makine ya da elle 

dikimin yapılması sağlanır. Kesme çiçekçilik 

amacı ile kullanılacak seralarda bazı özel üretim 

ortamlarının hazırlanması zorunludur. Gül, 

Karanfil, Krizantem, Gerbera gibi kesme çiçek 

türleri için hendek adı verilen özel üretim 

yataklarının hazırlanması, kaliteli ve standart 

ürün elde edilen sonuçlara göre en sağlıklı ve 

düzenli üretim tabandan izole edilmiş ortamlarda 

gerçekleştirilebilmektedir. Kesme çiçek saksılı 

bitkiler ve çelik köklendirme amacı ile 

kullanılan izole edilmiş ikinci önemli üretim 

yastığı tipi tezgâhlardır (Şekil 5). Hendekler 

toprak yüzeyinden bir miktar (5–50 cm) 

yüksekte ya da ara yolları seviyesinde 

doldurulacak biçimde düzenlenir. Genişlikleri 

seranın boyutlarına sulama ve aydınlatma tipine 

ve üretilecek bitkinin isteklerine bağlı olarak 

100–120 cm tutulur. Ara yollarda ise 40–50 

cm‟lik genişlik yeterlidir. Hendek içleri 40 

mikron kalınlıktaki polietilen branda ile 

kaplanır. Hendek içleri üretilecek bitkinin 

istekleri doğrultusunda uygun bir karışımla 

(sterilize edilmiş) doldurulur. Çelik köklendirme 

için, genellikle eşit oranlardaki kum, gübre ve 

torf karışımı (elenmiş olarak) uygun olmalıdır. 

Saksı harcı ya da hendek ve tezgâhların 

doldurulması için gerekli olan harçlar için farklı 

reçeteler uygulanabilir (Anonim, 2012).  

 

Çapa ve seyreltme 

Seralarda çapa ve seyreltmeler insan 

gücüyle el çapaları ve motorlu çapa makinaları 

yardımıyla yapılabilmektedir (Şekil 5). Bazı 

büyük seralarda traktörlere asılan tipleri de 

kullanılır. Hassas ekim olduğundan seyreltme 

gereği çok fazla duyulmaz.  

 

Ekim–dikim iĢlemi 

Seralarda ekim dikim işlemleri elle ya da 

makinelerle yapılabilir. Tohumlar doğrudan 

ekilebildikleri gibi önce fideliklere, fideler de 

seradaki esas yerlerine dikilebilir (Yağcıoğlu, 

2009). Ekim–dikim mekanizasyonu; 

Pnömatik ekim makineleri,  

Çimlendirme kaplarındaki toprağı 

bastırma ve tohum yuvası açma düzenleri,  

Harç doldurulmuş saksılara elle dikim,  

Tam otomatik saksıya dikim şeklinde 

sıralanabilir (Şekil 6).  

Çelik kesme ve dikim robotları çiçekçilik 

ve fidanlık ürünlerini çoğaltıp yaymak için 

kullanılır. Kesimler için ayrılan toplu bitki 

materyali; modülleri otomatik olarak taşıyan 

tutuculara elle yerleştirilir. Materyal, robot 

modülündeki tutucu bir kamera önünden dikey 

taşınır. Sistem kıskaç tarafından tutulan 

kesimleri dal çekmek için uygun olup olmadığını 

belirler. Bu durumda, robot daldan bir parça 

keser, istenen köklendirme hormonu içine batırır 

ve bir saksıya veya viyol tepsiye diker. Bu işlem, 

programlanmış yaprak oryantasyonu ve kesme 

ekleme açısına göre tam olarak yapılır (Şekil 7).  

 

Sulama 

Seralarda yetiştirilen bitkiler kapalı 

ortamlarda olduklarından gereksinim duydukları 

suyu doğal yollardan alamazlar. Seralardaki su 

gereksinimi dışarıda olandan daha fazladır. 

Seralarda sulama yöntemleri; 

Hortumla,  

Tava ve karık yöntemiyle yüzeyden,  

Yağmurlama,  

Delikli borularla,  

Damla,  

Toprak altı,  

Sisleme (Şekil 8).  

Bitkinin su ihtiyacı olup olmadığı 

sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda tespit 

edilerek; sulama işlemi sistem tarafından 

otomatik olarak başlatılır ve sona erdirilir. 

Toprak nemi, havanın mutlak nemi, yaprak 

ıslaklığı gibi bilgiler sensörler yardımıyla 

sisteme aktarılır. Sensörlerden toplanan veriler 

mikro işlemcilerde işlenerek yorumlanır. Çıkan 

sulama kararına göre de su pompası veya 

selenoid valfler aktif hale getirilir (İnan, 2002).  
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Sera kurulacak alanda yıllık 850 ton/da 

kaliteli sulama suyunun bulunması zorunluluğu 

başlangıçta hesaba katılmalıdır. Sulama suyuna 

duyulan gereksinme; üretim aşamasına, bitki 

çeşidine ve gelişme dönemine bağlı olarak 

büyük değişiklik gösterir. Su ihtiyacının 

karşılanmasında da üretim aşaması ve bitki 

çeşidi dikkate alınarak uygun olacak sulama 

sistemi uygulanır.  

Otomatik olarak çalışan bu sistemlerde, 

filtre edilip ortam sıcaklığına getirilmiş sulama 

suyu, mist başlıklarından toz halinde bitkilerin 

üzerine pülverize edilir. Ortamın sıcaklığı ve 

nispi nem oranı sürekli kontrol altında tutulur. 

Sistemin çalıştırılması elektronik yaprak ya da 

oda içerisine yerleştirilmiş higrometre 

yardımıyla selenoid valfin açılıp kapatılması ve 

hidrofordaki basınç yardımıyla suyun başlıklara 

gönderilmesi ile çalışır duruma gelir.  

Kesme çiçek, saksı bitkileri ve dış 

mekânda kullandığımız ağaç ve çalı çeliklerine 

farklı sulama sistemleri uygulanır. Kireçsiz bor 

benzeri bitkiye zararlı kimyasal bileşikler 

içermeyen dinlendirilmiş bol suya gereksinme 

vardır. Sulama suyunun seradaki ortam 

sıcaklığına yakın düzeyde olması sistemlerin 

çalışabilmesi için gerekli su basıncının 

sağlanacağı pompa düzenlerinin, ana ve yan 

dağıtım boruların işletme planına uygun olarak 

sera içersine dağılımı yapılır. Her bir lateralin 

kontrol altında tutulması için gerekli vanalar ve 

lateraller üzerinde sistemin özelliği gereği su 

dağıtımını sağlayacak başlık ya da damlama 

sulama düzenleri yer alır.  

Sulama düzeni ile birlikte gübreleme ve 

ilaçlama fonksiyonlarının yerine getirilmesi 

amacı ile basınçlı pompa düzeni ile birlikte 

sisteme istenilen miktarda sıvı gübre ya da ilacın 

karıştırılabileceği düzenler konulur. Sulamada 

sadece bitkinin kök bölgesindeki (topraktaki) 

nem miktarının arttırılması değil aynı zamanda 

hava nispi neminin de toprak nemi ve ortam 

sıcaklığı ile ilişkisi kurulup gelişim ve su 

miktarının ayarlanması yapılır (Anonim, 2012).  

 

Gübreleme 

Çoğu seralarda bitkilerin ihtiyacı olan 

kimyasal gübreler sulama suyuna katılarak 

bitkilere ulaşır.  

Kimyasal gübre uygulamaları: Gübre 

enjektörleri sulama sistemindeki tedarik su 

borusu üzerine kurulmuş mekanik aygıtlardır. İki 

temel tip enjektör vardır: İlki karbüratör sistemi 

gibi çalışarak gübre deposu ile su tedarik borusu 

arasında basınç oluşturarak gübre solüsyonunun 

sulama suyuna karışması sağlanır. Diğerinde ise 

su ya da elektrik ile çalışan pozitif yer değiştirici 

pompa ile gübrenin sulama sistemine girişi 

sağlanır. Her iki sistemde de doz, gübrenin su 

içindeki oranı ile sağlanır. Bu sistemler 

seçilirken; sistem kapasitesi, sulandırma 

(seyreltme) oranları, taşınabilir olması ve 

alternatif karışımlar için kullanılabilir–liğine 

dikkat edilmelidir (Aldrich, 1984).  

Karbondioksit gübrelemesi: Bitkilerin 

fotosentez yaparken kullandıkları maddeden biri 

karbondioksittir. Havadaki CO2 oranı 300 

ppm‟dir. Seradaki bitkiler sera içindeki havayı 

kullanarak fotosentez yapar. Sera içindeki CO2 

miktarı artarsa fotosentez hızı da artar. 

Fotosentezin hızlanması bitkinin büyüme ve 

gelişmesini de artırır. Güllerde saplar uzar, 

goncalar daha iri olur ve ağır olur. Ürün miktarı 

%7–60 arasında artabilir. Seralarda fotosentez 

ile azalan CO2 seraların havalandırılması ile 

artırılabilir. Bu nedenle iyi havalandırma çok 

önemlidir. Seralara ilave olarak CO2 verilebilir. 

Gündüz fotosentezin başlamasıyla ortamda 

azalan CO2 oranını, ilave CO2 kaynaklarıyla 

ihtiva edilmesine “karbondioksit gübrelemesi” 

denir. Seralarda kullanılacak CO2 kaynağı sıvı 

gaz, kuru buz, sıkıştırılmış gaz ve sera içinde 

alkol ve propan yakılması şeklinde sıralanabilir 

(Megep, 2007).  

 

Tarımsal savaĢ 

Seralarda kimyasal ilaçlarla yapılan 

tarımsal savaş uygulamalarında mekanik sırt 

pülverizatörlerinin her tipi küçük seralarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Yağcıoğlu, 

2009). İlaçlamada yararlanılan makinelere; 

Otomatik sırt pülverizatörleri,  

Sis jeneratörleri,  

Döner diskli el pülverizatörleri,  

Membranlı sırt pülverizatörleri,  

Pnömatik sırt pülverizatörleri,  

Çekilir tip elektrostatik pülverizatörler,  

Çatıya asılı, raylı pnömatik 

pülverizatörler,  

Döner disk memeli elektro statik ilaçlama 

rampası, örnek olarak verilebilir.  

İlaçlama yanında dezenfeksiyon için 

buhardan, güneş enerjisinden (solarizasyon) ve 

kimyasal (toprak enjektörü) maddelerden 

yararlanılmaktadır.  
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Tarım dışı sektörlerde uzun yıllardır 

kullanılan robotlar özellikle seracılıkta da 

kullanılmaya başlamıştır. Bu amaçla kullanılan 

robotun başlık ekipmanları değiştirilerek hassas 

granül gübre dağıtımı, hassas sprey ilaçlama 

amaçlı denemeler başlamıştır (Belforte ve ark., 

2006). Bunun dışında seçim (olgunluk, ıskarta, 

vb.) amaçlı robotlar da seralarda 

kullanılmaktadır (Şekil 10).  

 

Hasat ve taĢıma 

Örtü altı yetiştiriciliğinde makinalı hasat 

hemen hemen yoktur. Ancak son yıllarda renk 

ve şekil algılama ile çalışan robotlar üzerinde 

durulmaktadır (Şekil 11). Hasat robotu üç 

taşınabilir robottan oluşur:  

Olgunluk belirleyici robot, hasat 

aşamasına gelmiş olgun gülleri ölçer ve kesim 

yerini belirler,  

Kök izleme ve kesim için kök kesme 

robotu,  

Kavrama ve kesme için askıya sürükleyici 

bir robot.  

Olgunluk robotu ve kök kesme robotu 2–

B ve 3–D görüntü sistemleri yardımı ile hasat 

izini vermek için kameralar ve aydınlatma ile 

donatılmıştır. Görme sistemleri ve robotlar da 

oluk taşıma sistemi işleten bir ana denetleyici 

aracılığı ile iletişim kurarlar.  

Olgunluk robotu gülün video görüntülerini 

alır. Olgunluğu kararında ve gül kesim 

pozisyonlarını belirlemek için bunları kullanır. 

Bu pozisyonlar o olgun gülleri kavraması için 

kavrama robotuna yönlendiren ana denetleyiciye 

iletilir. Kök kavrandıktan sonra, ikinci bir görüş 

sistemi köke bakar. Kök üzerinde tam kesme 

noktasını belirler ve kesim robotu gülü keser. 

Bundan sonra, kıskaç robot kesilmiş gülü askıya 

almaya yönlendirir. Bu robot bir demet sıralama 

makinesine ve gül taşıyan özel bir dışarı 

beslenme sistemine bağlanabilir (Anonim, 2013b 

ve 2013c).  

Taşıma için ise pek çok alternatif 

mevcuttur. Bunlar içerisinde; 

Forkliftler,  

Elektrik motorlu taşıma arabası,  

Ürün taşıma vagonu,  

Yerden veya tavandan raylı yada 

tekerlekli,  

Sonsuz bantlı,  

Taraklı ön taşıyıcılar,  

Asansörler,  

Tam otomatik saksı yükleme robotları 

örnek olarak verilebilir.  

 

Sınıflandırma ve paketleme  

Üretilen ürünün pazarlama şansını 

arttırmak için seçilmesi, boylanması ve 

paketlenmesi gerekir (Şekil 12) (Anonim, 

2013d). Sınıflama ve paketleme için yararlanılan 

sistemler şunlardır:  

Sonsuz döner bant yüzeyli boylama 

masası,  

Çiçek sayma düzeni,  

Çiçek demeti bağlama,  

Kesme çiçek kutu açma,  

Saksı bitkileri optik sınıflandırma,  

Saksı paketleme.  

 

Seralarda diğer tesisler 

a) Gübrelik, kompost ve toprak deposu: 

İşletmenin üretim kapasitesine bağlı olarak 

mutlak bulunması gerekli tesislerden birisidir. 

Çalışma kolaylığı sağlaması, yağışların ve güneş 

etkisi ile bozulma ve yıkanmanın engellenmesi, 

düzenli ve sürekli takviyenin sağlanabilmesi için 

üzerinin kapalı, ayırıcı duvarların (perdelerin) 

yapılmış, zeminin beton kaplı ve çalışma 

kolaylığı sağlayıcı formda olması gereklidir.  

b) Karışım hazırlama ve sterilizasyon 

ünitesi: Depolanan malzemenin, işletmede 

ihtiyaç duyulan karışım reçetesi ve miktarına 

bağlı olarak hazırlanması ve içerisinde 

bulunabilecek hastalık yapıcı canlıların yok 

edilmesiyle işlem gerçekleştirilir.  

c) Dolum ve dikim bölümü: Süs bitkisi 

tohumlarının ekileceği ya da köklü çeliklerinin 

dikileceği kasa, saksı, torba ve özel kapların; 

hazırlanan harç karışımı ile doldurulup, fidelerin 

dikilip tohumların ekildiği kapalı bir mekândır.  

d) Sundurma: İşletmede kullanılan iş 

makineleri ile bunların alet–ekipmanları, saksı, 

kasa, sulama sistemleri vb. dışarıda 

depolanabilecek malzemelerin korunduğu çatı 

altıdır.  

e) Soğuk depo ve paketleme bölümü: 

Tohum, çelik, fide çöğür, kesme çiçekler ile 

soğanlı ve yumrulu bitkilerin soğuklanma 

ihtiyaçlarının karşılandığı, indirilen 

soğutulabilen (ısısı ayarlanabilen) bölümlere 

ayrılmış kapalı mekânlardır (Şekil 13).  

f) Yağmur ve kullanma suyu depoları: 

Özellikle saksı bitkileri ile kesme çiçek 

üretiminde kireçsiz temiz ve ortam ısısına 

uyarlanmış kullanma suyuna ihtiyaç vardır. 
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Yeterli suyun sağlanamadığı yerlerde, süs 

bitkileri üretiminden söz edilemeyeceği doğaldır.  

g) Gölge evi (lathouse): Saksı bitkilerinin, 

özellikle yaz sıcaklarının fazla ve ışık şiddetinin 

çok yüksek olduğu yerlerde korunup bakılmaları 

amacı ile yapılır. Genellikle %50 gölgeleme 

yeterlidir. Geçici yada sabit gölgelenmiş 

mekanların oluşumu bulunulan bölgenin 

ekolojik koşullarına göre ayarlanır.  

h) Saksı ya da değişik kaplar içine 

dikilmiş odunsu bitkilerin depolanması: 

Köklenmiş çeliklerin birinci kap değiştirmeden 

sonraki dönemde gelişmelerinin sağlanması ve 

satış için bekletildiği alanlardır. Bunlar, 

araştırma laboratuvarı, idare ve büro birimleri, 

çalışanların sosyal ve dinlenme gereksinmeleri 

için alanlar ile konut alanlarının esas yapılar 

yakınında yer alması gerekebilir (Anonim, 

2012).  

 

Sonuç 

Seralar dıştan görünüş olarak basit 

görünseler de tam tersine oldukça karışık bir 

yapıya sahiptir. En küçüğünden en büyüğüne, en 

basitinden en gelişmişine seralarda kontrol 

edilmesi gereken faktörler aynıdır. Doğal olarak 

gelişmiş seralarda kontrol daha kolay, basit 

seralarda ise daha zordur. Biyoloji biliminin 

araştırmalarında en gerekli laboratuvar olan 

seralarda, sera içinden veya dışından etki eden 

faktörlerin denetlenmesinin önemi çok büyüktür. 

Bunun için bir seranın kontrol kartı düzenlenip 

her gün gerekli ölçümler yapılmalıdır. Bitkilerde 

meydana gelen zararların nedenleri tamamen 

sera içi klimatik koşullarına bağlı olduğundan 

ölçümlerin kontrolü de çok önemlidir. Sera 

klimatik koşullarının düzenlenmesine sera 

görevlisinin olduğu kadar araştırmacıların da 

dikkat etmesi gerekir (Anonim, 2013e). 

Günümüzde bilimsel gelişmelerin sonuçlarından 

yararlanılarak modern seralar yapılıyor olsa da 

bunların kontrolünün ve programlarının yine bir 

insan tarafından gerçekleştirileceği 

unutulmamalıdır.  
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Çizelge 1. Örtü altı yetiştiriciliği yapılan önemli iller ve sera özellikleri 

İller İşletme sayısı 
Örtü altı tarım alanı 

(da) 
Cam sera (da) 

Plastik sera 

(da) 

Alçak tünel 

(da) 

Yüksek tünel 

(da) 

Adana 956 39 992.1 – 2 692.3 36 810.8 489.0 

Amasya 317 830.4 – 561.9 76.1 192.5 

Ankara 243 155.6 – 155.6 – – 

Antalya 17 368 76 359.2 29 443.8 46 047.5 400.1 467.9 

Aydın 806 2 143.6 96.6 1 497.7 – 549.3 

Bursa 82 674.3 482.2 98.2 94.0 – 

Çanakkale 280 613.4 – 613.4 – – 

Çankırı 265 1 569.7 174.6 1 395.1 – – 

Çorum 67 100.8 100.8 – – – 

Denizli 243 699.6 90.9 608.7 – – 

Hatay 340 641.6 – 290.0 351.6 – 

Isparta 1 135 2 631.7 144.0 2 487.7 – – 

İstanbul 129 604.7 37.1 397.6 – 170.0 

İzmir 1 435 3 194.3 121.5 2 660.8 49.8 362.2 

Mersin 8 460 32 694.6 4 537.3 18 775.2 8 351.9 1 030.2 

Muğla 3 487 7 715.1 3 006.8 4 675.7 – 32.7 

Yalova 874 1 879.4 344.1 1 535.0 – 300 

Diğer 3799 6 495.3 1 037.3 4 301.7 76.6 394.7 

Toplam 40 286 178 995.4 39 617.0 88 794.1 46 895.6 3 688.7 

Kaynak: (TÜİK, 2012).  

 

Çizelge 2. Türkiye süs bitkileri üretim alanları (ha) 

Ürün Grubu 2000 2003 2006 2009 

Kesme Çiçek 854 1 146 1 205 1 213 

İç ve Dış Mekan Bitkileri 645 976 1 110 2 081 

Yabani Soğanlı, Rizomlu Bitkiler 13 51 47 64 

Toplam 1 513 2 173 2 363 3 359 

 

 
Şekil 1. Bir seradaki otomasyon sistemlerini kontrol eden bilgisayar ünitesi ve çevre birimleri 
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(Doğalgaz yakıtlı sıcak su ısıtmalı kazan) 

 
(LPG yakıtlı sıcak hava ısıtmalı sistem) 

 

 
(Pelet yakıtlı sıcak su ısıtmalı kazan ve kesme çiçe serası) 

Şekil 2. Kalorifer ve sıcak havayla ısıtma sistemleri 

 

  
Şekil 3. Yan perdelerle ve çatı perdesiyle gölgeleme 

yapılan süs bitkisi serası 

Şekil 4. Cıva buharlı ampullerle aydınlatılan süs 

bitkisi serası 

 

a b  
 

Şekil 5. Seralarda toprak işleme a: Saksılara toprak 

doldurma; b: Motorlu çapa makinesinin serada 

kullanımı 

Şekil 6. Plastik viyollere ekim yapan 

otomatik tohum yatağı hazırlama 

ünitesi 
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Şekil 7. Tam otomatik çelik kesme ve 

ekim robotu 

Şekil 8. Sera sulama sisteminin ana dağıtım hattı ve otomatik 

hareketli sisleme donanımı 

 

 

 a 

 

 b 

Şekil 9. Gübre dağıtım düzeni 

 

 
Şekil 10. Serada robot sistemle enjeksiyon 

ilaçlama çalışması 

Şekil 11. Seralarda hasat ve taşıma (a. Robot gül hasadı 

yaparken; b. Bantlı tip konveyör) 

 

  
Şekil 12. Seralarda seçme ve paketleme ünitesi Şekil 13. Soğuk depo 
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Özet 

Coğrafi koşulları ve iklim özellikleri nedeniyle ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliği genellikle Ege, 

Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak yapılmakta olup, bu bölgelerde özellikle İzmir, Antalya ve 

Yalova öne çıkan iller arasındadır. Eskişehir süs bitkileri ihtiyacını genellikle bu illerden sağlamaktadır. 

Eskişehir İç Anadolu bölgesi coğrafi sınırları içinde yer alıp, karasal iklim özellikleri gösterse de, Sarıcakaya 

İlçesi, Akdeniz mikroklima özelliği göstermektedir.  

Çalışmada alanın sahip olduğu mikroklimatik avantaj değerlendirilerek, süs bitkileri yetiştiriciliğinin de 

alana kazandırılması temel hedefi oluşturmaktadır. Bu bağlamda kesme çiçek yetiştiriciliği açısından Karaburun 

Nergisinin (Narcissus tazetta) alana adaptasyonu, çiçek özellikleri ve verimi değerlendirilmiştir. Denemeler açık 

alan ve sera da olmak üzere üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekim (08.10.2012) ayında dikimleri 

gerçekleştirilen Karaburun nergislerinin ilk yıl verimleri ele alındığında; soğan başına çiçek verimi açık alanda 

1.5 adet, serada 1.4 adet olarak belirlenmiştir. Çiçek boyunda en yüksek değer açık alanda 33 cm iken sera 

koşullarında 59.93 cm dir. İlk hasat açıkta tarla koşullarında Ocak ayının başında (03.01.2013) yapılırken, sera 

koşullarında ilk hasat Kasım ayının sonunda (29.11.2012) yapılmıştır.  

Bu sonuçlar dikkate alındığında alanın süs bitkileri yetiştiriciliği açısından İç Anadolu Bölgesi için 

alternatif bir il ve yöre insanı için de alternatif bir sektör olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karaburun nergisi, Eskişehir, kesme çiçek 

 

An Alternative Product for EskiĢehir: Karaburun Daffodil (Narcissus tazetta) 

Abstract 

Whether cultivation of ornamental plants in our country is common generally in Aegean, Mediterranean 

and Marmara regions due to their geographical conditions and climatic properties. Izmir, Antalya and Yalova are 

among the outstanding provinces in these regions. Eskisehir also supplies its need of ornamental plants from 

these provinces generally. Eskisehir is within the borders of Central Anatolia, even though it has continental 

climate, Saricakaya District has microclimatic properties of Mediterranean. The main objective of this study is to 

promote of ornamental plants cultivation in the Saricakaya District by advantage of microclimatic conditions.  

Within this context, in terms of cultivation of cut flower, the adaptation of Karaburun daffodil (Narcissus 

tazetta) to the area, flower characteristics and yield were evaluated. Experiments are performed in three 

replicates in open area and greenhouse. When the first year results of experiments are considered, flower yield 

bulb
–1

 of Karaburun daffodil, which were planted in October (10/08/2012), were 1.5 number for open area and 

1.4 number for greenhouse. The highest value for flower length is 59.93 cm in greenhouse conditions while it is 

33 cm in open area. The first harvest date was at the end of November (11/29/2012) in greenhouse while it was 

at the first days of January (01/03/2013) in open area.  

When these results are regarded, it is considered that it could be an alternative province for Central 

Anatolian Region in terms of the cultivation of ornamental plants and an alternative sector for local people.  

 

Keywords: Karaburun narcissus, Eskisehir, cut flower 

 

GiriĢ 

Doğal olarak yetişen ve ticareti yapılan 

çok sayıda bitki türüne sahip olan Türkiye, 

geofit olarak adlandırılan soğanlı, yumrulu ve 

rizomlu bitki türleri bakımından da oldukça 

zengin bir floraya sahiptir. Çoğunluğu Liliaceae, 

Iridaceae, Amaryllidaceae familyasına ait olan 

bu geofit bitki türleri, dünyada süs bitkisi olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Arslan ve 

ark., 2008).  

Türkiye‟de en fazla yetiştirilen kesme 

çiçek türleri karanfil ve kesme güldür. Soğanlı 

kesme çiçekler arasında ise glayöl ve nergis ön 

ilk iki sırada yer almaktadır (Babadoğan, 2005).  

Kesme çiçek nergis yetiştiriciliği, farklı 

türleri kullanılarak açıkta ve örtü altında 

gerçekleştirilebilmekte, çiçeklenme zamanı 

genotipe, kültürel işlemlere, dikim öncesi 

uygulamalara bağlı olarak, sonbahardan ilkbahar 

aylarına kadar olan geniş bir dönemde 
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gerçekleşmektedir. Sahip olduğu, kokulu ve 

kokusuz kültür çeşitleri, beyaz, sarı, turuncu, 

kırmızı, pembe ve yeşil renkleri tek veya değişik 

birleşimler halinde taşıyan çiçek örtüsü ve 

değişik çiçek formları ile farklı tüketici 

taleplerine hitap edebilmektedir. Diğer kesme 

çiçeklerin ancak örtü altında ve soğuk zararına 

karşı önlemler alınarak yetiştirilebildiği bazı 

bölgelerde, kış aylarında nergisin açıkta da 

yetiştirilebiliyor olması, yağışlara bağlı olarak 

sulama gereksiniminin olmaması veya az olması, 

yetiştiricilik açısından sahip olduğu 

avantajlardır. Saksı bitkisi olarak yetiştiriciliğe 

uygunluğu ve bu yetiştiriciliğinin yaygınlaşması 

nergisi süs bitkisi olarak önemli kılan bir başka 

unsurdur (Zeybekoğlu, 2010).  

Ülkemizde diğer bazı türler de belirli 

miktarlarda yetiştirilmekle birlikte, günümüzde 

katmerli ve yalınkat formları ile Narcissus 

tazetta türü yetiştiricilik açısından önde gelen 

türdür ve yetiştiriciliği İzmir‟de yoğunlaşmıştır. 

(Zeybekoğlu, 2010). Türkiye‟de en geniş nergis 

üretim alanına sahip İzmir ilinin yine bu ilde en 

yoğun nergis yetiştiriciliği yapılan Karaburun ve 

Mordoğan‟da 650 dönümde yılda yaklaşık 25 

milyon nergis yetiştirilmekte ve ihracatın önemli 

bir kısmı bu bölgeden gerçekleşmektedir 

(Uzmay ve ark., 2001).  

Nergisin gerek peyzaj düzenleme 

çalışmalarında, gerekse kesme çiçek ve tıbbi 

bitki olarak ticari anlamda kullanımlarının artış 

göstermesi nergis yetiştiriciliğine yönelik 

araştırmalarında artmasına neden olmuştur.  

Eskişehir Sarıcakaya ilçesinin temel 

geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. Sahip 

olduğu mikroklima nedeni ile Akdeniz iklim 

özelliği gösteren bölgede; İç Anadolu Bölgesi 

koşullarında yetişmesi mümkün olmayan zeytin, 

nar, antepfıstığı gibi ürünler yetiştirilmektedir. 

Sahip olduğu mikroklima alan için büyük bir 

potansiyel taşımaktadır. Ülkemizde kesme çiçek 

üretimi Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 

yer alan mikroklimatik alanlarda 

yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla alandaki bu 

potansiyelin tarımın yanı sıra kesme çiçek 

üretimi için de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda özellikle kokusu nedeniyle 

özellikle kesme çiçekler arasında yoğun ilgi 

gören bir tür olan Karaburun nergisinin 

(Narcissus tazetta) Eskişehir Sarıcakaya 

Mayıslar Köyü‟ne adaptasyonunun denenmesi 

ve kesme çiçek yetiştiriciliğini yöreye tanıtarak 

alternatif bir sektör olarak kazandırılması da 

çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi‟nin Sarıcakaya–

Mayıslar Köyü deneme tarlalarında sera ve açık 

alan koşullarında 2012–2013 döneminde 

yürütülmüştür. Deneme materyali olan 

Karaburun nergisi (Narcissus tazetta) açıkta tarla 

koşullarında ve sera koşullarında üç tekerrürlü 

olarak 100x200 cm lik parsellere 20x20 cm 

aralıklarla tesadüf blokları deneme desenine göre 

dikilmiştir. Dikimler 08.10.2012 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Her tekerrür 36 adet soğan 

içermektedir. Açık alan, sera ve vazo ömrü 

denemelerinde sıcaklık ve nem değerleri Onset 

marka U12–013 Hobo kullanılarak tespit edilmiş 

ve kaydedilmiştir.  

Deneme de fenolojik, morfolojik ve vazo 

ömrünün belirlenmesine yönelik ölçümler 

yapılmıştır.  

Fenolojk ölçümler: Çıkış periyodu, 

tomurcuklanma periyodu, çiçeklenme ve hasat 

periyodu.  

Morfolojik ölçümler: Sap uzunluğu (cm), 

sap kalınlığı (mm), çiçek uzunluğu (cm), çiçek 

çapı (cm), çiçek ağırlığı (gr) .  

Vazo ömrü: 1–2 kandil çiçek açtığında 

elle kırılarak hasat edilen çiçeklerin oda 

koşullarında ölçümleri yapılmıştır. Sera 

ortamından elde edilen çiçeklerin vazo ömrü; 

ortalama sıcaklığı 20.7, oransal nemi 31.7 olan 

oda koşulunda, açık alandan elde edilen 

çiçeklerin vazo ömrü; ortalama sıcaklığı 21.8 

oransal nemi 32.7 olan oda koşulunda 

gerçekleştirilmiştir. Deneme deseni, seradan elde 

edilen çiçekler üç tekerrürlü, her tekerrürde 7 

çiçek, açık tarladan elde edilen çiçekler üç 

tekerrürlü, her tekerrürde 10 çiçek olacak şekilde 

çeşme suyu doldurulmuş vazolara konularak 

oluşturulmuştur. Son çiçekçiğin solma tarihi 

kaydedilerek hasattan itibaren geçen gün sayısı 

belirlenmiştir 

 

ÇalıĢma alanı 

Eskişehir, İç Anadolu bölgesi coğrafi 

sınırları içinde yer alıp, karasal iklim özellikleri 

gösterse de, Sarıcakaya İlçesi, Akdeniz 

mikroklima özelliği göstermektedir.  

Deneme alanı olan sera ve açık alan 

yetiştirme koşullarına ait ortalama sıcaklık ve 

oransal nem oranları Şekil 1‟de sunulmuştur.  
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Bulgular 

Fenolojik ölçümler: Bitkinin sera ve açık 

alan koşullarındaki fenolojik ölçümleri Çizelge 

1‟de verilmiştir.  

Ekim ayının ilk haftası dikimleri 

gerçekleştirilen soğanların sera ve açık alan 

koşullarındaki çıkış başlangıcı ve tamamlanması 

paralellik göstermektedir. Tomurcuklanma sera 

ortamında çıkışın tamamlanmasının hemen 

ardından görülürken (08.11.2012) açık alanda 

Kasım sonunu bulmuştur (29.11.2012). 

Çiçeklenme serada Kasım sonunda başlamış 

(29.11.2012) ve Şubat ayının ilk haftasına kadar 

sürmüştür (07.02.2013). Açık alanda ise 

çiçeklenme Ocak ayının ilk haftası başlamış 

(03.01.2013) ve Şubat ortasına (14.02.2013) 

kadar devam etmiştir. Zeybekoğlu (2010) yaptığı 

araştırmada; İzmir‟de açık alanda, Karaburun 

nergisinin çıkış tarihinin Ekim ayının ilk haftası 

olduğunu, ilk çiçeklenmenin Ocak ayı ortası, son 

çiçeklenmenin ise Şubat başı olduğunu 

söylemektedir. Hanks (2002); N. tazetta türünün 

ve bu türden geliştirilmiş çeşitlerin soğuklanma 

ihtiyacı olmadığını diğer koşullar sağlandığında 

bu bitkilerin yaz dinlenme döneminden çıkan 

soğanlarının kışa girmeksizin 

çiçeklenebileceğini bildirmiştir.  

Verim değeri: Bitki başına çiçek verimi 

sera koşullarında 1.453 adet iken, açık alan 

koşullarında 1.527 adettir.  

Morfolojik ölçümler: Bitkinin sera ve 

açık alan yetişme koşullarından elde edilen 

morfolojik ölçümleri Çizelge 2‟de verilmiştir.  

Morfolojik veriler incelendiğinde sap 

uzunluğu, çiçek boyu ve çiçek ağırlığının sera 

da, açık alana göre yüksek olduğu ve istatistikî 

açıdan aralarındaki farkın önemli olduğu 

saptanmıştır.  

Zeybekoğlu (2010)‟da İzmir‟de yaptığı 

çalışmada Karaburun nergisinin açık alanda ilk 

yıl morfolojik ölçüm sonuçları sap uzunluğu 

ortalama 15.55 cm, sap kalınlığı ortalama 7 mm, 

çiçek boyu ortalama 24.8 cm, çiçekçik çapı 

ortalama 3.60 cm, çiçekçik sayısı ortalama 6.75 

olduğunu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, açık 

alanda yetiştiricilikte elde ettiğimiz sonuçlarla 

uyum göstermektedir.  

Vazo ömrü: Sera ve açık alan 

koşullarında farklı zamanlarda hasat edilen 

çiçeklerin vazo ömrü denemelerinden elde edilen 

sonuçlara göre; sera ortamından elde edilen 

çiçeklerin vazo ömrü; 11.3 gün, açık alandan 

elde edilen çiçeklerin vazo ömrü; 7 gün olarak 

belirlenmiştir. Zeybekoğlu (2010) kültür 

çeşitlerinde vazo ömrünün 7–7.5 gün olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Sonuç 

Çalışmada, bölgede açıkta yapılan 

yetiştiricilikte verim değerleri bakımından örtü 

altında yapılan yetiştiricilik ile yakın sonuçlar 

elde edilmiştir. Bunun yanında örtü altı 

yetiştiriciliğinin, kesme çiçek kalitesi ve 

erkencilik açısından daha uygun olduğu 

gözlenmiştir. Ancak bölge ekolojisinin, örtü altı 

yetiştiriciliğine göre altyapı giderleri çok daha 

düşük olan ve üretici tarafından kolaylıkla 

benimsenebilecek olan, açıkta yetiştiriciliğe 

imkân verebildiğinin görülmesi önem arz 

etmektedir. Bunun yanı sıra Sarıcakaya 

bölgesinde yoğun örtü altı sebze yetiştiriciliği 

yapılmakta olup, nergis üretiminin yapıldığı 

dönemde seraların alternatif bir ara ürün 

yetiştiriciliğinde değerlendirilmesi açısından da 

önem taşımaktadır. Aynı zamanda dikim 

zamanının (08.10.2012) geç oluşu ve ilk yıl 

verimleri olduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda, elde edilen veriler ışığında 

Eskişehir–Sarıcakaya ilçesinde Karaburun 

nergisinin yetiştiriciliğinin yapılabileceği 

söylenebilir.  
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Şekil 1. Sera ve açık alan ortalama sıcaklık ve oransal nem değerleri 

 

 

Çizelge 1. Sera ve açık alan fenolojik gözlem tablosu 

Karaburun nergisi 
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sera                         

Açık Alan                         

 

 Dikim 

 Çıkış 

  Tomurcuklanma 

 Çiçeklenme ve Hasat 

 Çiçeklenme sonu 

 

 

Çizelge 2. Sera ve açık alan morfolojik ölçüm sonuçları 

 
Sap uzunluğu 

(cm) 

Sap Kalınlığı 

(mm) 

Çiçek 

boyu (cm) 

Çiçek 

Ağırlığı (gr) 

Çiçekçik çapı 

(mm) 

Çiçekçik sayısı 

(adet) 

Tomurcuk sayısı 

(adet) 

Sera 35848 8.008 46109 17595 39.894 2.852 4.687 

Açık Alan 16779 7.836 26873 10458 39.312 2.675 3.896 

LSD 3716 0.801(ö.d.) 4278 2885 0.995(ö.d.) 0.533(ö.d.) 0.792 (ö.d.) 

ö.d.: önemli değil 

 

NEM 
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Özet 

Küresel ısınmanın oldukça arttığı günümüzde iklim değişikliğinin önüne geçmek için geliştirilen çözüm 

önerilerinden biri de suyun etkin kullanımını hedefleyen xeriscape (Kurakçıl Peyzaj) yaklaşımıdır. Xeriscape 

yaklaşımıyla ekolojik kaygıları göz önünde bulundurularak; uygun bitki seçimi, peyzaj tasarım ve peyzaj bakımı 

kriterleri doğrultusunda Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bahçesi için öneri bir peyzaj tasarım projesi 

gerçekleştirilmiştir.  
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Xeriscape with the Sustainable Landscape Design Approach Case in E. Ü. Faculty of Agriculture Garden 

Abstract 

Today one of the solution offer in overcoming climate change because of the acceleration of global 

warming is xeriscape which targets efficient use of water. A case–study has been designed for Ege University, 

Faculty of Agriculture garden according to appropriate plant list, xeriscape landscape design and xeriscape 

landscape maintenance criterias depends on xeriscape approach by taking in consideration of ecological concern.  

 

Keywords: Xeriscape, global warming, efficient use of water 

 

GiriĢ 
Geçmiş yıllarda peyzaj tasarımı 

uygulamalarında çevre kalitesinin iyileştirilmesi, 

bozulan çevre koşullarının onarılması temel 

amaç iken, son günlerde küresel ısınma ve iklim 

değişikliğine bağlı endişeler ile su temini 

konusunda yaşanılan güçlüklerin giderek artması 

suyun akılcı kullanımı ve kurağa dayanaklı 

bitkisel uygulamalar ön plana çıkmıştır.  

Bu doğrultuda "Su–Etkin Peyzaj 

Düzenlemesi" (Water–Efficient Landscaping) 

genel başlığı altında "Suyun Akılcı Kullanımı" 

(Water–Wise, Water–Smart), "Az Su Kullanımı" 

(Low–Water) ve "Doğal Peyzaj Tasarımı" 

(Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj tasarım 

anlayışından farklı yeni peyzaj tasarım 

kavramları geliştirilmiştir. Bu kavramların her 

biri felsefeleri ve konuya yaklaşım biçimleri 

açısından bazı farklılıklar göstermekle birlikte, 

hepsi de aynı temel ilkelere dayanmakta ve 

genellikle aynı anlamı taşıyacak biçimde 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu temel 

ilkeler ele alınarak geliştirilen ilk kavramsal 

yaklaşımlardan birisi "Kurakçıl Peyzaj 

Düzenleme" (Xeriscape)‟dir. "Kurakçıl Peyzaj 

Düzenleme" ya da tüm Dünya‟da bilinen ismiyle 

"Xeriscape" genel olarak suyun en az düzeyde 

kullanılmasıyla su kaynaklarının ve çevrenin 

korunmasını ilke edilen özellikli peyzaj tasarımı 

olarak tanımlanabilir. Bu kavram ilk olarak 1981 

yılında Denver Su Departmanı tarafından peyzaj 

düzenlemelerinde su kullanımına yönelik 

tasarrufun sağlanabilmesi amacıyla kuru 

anlamına gelen „xeros‟ ile peyzaj anlamına gelen 

İngilizce „landscape‟ sözcüklerinin birleşmesi ile 

oluşmuştur (Eşbah, 2010).  

Amerika Birleşik Devletleri‟nde yapılan 

bir araştırmaya göre; temelde, kurakçıl peyzaj 

ilkeleri ile tasarlanan bahçeler, yıllık su 

tüketiminde, diğer peyzaj tasarım ilkelerine göre 

yaklaşık %20–%40 oranında tasarruf 

sağlamaktadır. Kaliforniya Eyaleti‟nde yapılan 

diğer bir araştırmada, kurakçıl peyzaj ilkeleri 

uygulanan bahçelerde, yıllık su tüketiminin 

%54‟e varan oranlarda daha az olduğu, bakım 

harcamalarının ise yaklaşık olarak yarıya indiği 

belirlenmiştir. Söz konusu tasarruf edilen su 

tüketim oranı, normal bir evin su tüketimine 

eşdeğerdir. Bölgenin ya da ülkenin geneline 

yansıtıldığında, ülke su tüketimi önemli ölçüde 

değişecektir. Bu oranın her yıl, poligonal bir 

yapıyla ilerleyeceği düşünülürse, ilk yıl %50 ve 

üzeri, 2. yıl yaklaşık %75, 3. yıl ise %80‟leri 

aşan oranda kullanılabilir suyun korunması / 

tasarrufu anlamına gelmektedir. Aynı şekilde 

poligonal bir yapıyla artan nüfus ve tarım 
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alanları ile yeşil alanlardaki azalma göz önünde 

bulundurulacak olursa, su tasarrufu bir tercih 

değil, bir gereksinim olarak değerlendirilmelidir 

(Taner, 2010).  

Xeriscape yaklaşımının ancak peyzaj 

tasarım sürecinde doğru bitkilerin seçimi, peyzaj 

bakım sürecinde ise suyun en etkili biçimde 

kullanımı, proje uygulama sürecinde ise belli 

noktalara dikkat edilerek amacına ulaşması söz 

konusudur.  

 

Kurakçıl Peyzajda Alan Analizi, Planlama ve 

Tasarım 

Doğru bir planlama ve tasarım yapmak 

için 2 yol vardır. Bu iki yol yeni bir alan 

oluşturmak ve mevcut alanı iyileştirmek olarak 

ayrılabilir.  

Bir peyzaj tasarımı gerçekleştirilirken su–

etkin peyzaj dengesi kurulması ilk ve en önemli 

aşamadır. Hazırlanacak peyzaj planında, 

tasarımın yapılacağı alana ilişkin bölgesel ve 

mikroklimatik koşullar, mevcut vejetasyon, 

topoğrafya, alanının kullanım biçimi ve en 

önemlisi bitkilerin su isteklerine göre 

gruplandırılması gibi konuların dikkate alınması 

gerekmektedir. Ayrıca bitkilerin ışık ve toprak 

istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İyi 

düşünülerek ve dikkatli bir biçimde 

gerçekleştirilen peyzaj tasarımı fonksiyonel, 

estetik ve su–etkin bir peyzajın yaratılmasında 

ve oluşturulan peyzajın sürekliliğinin 

sağlanmasında yol gösterici olması açısından 

önem taşımaktadır.  

Ayrıca, alan içindeki yapıların genel 

projeyi nasıl etkileyeceğini göz önüne 

alınmalıdır. Görsel analiz ile alan içinde ya da 

çevresinde korunması ya da perdelenmesi 

gereken görünümler belirlenmelidir. Yapılacak 

sörvey çalışması ile alan ile ilgili aşağıdaki 

özellikler ortaya konulmalıdır (Taner, 2010).  

1. Yetişme koşulları  

2. Mevcut bitki örtüsü) 

3. Zemin kaplamaları, yürüme yolları, 

araç yolları, havuz, çit vb.  

4. Estetik görünüm  

Kurakçıl peyzaj ilkelerinden ilki ve en 

önemlisi alan analizi, planlama ve tasarım 

ilkeleridir. Ayrıntılı analizler ve bu analizler 

ışığında gerçekleştirilen peyzaj tasarımı 

uygulamaların verimliliğini doğrudan 

etkilemektedir.  

Alanın mevcut durumu ve fiziki koşulları 

değerlendirilirken, öncelikle arazinin eğimi, 

toprak yapısı, mikroklimatik değerleri, 

güneşlenme durumu (gece gündüz sıcaklık 

farkları), hidrolojik yapısı (toprak altı ve toprak 

üstü su kaynakları), hakim rüzgar yönü ve 

şiddeti, alanın yakın çevresindeki doğal bitki 

örtüsünün bilinmesi önem taşımaktadır. 

Analizler yapıldıktan sonra, alanda olması 

istenen kullanımlar belirlenmeli, belirlenen 

kullanımların niteliklerine göre yer ve konumları 

saptanmalıdır. Bitkisel tasarım aşamasında ise, 

alanın işlevi ve içerdiği kullanımlar göz önünde 

bulundurularak, bitki listesi ile bitkilerin yerleri 

belirlenmelidir. Bitki seçimi yapılırken, alanın 

doğal bitki örtüsüne uygun, yerli türlere öncelik 

verilmelidir.  

Xeriscape tasarımında, alanın toprak 

özellikleri oldukça önemlidir. Bitki dikimine çok 

uygun olmayan ya da bitki kök gelişimine engel 

olacak derecede sert toprakların iyileştirilmesi 

yerine bu alanlar, yapısal kullanımlar için 

ayrılabilir. Genel peyzaj içerisinde bu tür toprak 

yüzeyleri, bitki dikiminin yapılmayacağı, 

yürüme yolları, otopark ya da dinlenme alanları 

gibi yapısal elemanlar ile değerlendirilebilir. Bu 

gibi bitki dikimine uygun olmayan toprak 

yapısına sahip alanların, yapısal elemanlara 

ayrılması, toprağın ıslahı için harcanabilecek 

zaman ve paradan tasarruf sağlayacaktır. Bitkisel 

tasarımın için ise toprak yapısı incelenmeli, 

varsa geçirimsiz tabakalar düşünülerek yüzey 

altı drenajı çözülmelidir.  

Alanın geçmiş yıllara ait (5–10–20–50 

yıllık) iklimsel verileri (yıllık ortalama yağış 

miktarı ve mevsimlere göre dağılımı, yağışlı, 

bulutlu ve güneşli günler, yılın ekstrem soğuk ve 

ekstrem sıcak günleri vb.), güneşlenme durumu 

(bakı) incelenerek, bitki türü seçimi yapılmalıdır. 

Herdem yeşil bitki türleri ile geniş yapraklı 

bitkiler dengeli kullanılarak, kışlık ve yazlık 

gölgeli alanlar saptanmalı, bitki gelişimine 

uygun toprak yapısına sahip olmayan alanlar ile 

besin materyali bakımından zengin olan yerler 

belirlenmeli, alt örtü bitkileri seçilmelidir. 

Sağlıklı bir bitkisel tasarım için planlama 

yapılırken, bitkilerin sosyolojik yapıları 

irdelenmeli, toprağın pH değerini etkileyen ya da 

benzer pH değerlerinde yaşayabilen bitkiler bir 

arada kullanılmalıdır.  

Ülkemizde yaşanan kuraklığın ileriki 

yıllarda da devam etmesi bunun etkilerinin de 

giderek artması sonucunu ortaya koyacaktır. 

Birçok konuda gerekli hazırlıkların gereğince 

yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük 



525 

 

maddi zararların gelecekte de yaşanmaması için 

gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden alınması 

gerekmektedir. Kuraklığın yıkıcı etkilerinin en 

yoğun biçimde hissedildiği yeşil alanlara yönelik 

olarak kısa ve orta vadede yapılacak bir takım 

çalışmalar özellikle metropol kentlerimizde 

önemli miktarda su tasarrufunun yapılmasını 

sağlayacağı gibi bu alanların kuraklık nedeniyle 

elden çıkmasını da önleyecektir. Kurakçıl peyzaj 

planlaması için yapılabilecek öncelikli 

çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

1. Ülkemizdeki yeşil alanların planlama, 

tasarım ve uygulamasında önemli pay sahibi 

yerel yönetimler, kamusal alanda peyzaj 

mimarlarının bilgi ve birikimleri ışığında, klasik 

peyzaj tasarım anlayışını en kısa sürede terk 

ederek mevcut koşullara en uygun yeni peyzaj 

tasarım ilkelerini benimsemelidir.  

2. Yeşil alanların oluşturulmasında 

öncelikle doğal bitki türlerine yer verilmelidir. 

Çünkü doğal bitkiler yabancı yurtlu bitkilere 

oranla daha dayanıklıdırlar ve doğru 

dikildiklerinde bölgesel iklim ekstremlerinden 

daha az etkilenirler. Bunun yanı sıra doğal 

bitkiler yerel çevre koşullarına en iyi şekilde 

uyum sağlarlar, toprak verimliliğine katkıda 

bulunurlar, erozyonu azaltırlar ve genellikle 

diğer bitki türlerine oranla daha az su, gübre ve 

ilaca gereksinim duyarlar.  

3. Özellikle su sıkıntısının en yoğun 

yaşandığı metropol kentleri ve çevresinde 

bulunan fidanlıkların bitki stoklarını su 

kullanımının en az düzeyde olduğu yeni peyzaj 

tasarımlarına yönelik olarak değiştirmeleri ve 

üretim fidanlıklarında doğal bitki türlerinin 

üretimine ağırlık verilmesi gereklidir.  

4. Hangi ölçekte olursa olsun mevcut yeşil 

alanlarda su tüketimini en aza indirecek 

önlemlerin alınmasına en kısa sürede başlanmalı, 

bu amaçla mevcut sulama sistemleri suyun daha 

az tüketildiği etkin sulama sistemleriyle 

değiştirilmeli, kuraklığa dayanıklı bitki türleri 

dikilmelidir.  

5. Özellikle büyük ölçekli park ve 

rekreasyon alanları, kent içi ve kent çevresi 

yollar, kamu kurumları ve üniversite kampüsleri 

gibi yoğun bakım ve masraf gerektiren alanlarda 

çim alanlar ve sulama gerektiren bitki örtüsü 

olabildiğince azaltılarak bu alanlarda öncelikle 

doğal bitki türler olmak üzere kuraklığa 

dayanıklı ağaç, çalı ve yer örtücüler 

kullanılmalıdır.  

6. Dış mekan sulamasında şehir 

şebekesinin kullanımı olabildiğince azaltılarak 

alternatif su kaynakları oluşturulmalıdır. Bu 

konuda özellikle konutlarda birçok ülkede 

örneğine rastlayabileceğimiz yağmur ve kar 

sularının depolanabileceği sistemler 

oluşturulmalıdır. Bu sistemler kuraklığın yoğun 

olduğu dönemlerde yer altı su kaynaklarının aşırı 

kullanımını da azaltabilecektir.  

7. Doğal bitki türleri dışında seçilen 

bitkilerin kuraklığa dayanıklı ve mümkün 

olduğunca az sulamayı gerektiren türlerden 

olmasına özen gösterilmelidir (Taner, 2010; 

Eşbah, 2010).  

 

Kurakçıl peyzaj tasarımına uygun bitki 

türleri  

Yaprağını döken ağaç, ağaççık ve çalılar: 

Acer campestre, Acer galabrum, Acer tataricum, 

Aesculus hippocastanum, Betula nigra, Catalpa 

speciosa, Celtis orientalis, Cercis sp., Cotinus 

coggygria, Crataegus crus–galli, Elaeagnus 

angustifolia, Fraxinus americana, Ginkgo 

biloba, Gleditsia triancanthos, Hippophae 

rhamnoides, Koelreuteria paniculata, 

Liriodendron tulipifera, Populus tremula, Pyrus 

sp., Quercus robur, Quercus rubra, Robinia 

pseudoacaia, Sambucus nigra, Sambucus 

racemosa, Sophora japónica, Syringa vulgaris, 

Ulmus pumila, Ulmus parvifolia.  

Herdemyeşil ağaç, ağaççık ve çalılar: 

Chamaecyparis lawsoniana, Pinus nigra, Pinus 

silvestris, Pinus mugo, Pinus strobus, Cupressus 

arizonica, Cupressus sempervirens, Taxus 

baccata Cupressocyparis leylandii, Thuja 

orientalis, Juniperus chinensis, Juniperus 

communis depressa, Juniperus horizontalis, 

Juniperus x media, Juniperus sabina, Juniperus 

scopulorum, Juniperus squamata „Blue Star‟, 

Juniperus virginiana, Berberis thunbergii, 

Buddleia davidii, Buxus sempervirens, Campsis 

radicans, Caragana arborescens, Cotoneaster 

dammeri, Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster 

salicifolius, Colutea arborescens, Euonymus 

alatus, Euonymus fortunei, ; Euonymus 

japonicus), Hedera helix, Jasminum sp., 

Ligustrum japonicum, Ligustrum obtusifolium, 

Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, Lycium 

barbatum, Mahonia aquifolium, Parthenocissus 

tricuspidata, Prunus laurocerasus, Pyracantha 

coccinea, Rhus glabra, Rhus typhina, Rhus 

trilobata, Rosmarinus officinalis, Spiraea x 

vanhouttei, Symphoricarpus albus, 
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Symphoricarpus orbiculatus, Tamarix tetrandra, 

Viburnum lantana, Viburnum tinus, Vinca 

major; Vinca minor, Yucca flamentosa  

Çok yıllık örtü bitkileri: Achillea 

filipendulina, Achillea millefolium „Rosea‟, 

Alchemilla mollis, Alstroemeria psittacina, 

Alyssum saxatile, Anemone sylvestris, Aquilegia 

hybrids, Artemisia schmidtiana, Artemisia 

absinthium, Asclepias tuberosa, Aspidistra 

elatior, Baptisia alba, Bergenia cordifolia, 

Campanula carpatica, Campanula rotundiafolia, 

Catharanthus roseus, Centaurea dealbata, 

Centranthus rubber, Cerastium tomentosum, 

Crinum asiaticum, Coreopsis verticillata, 

Coreopsis grandiflora, Datura inoxia var. 

Quinquecuspida, Echinacea purpurea, 

Eschscholzia californica, Euphorbia 

polychrome, Festuca glauca, Gaillardia aristata, 

Gaura lindheimeri, Gazania linearis, 

Helianthemum nummularium, Heliopsis 

helianthoides, Hemerocallis hybrids, Iberis 

sempervirens, Iris germanica var, Kniphofia 

uvaria, Lamium maculatum, Lavandula 

angustilfolia, Liatris spicata, Linum perene, 

Lychnis coronaria, Manihot esculenta, Mirabilis 

jalapa, Monarda punctata, Narcissus spp., 

Nepeta faassenii, Oenothera speciosa, Phlox 

subulata, Protasparagus densiflorus, 

Pycnanthemum floridanum, Ruta graveolens, 

Salvia argentea, Salvia nemorosa, Santolina 

chamaecyphrissus, Saponaria ocymoides, Sedum 

sp., Sempervivum hybrids, Stachys lanata, Salvia 

lyrata, Scaevola aemula, Solidago odora, 

Teucrium chamaedrys, Thymus serpyllum, 

veronica liwanensis, Tagetes lemmonii, 

Tradescantia spathacea, Tulbaghia violacea,  

veronica spicata, Zamia furfuracea, 

Zamia pumila  

Çimler: Agropyron cristatum, Festuca 

arundinacea, Poa pratensis 

Tek yıllık mevsimlik çiçekler: Cosmos 

sulphures, Gomphrena globosa, Leonotis 

nepetifolia, Portulaca grandiflora, Zinnia 

elegans  

Sukkulent ve kaktüsler: Aloe saponaria, 

Aloe vera, Euphorbia tirucalli, Kalanchoe 

fedtschenkoi, Opuntia humifusa, Stapelia spp., 

Tradescantia pallida  

Palmiye ve palmiyeye benzer türler: 

Acrocomia aculeata, Beaucarnea recurvata, 

Brahea armata, Butia capitata, Chamaerops 

humilis, Chrysalidocarpus lutescens, Cocos 

nucifera, Copernicia baileyana, Copernicia 

hospita, Copernicia macroglossa, Cycas 

revoluta, Cycas circinalis, Dioon edule, Jubaea 

chilensis, Livistona chinensis, Livistona 

decipiens, Nannorrhops ritchieana, Phoenix 

canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix 

reclinata, Phoenix rupicola, Sabal mexicana, 

Sabal causiarum, Sabal domingensis, Sabal 

etonia, Sabal palmetto, Serenoa repens, 

Trachycarpus fortunei, Washingtonia filifera  

Kokuları sebebiyle tercih edilebilecek 

bitkiler arasında "Salvia officinalis, Thymus 

vulgaris, Lavandula angustifolia), Origanum 

majorana, Eucalyptus sp., Pelargonium sp. 

(Itır)" yer almaktadır.  

Kurak iklimin çiçekli çalı türleri arasında 

Agapanthus africanus, Dianthus caryophyllus, 

Anthirrhinum majus, Achillea millefolium, 

Gazania sp., Hibiscus syriacus, Calistemon 

citrinus, Rosa canina, Plumbago capensis, İris 

germenica ve Nerium oleander vardır.  

Kurak iklimde yetişebilen; Juniperus spp., 

Cercis siliquastrum, Cappari ovata, Arbutus 

unedo, Quercus coccifera ve Pistacia 

terebinthus gibi bitkilerin yanı sıra egzotik ağaç 

ve çalılardan da Phoenix dactylifera ve Cycas 

revulata) kullanılabilecek bitkiler arasındadır.  

Bu çalışmanın amacı küresel ısınma 

etkilerinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde, 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçesi‟nde 

xeriscape yaklaşımı doğrultusunda örnek bir 

peyzaj tasarım projesinin geliştirilerek suyun 

akılcı kullanımının sağlanmasıdır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Sürdürebilir peyzaj kapsamında kurakçıl 

peyzaj ele alınıp, öncelikle teorik olarak 

irdelenmiştir. Bu süreçte daha önceden yapılmış 

konuyla ilgili yazılı ve görsel literatüre ulaşmak 

için internet ve kütüphane ortamından elde 

edilmiş kaynaklar kullanılmıştır. Çalışma 

kapsamında veri toplama işleminin ardından elde 

edilen literatür kaynaklarına göre kurakçıl peyzaj 

tasarımı ilkelerine ulaşılıp ve bu ilkeler alanın 

tasarım sürecinde göz önüne alınarak uygulama 

yapılmıştır.  

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

bahçesinde seçilen bir alan örneğinde xeriscape 

yaklaşımı ile peyzaj tasarım projesi 

gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde xeriscape 

ilkeleri ve Ege Bölgesi ekolojisine uygun, 

kuraklığa dayanıklı bitki türleri arasından 

bitkisel tasarım öge ve ilkeleri dikkate alınarak 
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(Yıldırım ve ark., 2006) bitki seçimleri 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1 ve 2).  

Alanın mevcut durumu Autocad 2011 

yazılımı yardımıyla sayısallaştırılmıştır. 

Kriterlere bağlı olarak çevre analizi 

doğrultusunda oluşturulan tasarımın plan 

görüntüsü, üç boyuta da aynı programda 

getirilerek Sketch up 8.0 yazılımı ile görsel 

olarak geliştirilmiş ve Photoshop CS5 yazılımı 

yardımıyla da alan üzerinde yapısal ve bitkisel 

öğeler tasarlanmıştır.  

 

AraĢtırma Bulguları  

Peyzaj tasarım kriterleri, xeriscape 

kapsamında ele alınarak projelendirilen alanda 

oturma ve dinlenme mekanları da 

bulunmaktadır. Batı cephesindeki ana girişle 

birlikte toplam dört girişi olan mekanda 

sirkülasyon tretuvar karo malzemesiyle kaplı 1.5 

m genişliğinde yollar ile sağlanmakta ve doğu–

batı, kuzey–güney doğrultusundaki bu yollar 

aynı zamanda aksları da net olarak 

vurgulamaktadır. Proje mekanının batı cephesi, 

kuzey ve güney cephelerine doğru 15 m boyunca 

yüksekliği 20 cm ile 90 cm arası değişkenlik 

gösteren ateş tuğlası örülü duvarlarla çevrilidir. 

Mekan beş bölüme ayrılarak her bir parçada ayrı 

yapısal ve bitkisel materyaller kullanılmıştır. İlk 

olarak kuzeybatı cephesinde zemini çakıl 

malzemeyle kaplı alan üzerinde irili ufaklı kaya 

parçaları ile koramsal uyuma sahip çeşitli 

kurakçıl peyzaj bitkiler kullanılmıştır. Bu 

bitkiler; Pinus mugo, Myrtus communis, 

Cotoneaster dammeri, Alyssum sibiricum, 

Gazania rigens, Sempervivum tectorum, 

Euonymus microphyllus Pulchellus aureus, 

Hedera helix, Thymus serpyllum‟dur.  

Güneybatı cephesinde, bakış açısı tüm 

mekanı görmeye olanak sağlayan, öğle 

saatlerindeki yoğun güneşi perdelemek üzere 

pergola yerleştirilmiştir. Pergolaya ulaşım beyaz 

tretuvar karo kaplamalar ile sağlanmakta ve bu 

kaplamalar arasında Berberis thunbergii, 

Juniperus sabina ve Festuca glauca kullanımları 

görülmektedir. Mekanın tam ortasındaki 

bölümde ise zeminde çakıl kaplamayla çeşitli 

ebatlardaki kaya sütunları, bitkisel materyal 

olarak da Mesembryanthemum barbatum, 

Cortederia selloana ve Pinus mugo yer 

almaktadır.  

Güneybatı cephesinde ise ferahlık hissi 

uyandırması ve alanın yoğunluğunu görsel 

olarak azaltması için sadece bitkisel materyal 

tercih edilerek 3 adet Chamaerops humilis ve 

zeminde Festuca glauca kullanılmıştır. 

Kuzeydoğu cephesindeki oturma elemanı ise 

mekanın çevresindeki mini kotlu duvarlarla 

bütünlük sağlaması için ateş tuğla ile örülü 

formdadır. Ayrıca çeşitli ebatlardaki saksılarda 

bulunan bitki materyali ile de oturma elemanının 

köşelerinin sertlik hissi kırılmaktadır. Bu 

bitkiler; Yucca sp., Pelargonium peltatum, 

Alyssum sibirica ve Lavandula officinalis‟dir.  

 

Sonuç 

Giderek artan su sıkıntısı tüm dünyayı 

etkileyen bir sorundur ve gelişen teknolojiye 

rağmen henüz bir alternatifi bulunamamıştır. Bu 

durum ise potansiyeli etkin kullanma 

zorunluluğunun bir kere daha altını çizmektedir. 

Tarım, sanayi gibi çeşitli sektörlerdeki bilinçsiz 

kullanım ile yeraltı ve yer üstü sularının 

kirletilmesinin artarak devam etmekte, bu 

sebeple de günümüzde suyun etkin kullanımı 

ayrı bir önem taşımaktadır. Ege Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi bahçesi için yapılan xeriscape 

temelli peyzaj tasarımıyla en az miktarda su 

kullanılarak hem rekreasyonel hem de ekolojik 

açıdan örnek bir peyzaj tasarım projesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu proje uygulandığı 

takdirde Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencileri 

için ilgili dersler kapsamında Xeriscape 

yaklaşımı ile gerçekleştirilen bir peyzaj tasarım 

örneğinin irdelenmesi, uygulama ve araştırma 

alanı olarak kullanılabilmesine olanak 

sağlayacaktır. Ayrıca suyun etkin kullanımı 

konusunda üniversite bünyesinde gösterilen 

duyarlılığın göstergesi olarak dikkatleri üzerine 

çekebilecektir.  
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Özet 

Bu çalışma, Lavanta bitkisinin (Lavandula hybrida) yarı odun çelikle çoğaltımı üzerine farklı 

köklendirme ortamları (Perlit: Torf, Tarla Toprağı) ile IBA dozları (Kontrol–0, 500, 1000, 2000 ve 4000 ppm) ve 

ticari köklenme tozunun etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme iki faktörlü tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Araştırma ve 

Uygulama serasında yürütülmüştür. Denemede kök sayısı (adet/çelik), kök uzunluğu (cm), köklenme oranı (%) 

ve köklenme kalitesi incelenmiştir. İncelenen karakterlerde yapılan varyans analiz sonucunda ortamların ve 

hormon dozlarının önemli etkileri olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Lavanta, lavandula hybrida, IBA dozu, köklenme oranı 

 

The Effects of Different Hormones Doses and Rooting Media on Rooting of Lavandin (Lavandula hybrida) 

Abstract 

This research was carried out to investigate the effects of cuttings in different rooting media (Perlite: peat 

(1:1), Soil) with IBA concentrations (Control–0, 500, 1000, 2000 and 4000 ppm) and power hormone on semi–

hard cutting propagation of Lavandin (Lavandula hybrida). Experiment was conducted according to completely 

randomized design with two factors with four replications in Adnan Menderes University, Faculty of 

Agriculture, Field Crops Research and Application glasshouse. In this research, root number, root length, rooting 

ratio and quality of root were determined. According to the results of the analysis of variance, the effects of the 

rooting media and hormone doses on the examined characters were found statistically significant.  

 

Keywords: Lavandin, lavandula hybrida, IBA doses, rooting ratio 

 

GiriĢ 

Lavanta adı, livere (mavileştirmek) ile 

lavare (yıkamak) sözcüklerinin birleşmesinden 

oluşan Ortaçağ Latince‟sindeki „Livendula‟ 

adından türemiştir (Zeybek ve Haksel, 2011). 

Lavanta türleri Güney Avrupa ve Akdeniz 

kökenlidir. Asıl yetişme bölgesi ortalama 7–

21
o
C sıcaklığa sahip, yıllık 300–1300 mm yağış 

alan, toprak pH‟sı 5.8–8.3 olan, toprak yapısı 

kuru ve kalkerli olan yerlerdir (Simon ve ark., 

1980). Lavanta bitkisinin yaklaşık 39 türü vardır.  

Lavandula ssp.: Lavantanın kültürü 

yapılan türleri ; 

1.İngiliz lavantası (Lavandula angustifolia 

Mill; Lavandula officinalis Chaix; Lavandula 

vera D. C.) 

2.Fransız lavantası (Lavandula 

delphinensis Hort.) 

3.İspanyol lavantası (Lavandula stoechas 

L.) 

4.Spike veya geniş yapraklı lavanta 

(Lavandula latifolia Medic.) 

5.Lavandin (Lavandula hybrida 

Reverchon; Lavandula angustifolia x Lavandula 

latifolia; Lavandula intermedia) (Arabacı ve 

ark., 2007).  

Lavanta; kendisine has, hoş kokusundan 

dolayı parfümeri ve kozmetik sanayisinin önemli 

bir droğudur (Zeybek ve Haksel, 2011). Lavanta 

yağı dünyada en fazla üretilen 15 uçucu yağdan 

birisidir. Başlıca parfüm, kozmetik ve herbal çay 

üretiminde kullanılmaktadır. En önemli uçucu 

yağ bileşenleri linalyl acetate, linalool, 1.8–

cineole, camphor, alpha–pinene‟dır. Lavantadan 

üç farklı tipte yağ elde edilmekte ve bu yağlar 

elde edildikleri bitkilere göre adlandırılmaktadır. 

Lavandula officinalis türünden elde edilen yağ 

„„Lavender yağı‟‟, Lavandula hybrida türünden 

elde edilen yağ „„Lavandin yağı‟‟ ve Lavandula 

latifolia Vill. syn. L. spica D. C. türünden elde 

edilen yağ „„Spike Lavender Yağı‟‟ olarak 

tanımlanmaktadır (Arabacı ve ark., 2003).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve 

çoğaltılması generatif ve vejetatif olarak başlıca 

iki yolla gerçekleştirilmektedir. Bazı türler kısır 

olduklarından dolayı tohum üretemezler ve bu 

nedenle tohum tutmayan veya tohumla 

çoğaltılması zor olan birçok bitki de vejetatif 
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(klonal) olarak çoğaltılabilmektedir (Baydar, 

2009).  

Köklendirmede en yaygın kullanılan 

büyüme düzenleyici oksin grubundan IBA (Indol 

Bütirik Asit)‟dır. Bitki büyümesini düzenleyici 

maddelerin, çeliklere muamele etmenin amacı; 

çeliklerde kök oluşumunu sağlamak, köklenmeyi 

çabuklaştırmak ve çelik başına düşen kök 

sayısını arttırmaktır. (Özbek ve ark., 1961). Bu 

araştırma, farklı ortamlar ile IBA dozları ve 

ticari köklenme tozunun lavanta (Lavandula 

hybrida) çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma 2013 vejetasyon yılında Adnan 

Menderes Üniversitesi, güney yerleşkesinde 

önceki yıllarda yetiştirilmiş olan Lavandula 

hybrida bitkisinden alınan çeliklerle, Adnan 

Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi‟nin 

Tarla Bitkileri Bölümüne ait olan tıbbı bitkiler 

serasında yürütülmüştür. Çalışmada materyal 

olarak kullanılan lavanta (Lavandula hybrida) 

bitkisinin genel özellikleri aşağıda verilmiştir:  

Lavandula hybrida reverchon: Lavandin, 

Lamiacea familyasından Lavandula angustifolia 

x Lavandula latifolia‟nın melezidir. Akdeniz 

kuşağında doğal olarak yetişmektedir. Özellikle 

kalkerli alanlarda yayılış gösteren ve 70–80 cm 

boylanabilen, çalımsı formda, çok yıllık bir 

bitkidir. Lavandin gerçek lavantaya göre hem 

daha kaliteli, hem de daha verimli uçucu yağ 

üretmektedir. Ayrıca soğuğa ve bazı hastalıklara 

karşı dayanıklılığı daha fazladır. Dünyada yıllık 

lavandin yağı üretimi 750 ton olup, en fazla 

Fransa‟da üretilmektedir. İtalya‟da özellikle 

marjinal tarım alanlarında üretilmektedir 

(Marotti ve ark., 1989). 2008 yılında Dünyada 

lavanta yağı ihracat değeri 897 bin $ iken ithalat 

değeri 1 milyon 205 bin $‟dır. Türkiye‟de ise 

lavanta yağında ihracat yada ithalat 

yapılmamaktadır (Bayram ve ark., 2010).  

Deneme iki faktörlü tesadüf parselleri 

deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak 

düzenlenmiştir. Çelikler perlit: torf ve tarla 

toprağından oluşan iki farklı ortama ¾ kısmının 

yaprakları sıyrılarak dikilmiştir. Bitkiye ait 480 

adet çelik 10‟arlı 6 gruba ayrılmış ve kontrol 

grubu hariç her bir gruba köklendirme hormonu 

olarak ticari köklenme tozu ve Indol–3 bütirik 

asitin (IBA) 0 (kontrol), 500, 1000, 2000, 4000 

ppm IBA konsantrasyonları uygulanmıştır. Sera 

ortamında perlit: torf ve tarla toprağı ile 

doldurulmuş viyollere, 28.02.2013 tarihinde 

çelik dikimleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

sonuçlar kontrol (0 doz) çelikleri ile 

karşılaştırılmıştır. Bitkiler seranın sıcaklığına 

göre düzenli olarak sulanmıştır. Dikimden 

yaklaşık 2 ay sonra (24 Nisan) çelikler sökülerek 

su ile yıkanmış; kök sayısı (adet/çelik), kök 

uzunluğu (cm), köklenme oranı (%) ve 

köklenme kalitesi belirlenmiştir. Kök kalitesi 

için 0: kök oluşturmayan, 1: zayıf, 2: orta, 3: iyi, 

4: çok iyi köklenme şeklinde oluşturulan skalaya 

göre değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 

TARİST istatistik programında analiz yapılmış, 

önem derecelerine göre ortalamalar arasındaki 

farklılığın belirlenmesinde LSD testi 

uygulanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Araştırmada, özelliklere ait varyans 

analizi sonucu elde edilen kareler ortalaması 

değerleri Çizelge 1‟de verilmiştir. Ortam x 

Uygulama interaksiyonu kök sayısı ve kök 

kalitesi açısından önemli bulunmuştur. Kök 

uzunluğu ve kök oranında ise OrtamxUygulama 

interaksiyonu önemli çıkmamıştır.  

Kök sayısı: Araştırmada incelenen iki 

ortam karşılaştırıldığında tarla toprağında en 

fazla kök sayısı 4000 ppm (3.63 adet), en düşük 

ise 500 ppm (0.28 adet) olarak tespit edilmiştir. 

Farklı IBA dozlarında ise lavanta çeliklerinin 

perlit: torf ortamında en fazla kök sayısı 4000 

ppm IBA dozundan (3.33 adet), en az kök sayısı 

ise 500 ppm uygulamasından (1.25 adet) elde 

edilmiştir. IBA dozu x Ortam interaksiyonunun 

köklenmeye etkisi istatistiksel olarak önemli 

(P≤0.01) bulunmuş, lavantada en yüksek kök 

sayısı 4000 ppm IBA dozu x Tarla toprağı (3.63 

adet), en düşük kök sayısı ise 500 ppm IBA dozu 

x Tarla toprağı interaksiyonundan (0.28 adet) 

elde edilmiştir (Çizelge 2). Ayanoğlu ve ark. 

(2000) L. stoechas (Karabaş lavanta)‟ın 

çeliklerine IBA‟nın 1000, 2000 ve 4000 ppm‟lik 

dozlarını uygulamışlar, uygulanan IBA 

konsantrasyonlarındaki artışa bağlı olarak 

köklenme yüzdesi, kök uzunluğu ve kök 

sayısının arttığını gözlemlemişlerdir. 

Araştırmamızdaki bulgulara benzerlik 

göstermektedir.  

Kök uzunluğu: Kök uzunluğu 

bakımından iki ortam karşılaştırıldığında, kök 

boyu uzunluğunu perlit: torf ortamında 5.78 cm 

olduğu, tarla toprağında ise 4.03 cm olduğu 

tespit edilmiştir. Farklı IBA dozlarında ise 
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lavanta çeliklerinin en uzun kök boyu 4000 ppm 

IBA dozundan (9.40 cm), en kısa ise 500 ppm 

IBA doz uygulamasından (1.12 cm) elde 

edilmiştir. IBA dozu x Ortam interaksiyonunun 

köklenmeye etkisi istatistiksel olarak önemli 

(P≤0.01) olmamıştır (Çizelge 2). Bhat ve ark. 

(2008) L. officinalis bitkisine köklendirme 

amacıyla NAA, IBA (1000, 2000 ve 3000 ppm) 

uygulamışlar, maksimum köklenme 3000 ppm 

IBA uygulamasında başarıldığını, erken yaprak 

çıkışı (12.3 günlük), maksimum yaprak sayısı 

(her çelikte 28), kallus yüzdesi (%86.6), 

maksimum köklenme yüzdesi (%86.6), kök 

sayısı (700 adet), kök uzunluğu (10.30 cm) ve 

tarlada maksimum tutma oranını (%93.3) yine 

3000 ppm IBA uygulamasında tespit etmişlerdir. 

Kara ve ark. (2011) çelik alma dönemleri ve IBA 

dozlarının çördükotu, biberiye ve adaçayının 

köklenmesi üzerine etkisini istatistiksel olarak 

önemli bulmuşlar, en yüksek köklenme oranı 

(sırasıyla %85, %82.3 ve %81), kök sayısı 

(sırasıyla 28.8, 21.6 ve 10.6 adet/bitki) ve kök 

uzunluğu (7.1, 6.1 ve 5.1 cm) Mart döneminde 

4000 ppm IBA dozunda tespit etmişlerdir. 

Araştırmamızda elde edilen bulgular belirtilen 

araştırma sonucuyla paralellik göstermektedir. 

Farklı ortam ve uygulamalarda kök sayısı ve kök 

uzunluğundaki değişimler Şekil 1 ve Şekil 2‟de 

gösterilmiştir.  

Köklenme oranı: Köklenme oranına 

ortamların etkisi incelendiğinde perlit: torf 

ortamının (%69.17), tarla toprağına (%52.92) 

göre daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Farklı 

IBA dozlarında ise lavanta çeliklerinin en 

yüksek köklenme oranı 4000 ppm IBA (%87.5) 

olduğu ticari köklenme tozu (%83.75) ve 2000 

ppm hormon dozlarının aynı grup içerisinde yer 

aldığı belirlenmiştir. En düşük köklenme oranı 

ise 500 ppm IBA uygulamasından (26.25) elde 

edilmiştir. IBA dozu x Ortam interaksiyonunun 

etkisi istatistiksel olarak önemli (P≤0.01) 

bulunmamıştır (Çizelge 3). Kumar ve Sreeja 

(1996) L. angustifolia‟da farklı çelik tiplerine 

2000 ppm IBA uygulamış, en yüksek köklenme 

oranı (%72) ve kök sayısının dip çeliklerinde 

gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Kara (2011) 

yaptığı çalışmada, farklı IBA dozları ve çelik 

alma dönemlerinde L. angustifolia var. Silver 

çeşidi çeliklerinin kök sayısı, kök uzunluğu ve 

köklenme oranı farklı olduğunu belirlemiş, en iyi 

köklenme oranı (%95.13) 4000 ppm IBA 

dozunda belirlenmiştir. Arslanoğlu ve Albayrak 

(2011) köklenme oranı bakımından lavanta ve 

biberiye çelikleri kontrol çeliklerle 

kıyaslandığında biberiye gövde çeliklerinde 

6000 ppm, lavantada 2000 ve 4000 ppm IBA 

dozlarında çeliklerin tamamı (%100) 

köklenmiştir. En yüksek köklenme oranı 2000 ve 

4000 ppm IBA uygulamalarında (%98.33) 

belirlenmiştir.  

Köklenme kalitesi: Ortamlara 

bakıldığında köklenme kalitesinin perlit: torf 

ortamında daha yüksek (1.87) olduğu, farklı IBA 

dozlarında ise lavanta çeliklerinin en yüksek 

köklenme kalitesinin lavanta çeliklerinde “iyi 

köklenme” olarak tanımlanan 3 skala değeriyle 

2000, 4000 ppm IBA dozunda görülmüştür. IBA 

dozu x Ortam interaksiyonunun etkisi 

istatistiksel olarak önemli (P≤0.01) bulunmuş, 

lavantada en yüksek köklenme kalitesinin 4000 

ve 2000 ppm IBA x Perlit: torf (sırasıyla 2.95, 

2.98), en düşük köklenme kalitesinin ise 500 

ppm IBA dozu ile Kontrol x Tarla toprağı 

interaksiyonundan (sırasıyla 0.23, 0.33) elde 

edilmiştir (Çizelge 3). Biberiye ve lavanta gövde 

çeliklerine uygulanan 2000, 4000 ve 6000 ppm 

IBA dozları, bitkilerin kontrol çeliklerine göre 

köklenme oranını, kök kalitesini ve kök sayısını 

artırmıştır (Arslanoğlu ve Albayrak, 2011). 

Çalışmada verilen sonuçlar literatürleri 

desteklemektedir. Farklı ortam ve uygulamalarda 

köklenme oranı ve köklenme kalitesindeki 

değişimler Şekil 3 ve Şekil 4‟de gösterilmiştir.  

 

Sonuç 

Lavanta (Lavandula hybrida) çelikleri 

üzerine perlit: torf, tarla toprağı gibi iki farklı 

köklendirme ortamları ile 500, 1000, 2000 ve 

4000 ppm IBA dozlarının ve ticari köklenme 

tozu kullanılan bitkilerin kontrol çeliklerine göre 

kök sayısı, kök uzunluğu, köklenme oranı ve 

köklenme kalitesini artırmıştır. Köklenme oranı 

bakımından ortamlarla dozlar arasında önemli 

bir fark görülmemesine rağmen kontrol 

çelikleriyle kıyaslandığında lavantada 2000 ve 

4000 ppm IBA dozlarında ve ticari köklenme 

tozunda çeliklerin çoğu (sırasıyla %76.25, 

%87.50, %83.75) köklenmiştir. Belirtilen IBA 

dozlarının lavanta bitkilerinin köklendirme 

çalışmalarında kaliteli köklenme ve köklenen 

çelik oranı bakımından uygulanabileceği 

sonucuna varılmıştır.  
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Çizelge 1. Özelliklere ait varyans analizi sonucu elde edilen kareler ortalaması değerleri.  

Varyasyon kaynağı KS (adet/çelik) KU (cm) KO (%) KK 

Ortam 6.629** 29.447** 2285.307** 7.459** 

Uygulama 7.256** 86.019** 4681.725** 5.368** 

OrtamxUygulama 1.184** 6.006 ö 436.391ö 0.671** 

Hata 0.251 2.666 204.762 0.141 

Genel 1.253 12.672 761.795 0.925 

*; **; sırayla 00.5 ve 0.01 olasılık düzeyinde önemli 

KS: kök sayısı, KU: kök uzunluğu, KO: kök oranı, KK: kök kalitesi 

 

Çizelge 2. Lavanta çeliklerinin kök sayısı ve kök uzunluğuna iki köklendirme ortamının ve IBA dozlarının etkisi 

Kök Sayısı (adet/çelik) Ortam Kök Uzunluğu (cm) Ortam 

Uygulama Perlit: Torf 
Tarla 

Toprağı 
Ortalama Uygulama 

Perlit: 

Torf 

Tarla 

Toprağı 
Ortalama 

Kontrol 1.68cd 0.58d 1.13 Kontrol 2.11 0.75 1.43D 

500 ppm 1.25cd 0.28d 0.77 500 ppm 1.31 0.93 1.12D 

1000 ppm 1.75c 1.00d 1.38 1000 ppm 4.16 3.35 3.76C 

2000 ppm 3.33ab 1.68ab 2.51 2000 ppm 9.71 5.45 7.58B 

4000 ppm 3.05ab 3.63a 3.34 4000 ppm 10.91 7.88 9.40A 

Toz Hormon 2.88b 1.88c 2.38 Toz Hormon 6.48 5.79 6.14B 

Ortalama 2.32 1.51  Ortalama 5.78A 4.03B  

LSD OrtamxUygulama: 0.720 LSD Ortam: 0.958 LSD Uygulama: 1.773 
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Çizelge 3. Lavanta çeliklerinin köklenme oranı ve köklenme kalitesine iki köklendirme ortamının ve IBA 

dozlarının etkisi 

Köklenme Oranı (%) Ortam Köklenme Kalitesi Ortam 

Uygulama Perlit: Torf 
Tarla 

Toprağı 
Ortalama Uygulama 

Perlit: 

Torf 

Tarla 

Toprağı 
Ortalama 

Kontrol 47.50 32.50 40.00BC Kontrol 0.98c 0.33d 0.66 

500 ppm 40.00 12.50 26.25C 500 ppm 0.83cd 0.23d 0.53 

1000 ppm 62.50 42.50 52.50B 1000 ppm 1.55bc  0.75bc 1.15 

2000 ppm 92.50 60.00 76.25A 2000 ppm 2.95a 1.08b 2.02 

4000 ppm 87.50 87.50 87.50A 4000 ppm 2.98a 2.48ab 2.73 

Toz Hormon 85.00 82.50 83.75A Toz Hormon 1.95b 1.33c 1.64 

Ortalama 69.17A 52.92B  Ortalama 1.87 1.03  

LSD Ortam: 8.392 LSD Uygulama: 15.540 LSD OrtamxUygulama: 0.539 

 

1,68

1,25

1,75

3,33
3,05

2,88

0,58
0,28

1,00

1,68

3,63

1,88

Kontrol 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 4000 ppm Toz Hormon

Kök Sayısı (adet/çelik)

Torf-Perlit Tarla Toprağı

 
Şekil 1. Farklı ortam ve uygulamalarda kök sayısındaki değişimler 
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Şekil 2. Farklı ortam ve uygulamalarda kök uzunluğundaki değişimler 
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Şekil 3. Farklı ortam ve uygulamalarda köklenme oranındaki değişimler 
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Şekil 4. Farklı ortam ve uygulamalarda köklenme kalitesindeki değişimler 
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Özet 

Bryofitler orman ekosistemlerinde oldukça önemli olup tropik bölgelerden subarktik bölgelere kadar 

dünyanın bütün iklimlerinde geniş bir yayılışa sahiptirler. Bu bitkiler, bitki hayatının devamını sağlayabilecek 

yeterli miktarda nemin var olduğu bütün ortamlarda bulunabilirler. Likenler ise mantar ve alglerin simbiyotik 

ilişkisiyle oluşan organizmalardır. Likenler ve bryofitler feodal dönemden bu yana estetik görünümleri nedeniyle 

bahçecilikte kullanılmaktadırlar. Bahçecikte en çok kullanılan karayosunları Polytrichum commune Hedw. ve 

Polytrichum juniperinum Hedw. ; en çok kullanılan ciğerotu Marchantia polymorpha L. ; en çok kullanılan 

likenler ise Rhizocarpon geographicum (L.) DC., Parmelia canspersa (Ehrh.) Ach. ve Stereocaulon paschale 

(L.) Hoffm.‟dir. Bryofit ve liken bahçeciliği Dünya‟nın birçok gelişmiş ülkesinde ve özellikle de Japonya‟da 

oldukça yaygındır. Türkiye‟de ise yukarıda bahsedilen karayosunu, ciğerotu ve liken türlerinin tümü doğal 

habitatlarda yaygın olarak bulunmasına rağmen, bryofit ve liken bahçeciliği ülkemizde süs bitkiciliği açısından 

henüz geliştirilmemiş bir alandır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bryofit, liken, süs bitkileri, bahçecilik 

 

Bryophyte and Lichen Gardening 

Abstract 

Bryophytes are important species for forest ecosystems and these plants distribute all climates, from 

tropics to subarctic. These plants can grow all the environments that has enough humid for plant growing. 

Lichens are consist of symbiotic relationship between fungi and algae. Because of their esthetic appearance, 

lichens and bryophytes are using in gardening since feudal ages. The most widely cultivated species of mosses 

for gardening are Polytrichum commune Hedw. and Polytrichum juniperinum Hedw. ; lichens are Rhizocarpon 

geographicum (L.) DC., Parmelia canspersa (Ehrh.) Ach. and Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. and liverwort 

is Marchantia polymorpha L. Bryophyte and lichen gardening is common in most of developed countries 

especially at Japan. In spite of the above–mentioned moss, liverwort and lichen species are growing commonly 

in all natural habitats of Turkey, bryophyte and lichen gardening has not been developed yet in our country.  

 

Keywords: Bryophyte, lichen, decorative plants, gardening 

 

GiriĢ 

Yaklaşık 450 milyon yıldır varlığını 

sürdüren karayosunları, eğreltilerle birlikte en 

yaşlı karasal bitkileri oluşturur. Bunlar 

fototrofiktir ve karasal yaşama uyum 

sağlamışlardır, fakat tekrar sucul hayata dönen 

türleri de vardır. Karayosunları, ağırlıklı olarak 

nemli ve gölgeli bölgeleri tercih ederler. 

Siyanobakteriler (=Mavi yeşil algler) ve yeşil 

alglerden sonra likenlerle birlikte kayaların 

üstünü örten sekonder canlılardır. Likenler ya da 

Lichenes; başlı başına birer organizma 

değildirler. Mantarlar ve fotosentetik alglerden 

meydana gelen simbiyotik birlikteliklerdir. Şekil 

ve yaşayış bakımından kendilerini oluşturan alg 

ve mantarlardan tamamen ayrı bir yapı 

gösterirler. Renksiz bir mantar hifinden oluşan 

tallusun yapısına katılan fotosentetik canlı 

(fotobiyont), genellikle yeşil alg ya da bir 

cyanobakteridir. En çok Japonya'da görülen 

bryofit ve liken bahçeciliği antik çağlardan bu 

yana giderek gelişmektedir.  

 

Bryofitlerin yapıları ve özellikleri  

Karayosunları ve ciğerotları genellikle 

küçük ve basit yapıdaki bitkilerdir. Yüksek 

yapılı bitkiler gibi belirgin bir kök, gövde yapısı 

ve elemanlarına sahip değildirler. Vasküler 

bitkilerde bulunan bir iç farklılaşmadan yoksun 

olan bryofitlerin yaprakları genellikle küçük ve 

homojen bir şekilde dağılmış tek bir hücre 

tabakasından ibarettir. Bazı karayosunlarında 

orta damar olmasına rağmen, bazılarında da 

yoktur. Yapraklı karayosunları (Musci)‟nda 

gövde ve yaprak benzeri bir yapı söz konusu 

iken, bazı ciğerotları gövde ve yaprak şeklinde 

farklılaşmayan bir tallustan ibarettir. Bryofitler, 

bulundukları ortama rizoid adı verilen renksiz 

veya kahverengimsi ipliksi yapılarla tutunur 

(Richardson, 1981; Altuner, 1998). İletim 
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dokuları olmayan karayosunları ve ciğerotları, 

suyu tek hücre kalınlığındaki çok sayıdaki 

yaprak benzeri yapılarıyla emer. Ortam kuru 

olduğunda karayosunlarının yaprakları kıvrılır, 

büzüşür ve kahverengileşen bir görünüm alır. Bu 

bitkiler, yeniden su alıncaya kadar hiçbir 

fizyolojik faaliyette bulunmaz (Sunter, 2007). 

Çoğu bryofitler, tohumlu bitkilerin üzerine 

yerleşemediği kaya, ağaç kabuğu gibi sert 

yüzeyleri istila edebilen özelliklere de sahiptir. 

Kaya yüzeylerinin düz veya pürüzlü olması, 

gölgelik bir alanda bulunması, nem miktarı ve 

ortamın kimyası belirli türlerin bu gibi sert 

zeminlere gelmesine imkân verir. Bu şekildeki 

habitatlarda yaşayanlar, uzun süre kuraklığa 

dayanabilecek bazı morfolojik ve fizyolojik 

üstünlüklere de sahiptir (Abay ve Kamer, 2010).  

 

Likenler ve özellikleri 

Likenler mantarların ve alglerin bir araya 

gelerek teşkil ettikleri simbiyotik bir bitki 

grubudur. Tabiatta, bazı kayaların, ağaç gövde 

ve dallarının üzerinde yosunlara benzeyen 

köksüz, gövdesiz ve yapraksız bitkiler görülür, 

bunlar talluslu bitkilerin özel bir grubu olan 

likenlerdir. Likenler, zengin bir bitki grubudur. 

Dünyanın hemen her bölgesine yayılmış olarak 

çeşitli yetişme yerlerinde yaşarlar. Likenler çok 

ekstrem yetişme yerlerine kızgın güneş altında sı 

cağa, çok düşük dereceli soğuğa, haftalarca 

süren kuraklığa dayanabilirler.  

 

 

 

 

Likenlerin ve bryofitlerin bahçecilikte 

kullanımı 

Yosun ve liken bahçeciliği en çok 

Japonya'nın Kyoto şehrinde görülür ve Zen 

bahçeleri adıyla bilinir. Kum, çakıl, kaya ve 

bazen çimen veya diğer doğal unsurlar içeren bir 

bahçedir. Yaygın (ve hatalı) bir inanca göre 

Japon Zen rahipleri tarafından meditasyon 

amaçlı kullanılır. Zen bahçesindeki tasarım 

kavramları, doğal görünümlü peyzajlara 

uyarlanmıştır.  

Bahçecilikte en çok kullanılan liken 

türleri; R. geogrophicum, P. conspersa, S. 

paschale‟ dir. Bahçecilikte en çok kullanılan 

yosun cinsleri; Thuidium, Sphagnum, 

Rhodobryum, Climacium, Polytrichum, 

Pogonatum‟dur (Shenk, 1997).  
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Özet 

Soğanlı bitkiler, soğan, rizom, yumru gibi özelleşmiş toprak altı organlarıyla yetiştirilen bitkilerdir. Bu 

bitkiler, buket, sepet, çelenk ve aranjman yapımında kullanılmakta yani kesme çiçek olarak değerlendirilmekte 

ve soğanlı kesme çiçekler olarak adlandırılmaktadırlar. Soğanlı bitkileri çok iyi birer kesme çiçek yapan en 

önemli özellikleri, dayanıklı sapları, göz alıcı renkteki ve bol miktardaki çiçekleri ile uzun ömürlü olmalarıdır. 

Genellikle geç sonbahardan ilkbahara kadar kış ayları boyunca çiçeklenebilmekte, dolayısıyla kışın sınırlı olan 

çiçek çeşitliliğinin artırılmasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle de kesme çiçek olarak ayrı bir öneme sahiptirler.  

Soğanlı kesme çiçekler hemen hemen tüm dünya ülkelerinde yetiştirilmektedir. Bu türlerin üretim ve 

ticaretteki önem sırası ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ayrıca üretimleri ile ilgili verilere ulaşmak 

ülkelerin farklı sınıflandırmalar yapmaları nedeniyle oldukça güçtür. Ancak başta zambak ve lale olmak üzere 

glayöl, frezya, sümbül, nergis, iris, alstroemeria, hippeastrum, zantedeschia, anemon ve ranunculus kesme çiçek 

sektöründe ekonomik açıdan oldukça önemli türler olarak görülmektedir. Bu türlerin üretiminde başta gelen ülke 

Hollanda olup, Amerika, Çin, Fransa, Şili ve Japonya gibi ülkeler ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte 

ticarette söz sahibi olan ülkeler ise, yine başta Hollanda olmak üzere; Kanada, Kosta Rika, Meksika, Kenya ve 

Ekvator gibi ülkelerdir.  

Bu çalışmada, dünyada soğanlı kesme çiçek üretiminin durumu, öne çıkan türler bakımından 

değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçek soğanı, kesme çiçek, ticaret, dünya, Hollanda.  

 

Rising Value: Bulbous Cut Flowers 

Abstract 

The bulbous plants which grow with specialized underground organs like bulbous, rhizome and tuberous. 

These plants are used in preparing bouquet, flower basket, wreath and arrangement as cut flowers and named as 

bulbous cut flowers. The most important feature of the bulbous plants using as cut flowers is their tough stalks, 

their glamorous and plenty flowers and their long vase life. They bloom generally from the beginning of late 

autumn till the spring during the winter months and so they are providing the diversity of the flowers, which is 

limited in the winter. Therefore, they have a particular importance as cut flowers.  

The bulbous cut flowers are grown almost in all countries of the world. The order of importance of these 

flowers on the production and trade are differing by countries. On the other hand, it is very difficult to get the 

data related to their production, because of the different classifications of the countries. However, being in the 

first place lilium and tulip, gladioli, freesia, hyacinth, narcissus, iris, alstroemeria, hippeastrum, zantedeschia, 

anemone and ranunculus are accepted as economically important species of the cut flower sector. The leading 

country of the production of these species is the Netherlands and the countries like United States, China, France, 

Chile and Japan come into prominence. At the same time, the major countries of the trade are on the first place 

the Netherlands; Canada, Costa Rica, Mexico, Kenya and Equator.  

On this study, the bulbous cut flower production situation on the world is evaluated in point of the 

prominent species.  

 

Keywords: Flower bulb, cut flower, trade, world, Holland.  
 

GiriĢ 

Süs bitkileri sektörü genel olarak kesme 

çiçekler, iç mekan süs bitkileri, dış mekan süs 

bitkileri ile doğal çiçek soğanları (geofitler) 

olmak üzere 4 farklı faaliyet alanına ayrılmıştır. 

Ülkelerin farklı sınıflandırma yöntemleri 

nedeniyle süs bitkileri üretiminin tüm faaliyet 

alanları düzeyinde değerlendirilmesi oldukça 

güçtür. Ancak; süs bitkileri sektörü içerisinde 

üretimi ve ticareti en fazla yapılan alanın kesme 

çiçekler olduğu söylenebilmektedir (Karagüzel 

ve ark., 2010).  

Kesme çiçekler; tohum, fide yada soğan, 

rizom gibi toprak altı organlarından 

yetiştirildikten sonra kesilerek toplanan, buket, 

sepet, çelenk ve aranjman yapımında kullanılan 
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çiçeklerdir. Ticari anlamda 20. yy‟da önem 

kazanmış ve birçok ülke için önemli bir faaliyet 

alanı oluşturmuştur (Taşçıoğlu ve ark., 2005).  

Günümüzde 50‟den fazla ülkede kesme 

çiçek üretimi yapılmaktadır. 2012 yılında 

dünyada toplam 560.000 ha alanda kesme çiçek 

üretimi yapılmakta ve bu değer toplam süs 

bitkileri üretim alanının %39‟unu 

oluşturmaktadır. Bu üretimin büyük 

çoğunluğunu gül ve krizantem oluşturmakla 

birlikte lale, Gerbera, frezya ve zambak gibi 

türlerin üretiminin de giderek arttığı 

görülmektedir (Kazaz, 2013).  

Binlerce tür ile milyar dolarlık bir sektör 

konumuna gelen kesme çiçekler; dünya çapında 

ulaştığı 5.8 milyar Euro‟luk ihracatı ve 5.3 

milyar Euro‟luk ithalatı ile hızla büyüyen ve 

gelişen bir yatırım alanı olarak dikkat 

çekmektedir (Anonim, 2011). İhracatta 

Hollanda, Kolombiya ve Zimbabwe gibi ülkeler 

ön plana çıkarken ithalatta ise Almanya, 

İngiltere, Amerika, Hollanda gibi ülkeler yer 

almaktadır. Kesme çiçek sektöründe dünyada 

lider konumda olan Hollanda‟nın ihracatta ilk 

sırada yer almasına karşın ithalatta da başta 

gelen ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir 

(Kazaz, 2013).  

Kesme çiçek üretim ile ticaretinin artma 

nedeni, doğal olarak tüketim miktarındaki 

artıştan kaynaklanmaktadır. Kesme çiçek 

ticaretinde yer alan ülkelerin tüketim değerleri 

incelendiğinde Avrupa Birliği ülkelerinin tüm 

dünyadaki çiçek üretiminin %50‟sini tükettikleri 

ve bu ülkelerde kişi başına kesme çiçek 

tüketiminin yüksek olduğu görülmektedir 

(Doldur, 2008). Bugüne kadar, Avrupa‟da 

satılan çiçek türlerine bakıldığında; en popüler 

türün gül olduğu görülmektedir (Yavuz, 2008). 

Avrupa kesme çiçek tüketiminde ilk on tür 

içerisinde yer alan diğer türler ise krizantem, 

lale, zambak, orkide, frezya, hippeastrum, 

eustoma, alstroemeria olarak sıralanmaktadır 

(Rikken, 2010).  

Kesme çiçek tüketiminde Avrupa‟dan 

sonra ikinci önemli bölge Amerika‟dır. 

Amerika‟nın kesme çiçek tüketimi türler bazında 

ele alındığında ilk on tür içerisinde sırasıyla gül, 

krizantem, karanfil, alstroemeria, zambak, lale, 

Gerbera, gypsophila, glayöl ve iris yer 

almaktadır (Anonymous, 2010).  

Dünya kesme çiçek üretimi, tüketimi ve 

ticareti incelendiğinde gül ve krizantem 

türlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

Bununla birlikte lale ve zambak gibi soğan, 

rizom vb. toprak altı organlarından yetiştirilen 

soğanlı bitkilerinde kesme çiçek sektöründe 

yoğun olarak yer aldığı belirtilmektedir. Soğanlı 

kesme çiçekler olarak adlandırılan bu bitkiler, yıl 

boyu yetiştirilebilme imkanlarının bulunması, 

pazar taleplerinin yüksek olması ve diğer yıllık 

ve çok yıllık bitkiler gibi dallanmış bir yapı 

göstermedikleri için sık dikim imkanı ile birim 

alandan daha yüksek verim elde edilebilmesi 

gibi nedenlerle kesme çiçek sektörünün 

büyümesinde çok büyük katkıları olan bitkilerdir 

(Laschkewitsch ve ark., 2001).  

Soğanlı bitkileri çok iyi birer kesme çiçek 

yapan en önemli özellikleri, dayanıklı sapları, 

göz alıcı renkteki ve bol miktardaki çiçekleri ile 

uzun ömürlü olmalarıdır (Anonymous, 2013a). 

Genellikle geç sonbahardan ilkbahara kadar kış 

ayları boyunca çiçeklenebilmekte; kışın sınırlı 

olan çiçek çeşitliliğinin artırılmasını 

sağlamaktadırlar (Zümreoğlu ve ark., 2004).  

Dünyada ticari üretimi yapılan soğanlı 

kesme çiçekler; lale, zambak, frezya, glayöl, 

ranunculus, anemon, zantedeschia, nergis, iris, 

alstroemeria, ornithogalum, sümbül, dahlia, 

hippeastrum, şakayık, allium ve liatris olarak 

sıralanabilir (AIPH, 2011).  

 

Soğanlı kesme çiçek üretimi 

Dünya çapında kesme çiçek sektörü 

içerisinde, soğanlı bitkilerin üretimi incelendiği 

zaman; lale ve zambak türlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir (De Hertogh ve ark., 1993; 

Buschman, 2005). Bununla birlikte glayöl, 

frezya, sümbül, nergis, iris, alstroemeria, 

hippeastrum, zantedeschia, anemon ve 

ranunculus da kesme çiçek sektöründe ekonomik 

açıdan oldukça önemli türlerdir (De Hertogh ve 

ark., 2012).  

Lale, dünya genelinde en büyük soğanlı 

bitkiler grubunu temsil etmektedir (Başkent, 

2008). Tüm soğanlı bitkiler içerisinde en popüler 

olan türdür (Anonymous, 2013a). Yıl boyunca 

üretimi yapılabilmektedir. Dünyada ısıtmalı 

seralarda, yüksek tünellerde ve açıkta 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (Gill ve ark., 2007). 

Ayrıca son yıllarda yaygın olarak topraksız 

kültür şekli olan hidroponik kültürde de üretimi 

yapılmaktadır. Hollanda‟da, lale üretiminin 

%30–35‟i bu şekilde gerçekleştirilmektedir 

(Miller, 2002). Başta Hollanda olmak üzere, 

Japonya, Fransa, Polonya, Almanya ve Yeni 
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Zelanda gibi birçok ülkede üretimi yapılmaktadır 

(Buschman, 2005).  

Zambak, kesme çiçek olarak kullanımıyla 

dünyadaki en önemli soğanlı bitki türlerinden 

biridir (Thakur ve ark., 2005; Grassotti ve ark., 

2011). Dünya kesme çiçek üretiminde söz sahibi 

olan ülkelerde zambak yetiştiriciliği çoğunlukla 

örtüaltında ve genellikle de topraksız 

yetiştiricilik şeklinde gerçekleştirilmektedir 

(Tehranifer ve ark., 2011). En büyük üretici 

Hollanda olmakla birlikte, Fransa, Şili, Amerika, 

Japonya ve Yeni Zelanda da zambak üretiminde 

önemli ülkelerdir (Buschman, 2005).  

Glayöl, dünyada birçok ülke tarafından 

yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılan soğanlı 

bir bitkidir (Singh ve ark., 1998). Hollanda, 

Almanya, İngiltere ve Meksika önemli üretici 

ülkelerdir (AIPH, 2011).  

Frezya, parlak renkleri ve hoş kokusuyla 

kış aylarında kesme çiçek olarak en çok tercih 

edilen soğanlı bitkilerden biridir (Anonim, 

2013a). Avrupa‟da karanfilden sonra en fazla 

üretilen kesme çiçektir (Anonim, 2007).  

Alstroemeria, Güney Amerika kökenli, 

Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olan 

soğanlı kesme çiçeklerdendir (Aros ve ark., 

2011). Yıl boyu örtüaltında ve açıkta 

yetiştiriciliği yapılabilmektedir (Reid, 2006). 

Kesme çiçek olarak İtalya, Hollanda, İsveç, Çin, 

Japonya, Meksika, Kanada ve Amerika gibi 

birçok ülkede üretimi yapılmaktadır (AIPH, 

2011).  

Ranunculus, erken sonbaharda 

çiçeklenmesi ile kesme çiçek olarak popülaritesi 

giderek artan önemli bir soğanlı bitkidir 

(Hamrick, 2003). Yaygın olarak kesme 

çiçekçilikte tercih edilen türü Ranunculus 

asiaticus‟tur (Kılıç, 2011). Kesme çiçek olarak 

İtalya‟da yoğun olarak üretilmektedir (AIPH, 

2011).  

Anemon, oldukça önemli bir soğanlı bitki 

olup, kesme çiçek üretiminde üzerinde en çok 

durulan türü Anemone coronaria‟dır (Arı ve 

ark., 2010). İtalya ve Hollanda‟ da kesme çiçek 

olarak üretimi yapılmaktadır (AIPH, 2011).  

Sümbül, gösterişli çiçekleri ve yoğun 

kokusu ile kesme çiçek olarak değer taşıyan 

soğanlı bir bitkidir. Finlandiya, İsveç ve 

Hollanda‟da kesme çiçek olarak üretimi 

yapılmaktadır (AIPH, 2011).  

İris, farklı biçimleri ve değişik tondaki 

renkleri ile önemli bir soğanlı bitkidir. Kesme 

çiçek olarak kullanılan türü İris germenica‟dır 

(Kılıç, 2011). İtalya, Hollanda, Kanada ve 

Amerika‟da kesme çiçek olarak üretimi 

yapılmaktadır (AIPH, 2011).  

Nergis, soğanlı bitkiler içerisinde en 

büyüleyici bitkilerden biridir ve popülerliği yeni 

varyetelerin geliştirilmesi ile giderek artmıştır 

(Biekart, 1934). Hollanda ve İngiltere önemli 

üretici ülkelerdir (Anoymous, 2013a).  

Hippeastrum, dünyada oldukça önemli bir 

kesme çiçek haline gelen, gösterişli çiçeklere 

sahip popüler bir soğanlı bitkidir (Kılıç, 2011). 

En önemli üretici ülkeler Hollanda ve Güney 

Amerika‟dır (Anonymous, 2013a).  

Zantedeschia, çiçeklerinin güzelliği ve 

uzun vazo ömrü ile popüler bir kesme çiçek 

haline gelmiştir (Lazzereschi ve ark., 2011). 

Dünyanın birçok yerinde benimsenmiş olan bu 

bitki, kesme çiçek olarak Amerika, Kolombiya, 

Yeni Zelanda ve Kenya‟da ticari olarak 

üretilmektedir (Anonymous, 2013b).  

Dünyada üretimi yapılan soğanlı kesme 

çiçek türleri ile yoğun olarak üretimlerinin 

yapıldığı ülkeler Çizelge 1‟de verilmiştir.  

Soğanlı kesme çiçeklerin dünya üretim ve 

ticaretindeki önem sırası ülkelere göre farklılık 

göstermekle birlikte, üretimleri ile ilgili verilere 

ulaşmak, ülkelerin farklı sınıflandırmalar 

yapmaları nedeniyle oldukça güçtür. Soğanlı 

kesme çiçek türlerinin yetiştiriciliğinde, 

uluslararası raporlara, tür bazında veri olarak 

giren ülkeler; Almanya, Amerika, Çin, 

Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, 

İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, 

Meksika, Norveç, Tayvan ve Yunanistan‟dır 

(Çizelge 2).  

Çizelge 2 incelendiğinde verilerin yıllar 

bazında düzenli olarak yer almadığı 

görülmektedir. Soğanlı kesme çiçekler içerisinde 

yer alan hemen tüm türlerin dünya ülkelerinde 

yetiştirilmekte oldukları izlenmektedir. Bazı 

ülkelerde doğrudan soğanlı kesme çiçek şeklinde 

yetiştiriciliği yapılmakta, bazı ülkelerde ise 

sadece soğan üretimi ve saksılı üretim 

gerçekleştirilmektedir. Hollanda‟nın hem soğanlı 

kesme çiçekler grubuna giren türlerin hemen 

hepsini yetiştiriyor olması, hem de 

yetiştiriciliğini türlere göre değişmekle birlikte 

kesme çiçek, saksılı çiçek ve soğan üretimi 

şeklinde çeşitlendirmiş olması dikkat 

çekmektedir.  

Dünyanın en büyük kesme çiçek üreticisi 

olarak lanse edilen Hollanda‟da 2010/2011 

yılında toplam 4.779 ha alanda kesme çiçek 
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üretimi yapılmış olup, bu üretimin yaklaşık 

%16‟sını soğanlı kesme çiçekler oluşturmaktadır 

(AIPH, 2011). Soğanlı kesme çiçekler içerisinde 

lale ve zambak, Hollanda‟nın en önemli üretim 

kalemlerini oluşturmaktadır. Hollanda‟da 4 

milyon lale soğanı üretilmekte ve bu değerin 

%53‟ü kesme çiçek olarak tüketilmekte; 2.21 

milyon zambak üretilmekte ve bu değerin 0.41 

milyonu kesme çiçek olarak kullanılmaktadır 

(Benschop ve ark., 2010).  

 

Soğanlı kesme çiçek ticareti 

Soğanlı kesme çiçek olarak üretimi 

yapılan türlerin ihracat değerleri ayrı ayrı olacak 

şekilde veri tabanlarında yer almamaktadır. 

Ancak bazı ülkelerde soğan ve yumrulardan elde 

edilen kesme çiçekler adıyla yapılan 

gruplandırmalar bulunmaktadır (Çizelge 3).  

Çizelge 3 incelendiğinde özellikle zambak 

ihracatında, Kosta Rika (2010 yılı: 15 084 

milyon €), Kenya (2008 yılı: 8854, 2009 yılı: 

7205, 2010 yılı: 3188 milyon €) ve Ekvator 

(2009 yılı: 1644 milyon €)‟un önemli 

sayılabilecek düzeyde gelir elde ettikleri 

görülmektedir. Kanada soğanlı ve yumrulu 

kesme çiçek ihracatından 2006 yılında 12 874 

milyon € kazanırken, bu değer 2010 yılında 10 

769 milyon € olarak gerçekleşmiştir.  

Dünyada zambak, nergis, sümbül, lale gibi 

soğanlı kesme çiçek üretim ve ticaretinde 

Hollanda‟nın söz sahibi olduğu bilinmektedir. 

Hollanda‟nın 2010 ve 2011 yıllarında kesme 

çiçek ihracatından elde ettiği bildirilen (€/dal) 

değerler Çizelge 4‟de belirtilmektedir. Bu türler 

içerisinde, soğanlı kesme çiçek olarak kabul 

edilen lale, zambak, frezya, şakayık ve 

alstroemeria türlerinden yüksek değerler elde 

edilmiştir.  

Soğanlı kesme çiçek olarak üretimi 

yapılan türlerin ithalat değerleri de, üretim ve 

ihracat değerlerinde olduğu gibi türler bazında 

ayrı ayrı olacak şekilde veri tabanlarında yer 

almamaktadır.  

AIPH 2011 verilerinde, Kanada‟nın 

soğanlı kesme çiçekler grubunda yer alan ithalat 

değerlerinin özellikle 2006 yılında yüksek 

olduğu (3082 milyon €), bu değerin 2007, 2008 

ve 2009 yıllarında giderek azaldığı (sırasıyla 

2258, 1404, 1259 milyon €), 2010 yılında ise bir 

miktar artış göstererek 1480 milyon € değerine 

ulaştığı kaydedilmiştir. Dünya ticaretine ilişkin 

verilerde ithalat değerleri bakımından bilgi 

edinilebilen türlerden biri glayöldür. 2010 

yılında, Amerika 863 milyon € değerinde, 

Kanada ise 29 milyon € değerinde glayöl ithal 

etmiştir. Her iki ülke de glayöl ithalatını 

Meksika‟dan karşılamışlardır (Çizelge 5).  

 

Sonuç 

Kesme çiçek, dünya çapında devamlı 

olarak büyüyen bir sektördür. Sektörde çok 

sayıda türün üretimi ve ticareti yapılmaktadır. 

Bu türler içerisinde soğanlı kesme çiçekler 

önemli bir yer tutmaktadır. Ekolojik 

toleranslarının yüksek olması ile yıl boyu üretim 

imkanı sağlayan soğanlı kesme çiçekler, 

benzersiz çiçek formları sayesinde pazar 

taleplerinin yüksek olması ve sık dikim imkanı 

ile birim alandan daha yüksek verim elde 

edilebilmesi gibi nedenlerle kesme çiçek 

sektörünün büyümesinde önemli katkıları olan 

bitkilerdir. Kesme çiçek sektörü açısından bu 

kadar avantajlı olan bu türlerin üretimi belirli 

ülkelerde yoğunlaşmakla birlikte 

pazarlanmasında belirli bir düzenin mevcut 

olmaması dikkat çekicidir.  
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Çizelge 1. Dünyada üretimi yapılan soğanlı kesme çiçekler ve üretiminin yoğun olarak yapıldığı ülkeler (Kılıç, 

2011).  

Ülkeler Üretilen Başlıca Türler 

Hollanda Lale, Zambak, Glayöl, Nergis, İris, diğer birçok çeşit 

Birleşik Krallık Lale, Nergis, Glayöl 

A. B. D Lale, Nergis, Glayöl, Zambak, İris 

Çin Lale, Nergis, Zambak 

Fransa Lale, Zambak, İris, Glayöl, Dahlia, Nergis 

Japonya Lale, Zambak, Glayöl 

Polonya Lale, Zambak, Nergis, Glayöl, Dahlia 

Tayvan Zambak, Glayöl 

İsrail Nergis, Ranunculus 

Şili Lale, Zambak 

Yeni Zelanda Lale, Zambak, Zantedeschia, İris 

Avusturalya Lale, Zambak 

Brezilya Glayöl, Hippeastrum 

Güney Afrika Lale, Hippeastrum, Zambak 

Belçika Begonya, Zambak 

Almanya Lale, Glayöl, Nergis 

 

Çizelge 2. Soğanlı kesme çiçek üretim alanları (ha) ve/veya adet (milyon) bakımından dünya ülkelerinin 

durumları (AIPH, 2011).  

Türler 

FL 

(10) 

(ha) 

DE 

(08) 

(ha) 

GR 

(95) 

(ha) 

HU 

(06) 

(ha) 

IT 

(07)  

(adet) 

NL 

(10) 

(ha) 

NO 

(06) 

(adet) 

SE 

(08) 

(ha) 

GB 

(08) 

(ha) 

CN 

(10) 

(ha) 

JP 

(08) 

(ha) 

TW 

(08) 

(ha) 

MX  

(09)  

(ha) 

CA 

 (10) 

(adet) 

US 

(10) 

(adet) 

Alstroemeria     18.08 66  1 11.8 7.49 95  71 15.62 9.87 

Hippeastrum        2.3        

Anemon     58.10 
24 

(bulb) 
         

Dahlia            43    

Frezya      110          

Glayöl  790 80  33.32 
722 

(bulb) 
  

234 

(bulb) 
2.90  276 3.667  89.68 

Sümbül 
2.68 

(p.p) 
    

1.21 

(bulb) 
 6.4        

İris     19.01 284(bulb)        5.80 57.57 

Zambak    6 

69.66/  

63.91/ 

14.04 

196 

3.68 

(bulb) 

4.717    862 331 112 12.05 93.38 

Nergis 

1.041 

3.04 

(p.p) 

    
1.66 

(bulb) 
 

0.5 

3.1 

(p.p) 

4.08 

(bulb) 
    19.78  

Ornithogalum                

Ranunculus     131.84           

Lale 
59.98 

(bulb) 
24 3 10  

10.06 

(bulb) 
78.87 125.7      96.67 155.7 

Zantedeschia    6 20.09           

Diğer  23.7      0.5 
64 

(bulb) 
      

FL: Finlandiya, DE: Almanya, GR: Yunanistan, HU: Macaristan, IT: İtalya, NL: Hollanda, NO: Norveç, SE: 

İsveç, GB: İngiltere, CN: Çin, JP: Japonya, TW: Tayvan, MX: Meksika, CA: Kanada, US: Amerika; p. p: saksı 

bitkisi.  
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Çizelge 3. Dünyada yetiştirilen soğanlı kesme çiçeklerin ihracat değerleri (1000 €) ve miktarları (kg), (AIPH, 

2011).  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Değer Değer Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar 

Kanada Soğanlı–Yumrulu Bitkiler 12 874 12 014 8 406  7 198  10 769  

Kosta Rika 

Lilium       15 084 3 114 

Kala       270 83 

Glayöl       50 14 

Meksika Glayöl   1 086  784  892*  

Kenya 

Alstromeria   1 997 972 1 434  1 053 456 

Kala   2 408 415 1 099 234 832 36 

Frezya       28 4 

Zambak   8 854 1 027 7 205 831 3 188 302 

Ornithagalum   1 267 441 899 335 675 234 

Ranunculus   106 35 410 143 212 66 

Ekvator 
Alstroemeria     718 178   

Zambak     1 644 378   

*Meksika, glayöl ihracatından elde ettiği 2010 yılındaki değerin 863 milyon eurosunu Amerika, 29 milyon 

eurosunu ise Kanada‟ya yaptığı ihracattan karşılamıştır. 

 

Çizelge 4. Hollanda‟nın soğanlı kesme çiçek ihracat değerleri (adet/€), (Kılıç, 2011).  

Katagori Ürün Miktar %11:10 Değer (2011) Değer (2010) 

Kesme çiçek 

Lale 772.810.910 1.5 0.12 0.13 

Zambak 33.374.112 1.4 0.78 0.82 

Orkide 5.883.655 –2.8 2.56 2.55 

Frezya 70.982.263 0.7 0.16 0.18 

Alstroemeria 54.538.930 –6.1 0.17 0.18 

Şakayık 18.771.320 102.9 0.44 0.71 

Toplam 956.361.190 0.9 0.22 0.22 

 

Çizelge 5. Ekvator‟dan zambak ithal eden ülkelerin değer (1000 €) ve miktarları (1000 kg), (AIPH, 2011).  

İthalatçı Ülke Değer Miktar İthalatçı Ülke Değer Miktar 

Fransa 8 2 Bahreyn 1  

Almanya 1  Birleşik Arap Emirliği 9 2 

Hollanda 1  Orta Doğu Toplam 10 2 

Rusya 8 2 Azerbeycan 3 1 

Avrupa Toplam 18 4 Diğer 2  

Arjantin 3 1 Asya Toplam 5 1 

Kanada 32 7    

Küba 17 3    

Dominik Cumhuriyeti 33 9    

Panama 38 10    

Peru 22 12    

Porto Rico 3 1    

Amerika 1438 323    

Uruguay 13 3    

Diğer 10 2    

Amerika Toplam 1609 371    
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Özet 

Kesme çiçekler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de süs bitkileri sektörü içerisinde önemli bir faaliyet 

alanıdır. 1.141 ha üretim alanıyla kesme çiçekler 2012 yılı toplam süs bitkileri üretim alanımızın %34‟ünü 

oluşturmaktadır. Bu üretim alanının %44‟ünü karanfil, %16‟sını gül, %10‟nunu Gerbera, %5‟ini zambak 

oluşturmakta, geri kalan %25‟lik payda ise krizantem, nergis, glayöl, gypsophila, şebboy ve frezya gibi türler yer 

almaktadır. Türkiye kesme çiçek sektörünün en önemli sorunlarından biri ihracata yönelik çeşit zenginliğinin 

yeterince sağlanamamasıdır. Türkiye‟nin doğal bitkiler, özellikle de soğanlı bitkiler açısından zengin genetik 

kaynaklara sahip olduğu düşünüldüğünde, çeşitliliği artırmada soğanlı kesme çiçeklerin oldukça önemli yer 

tuttuğu anlaşılabilmektedir. Nitekim Türkiye‟de soğanlı kesme çiçek üretimi glayöl, anemon, zambak, lale, 

nergis, frezya, sümbül ve iris gibi türlerde yoğunlaşmış olup az miktarda da olsa ranunculus, ornithogalum, 

zantedeschia ve alstroemeria gibi türlerin de yetiştiriciliğinin yapıldığı görülmektedir. 2012 yılında en fazla 565 

da alanda zambak üretimi yapılmıştır. Bu türü sırasıyla 431 da alan ile nergis, 294 da alan ile glayöl ve 170 da 

alan ile frezya izlemektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye soğanlı kesme çiçek üretiminin durumu, türler bakımından değerlendirilmesi ve 

gelecek perspektifi ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çiçek soğanı, kesme çiçek, Türkiye, üretim, ticaret 
 

Bulbous Cut Flowers Grown in Turkey 

Abstract 

The cut flowers are also an important activity area in the ornamental plant sector in our country as well as 

on the world. The cut flowers with the 1.141 ha production area are constituting 34% of our total ornamental 

plant production in 2012. 44% of this production area is constituted by carnation, 16% by rose, 10% Gerbera, 

%5 lilium and the remaining %25 ration is consisting of several species like chrysanthemum, narcissus, gladioli, 

gypsophila, gillyflower and freesia. One of the most important problems of Turkish cut flower sector is not 

enough to provide the species diversity related to the export business. Taking into consideration that Turkey has 

a genetic repository due to the natural plants, especially bulbous plants, it may be understood that the bulbous cut 

flowers take an important place by increasing the species diversity. Thus, the bulbous cut flower production in 

Turkey is concentrated on the production of species like gladioli, anemone, lilium, tulip, narcissus, freesia, 

hyacinth and iris and there is also the production of ranunculus, ornithogalum, zantedeschia and alstroemeria in 

small quantities. In 2012 the lilium production is made on a area of 565 da at the most. This species is followed 

respectively by narcissus on 431 da, by gladioli on 294 da, by freesia on 170 da.  

On this study, the condition of the Turkish cut flower production, the evaluation regarding the species and 

the future perspective are handled.  

 

Keywords: Flower bulb, cut flower, Turkey, production, trade.  

 

GiriĢ  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

süs bitkileri sektörü içindeki en önemli faaliyet 

alanı kesme çiçeklerdir. Günümüzde 1.141 ha 

üretim alanıyla kesme çiçekler, toplam süs 

bitkileri üretim alanımızın %34‟ünü 

oluşturmaktadır. Bu üretim alanının %44‟ü 

karanfil, %16‟sı gül, %10‟u Gerbera, %5‟i 

zambak, geri kalan %25‟lik payı ise krizantem, 

nergis, glayöl, gypsophila, şebboy ve frezya gibi 

türlerden oluşmaktadır (TUİK, 2013). 

Türkiye'nin 2012 yılı kesme çiçek ihracat 

değerlerine bakıldığında ise toplam 400 milyon 

dal ihracatımızın %80‟ini karanfilin oluşturduğu 

görülmektedir (Anonim, 2013a).  

Türkiye kesme çiçek sektörünün en 

önemli sorunlarından biri ihracata yönelik çeşit 

zenginliğinin sağlanamamasıdır. Çeşit 

zenginliğini artırmada, üretim materyalinin 

programlanabilmesi ile pazara sürekli arzın 

mümkün olması nedeniyle soğanlı bitkiler ön 

plana çıkmaktadır. Nitekim Türkiye'nin soğanlı 

bitkiler açısından son derece zengin genetik 
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kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir (Sönmez, 

2012).  

Soğanlı bitkiler, soğan, yumru, rizom gibi 

özelleşmiş toprak altı organları ile yetiştirilen; 

güzel ve cezbedici çiçeklerinden dolayı saksılı 

süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılan, 

bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde tasarım bitkisi 

olarak tercih edilen bitkilerdir. Dayanıklı sapları, 

göz alıcı renkteki çiçekleri ve uzun vazo ömrüne 

sahip olmaları nedeniyle kesme çiçek olarak ayrı 

bir öneme sahiptirler ve soğanlı kesme çiçekler 

olarak adlandırılmaktadırlar (Anoymous, 2013a; 

Karagüzel ve ark., 2010). Soğanlı kesme 

çiçekler, yüksek yaylalardan deniz kenarlarına 

kadar geniş bir alanda yetişebilme yeteneğine 

sahiptirler ve üretim materyalinin 

programlanabilmesi durumunda pazara sürekli 

arzın mümkün olması nedeniyle fazlasıyla tercih 

edilmektedirler (Akkaya ve ark., 2000).  

Türkiye‟de üretimi yapılan soğanlı kesme 

çiçek türleri zambak, glayöl, lale, nergis, frezya, 

sümbül, anemon, alstroemeria, ornithogalum, 

zantedeschia, iris ve ranunculus olarak 

sıralanabilir (Kılıç, 2011).  

Zambak, kesme çiçek olarak kullanılan en 

eski türlerden biri olup, günümüzde hala en 

yaygın olarak kullanılan türlerden biridir 

(Grassotti ve ark., 2011). Kesme çiçek üretimi 

için yıl boyunca örtüaltında ve açıkta olmak 

üzere farklı iklim bölgelerinde 

yetiştirilebilmekte (Hao, 2009), gündüz 18–

20°C, geceyse 13–15°C sıcaklıkta optimum 

gelişim göstermektedir. Zambakların 

gelişiminde ışık önemli bir faktördür ve toprak 

tuzluluğuna karşı aşırı hassastır (Karagüzel ve 

ark., 2010). Toprak altı organı soğan olup, soğan 

büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak 1 m
2 

alana 

en az 25; en fazla 90 adet soğan 

dikilebilmektedir (Kaya, 2011).  

Glayöl, soğanlı kesme çiçekler içerisinde 

yer alan, toprak altı organı korm olarak 

adlandırılan önemli bir soğanlı bitkidir. Çiçek 

mevsiminin uzunluğu, az masrafla kolay 

üretilmesi, kesilen çiçeklerin uzun süre 

dayanması, canlı ve çeşitli renklere sahip olması 

dolayısıyla her zaman aranılan bir süs bitkisidir 

(Altan ve ark., 1984). İklim ve toprak istekleri 

yönünden kolay yetiştirilebilir ve fazla iş gücüne 

gereksinim duyulmaz (Korkut, 1990). Açıkta ve 

örtüaltında yıl boyu üretimi yapılabilmektedir 

(Mengüç, 1996). Glayölün gelişmesinde ışık ve 

sıcaklığın etkisi çok fazladır. 10–25°C 

sıcaklıklarda optimum gelişme göstermektedir. 

Toprak isteği bakımından seçici değildir 

(Karagüzel, 2010). 1 m
2 

alana en az 60; en fazla 

150 adet korm dikilebilmektedir (Mengüç, 

1996).  

Lale, dünya genelinde en büyük soğanlı 

bitkiler grubunu temsil etmektedir (Başkent, 

2008). Yüzyıllardır kesme çiçek olarak 

kullanılmaktadır. (Anonymous, 2013b). 

Yüzlerce çeşidiyle her türlü iklim koşullarında 

yetişebilen lale çeşidi bulmak mümkündür 

(Altun, 2006). Ülkemizde 16 türü doğal olarak 

bulunmaktadır (Güner, 2006). Örtüaltında ve 

açıkta yıl boyu üretimi yapılabilmektedir (Altun, 

2006). 1 m
2 

alana ortalama 250–375 adet soğan 

dikilebilmektedir.  

Nergis, soğanlı bitkiler içerisinde en 

büyüleyici bitkilerden biridir ve popülerliği yeni 

varyetelerin geliştirilmesi ile giderek artmıştır 

(Biekart, 1934). Diğer kesme çiçeklere göre 

daha az masrafla yetiştirilebilmekte, kuraklık ve 

çevre stresine karşı daha dayanıklı 

olabilmektedir. Ülkemizin hemen her bölgesinde 

değişik tip ve renklerde nergis bulabilmek 

mümkündür. Ancak özellikle N. tazetta ve N. 

pseudonarcissus, hem yayılış hem de ticari 

olarak önem taşıyan iki nergis türüdür (Ertekin, 

ark., 2010). Nergis üretimi, açıkta ve örtüaltında 

olmak üzere yıl boyu yapılabilmektedir 

(Anonim, 2008b). 1 m
2 

alana ortalama 60–70 

adet soğan dikilebilmektedir (Anonim, 2013b).  

Frezya, parlak renkleri ve hoş kokusuyla 

kış aylarında kesme çiçek olarak en çok tercih 

edilen ve toprak altı organı korm olan, soğanlı 

bitkilerden biridir (Anonim, 2013c). Ilıman 

bölgeler için oldukça uygun bir bitkidir. 0°C 

sıcaklığa kadar dayanabilmektedir (Anonymous, 

2013c). Örtüaltında ve açıkta yıl boyu 

üretilebilmektedir. Çiçeklenmesi ve gelişmesi 

üzerine en etkili faktör sıcaklıktır. Sıcaklık 14–

18°C'de iken gelişme en hızlıdır. 18°C‟nin 

üzerindeki sıcaklıklarda çiçeklenme 

gecikmektedir. Hemen her türlü toprakta 

başarıyla yetiştirilebilmektedir. Ancak tuzluluğa 

karşı hassastır (Kılıç, 2011). 1 m
2
 alana ortalama 

90–110 adet korm dikilebilmektedir (Bezu, 

2010).  

Sümbül, gösterişli çiçekleri ve yoğun 

kokusu ile kesme çiçek olarak değer taşıyan 

soğanlı bir bitkidir (Anonim, 2008a). 

Çiçeklerinin biçim ve renk bakımından ilgi 

çekmesi, kış aylarının sonlarında karın erimesi 

ya da karla birlikte çiçek açmaları ve kolay 

üretilmeleri nedeniyle tercih edilen bitkilerden 
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biri olmuştur (Çığ, 2005). Yetiştiriciliği açıkta 

ve örtüaltında olmak üzere yıl boyu 

yapılabilmektedir. Yetiştirildiği alanda iyi bir 

hava akımının olması sümbülün gelişimini 

olumlu yönde etkilemektedir. Hemen her türlü 

toprakta rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. 1 m
2 

alana ortalama 300–400 adet soğan 

dikilebilmektedir (Anonymous, 2013a).  

Anemon, oldukça önemli bir soğanlı bitki 

olup, kesme çiçek olarak üretiminde üzerinde en 

çok durulan türü Anemone coronaria‟dır (Arı ve 

ark., 2010). Bu türün toprak altı organı yumru 

olarak adlandırılmaktadır. Yetiştirme dönemi 

iklim faktörlerine göre değişmektedir. Yıl boyu 

açıkta ve örtüaltında üretimi yapılabilmektedir 

(Meynet ve ark., 1993). 1 m
2
 alana ortalama 50–

60 adet yumru dikilebilmektedir (Anonymous, 

2013d).  

Alstroemeria, son zamanlarda uzun vazo 

ömrü ve renkli varyeteleri ile önemli bir kesme 

çiçek türü haline gelmiştir (Kashihara ve ark., 

2010). Rizomlu bir türü olan Alstroemeria 

hybrida; kesme çiçek sektöründe yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Deniz seviyesinden 4500 m 

rakıma kadar çok geniş bir yelpazede 

yetişebilmektedir (Sanso ve ark., 2005). Yıl 

boyu örtüaltında ve açıkta üretimi 

yapılabilmektedir (Reid, 2006). Işık ve sıcaklığa 

duyarlı bir bitkidir. Daha iyi bitki gelişimi ve 

kaliteli çiçek üretimi için büyüme periyodu 

boyunca optimum gece ve gündüz sıcaklıkları 

12–16°C ve 18–22°C arasında olmalıdır (Kılıç, 

2011). 1 m
2
 alana ortalama 40–70 adet rizom 

dikilebilmektedir.  

İris, farklı biçimleri ve değişik tondaki 

renkleri ile önemli bir soğanlı bitkidir. Kesme 

çiçek olarak kullanılan türü Dutch Iris olarak ta 

bilinen Iris x hollandica‟dır (Okhawa, 2005). 

Çok geniş bir adaptasyon yeteneğine sahiptir; bu 

nedenle iklim koşulları bakımından çok fazla 

özel isteği yoktur. Kesme çiçek olarak yıl boyu, 

hem açıkta hem de örtüaltında üretimi 

yapılabilmektedir (Anonymous, 2013a). Işık 

istekleri yüksektir. Güneşli yerleri tercih 

etmektedir (Karagüzel ve ark., 2010). Toprak 

yönünden çok seçici değildir ancak neme karşı 

toleransı yoktur (Kılıç, 2011). 1 m
2
 alana 

ortalama 250 adet rizom dikilebilmektedir 

(Anonymous, 2013a).  

Ranunculus, son zamanlarda kesme çiçek 

olarak popülaritesi giderek artan bitkilerdendir 

(Valdez ve ark., 2009). Yaygın olarak kesme 

çiçekçilikte tercih edilen türü Ranunculus 

asiaticus‟tur (Kılıç, 2011). Ilıman iklimler için 

uygun bir bitkidir. Optimum gelişme için gündüz 

sıcaklıkları 15°C ile 23°C arasında olup gece 

sıcaklıkları ise –1°C ile 10°C arasında 

değişmektedir (Kılıç, 2011). Hafif ve drenajı iyi 

topraklar tercih edilmelidir. 1 m
2
 alana ortalama 

40 adet yumru kök dikilebilmektedir 

(Anonymous, 2013e).  

Zantedeschia, çiçeklerinin güzelliği ve 

uzun vazo ömrü ile popüler bir kesme çiçek 

haline gelmiştir (Lazzereschi ve ark., 2011). 

Kesme çiçek olarak kullanılan türü Zantedeschia 

aeotipica olup toprak altı organı rizomdur. 

Soğuklardan oldukça zarar gören bu bitki için 

18°C ile 24°C arasındaki sıcaklıklar idealdir 

(Kılıç, 2011). 1 m
2
 alana ortalama 13–15 adet 

rizom dikilebilmektedir.  

Ornithogalum, son zamanlarda popülerliği 

artan soğanlı kesme çiçekler arasında yer 

almaktadır. Kesme çiçekçilikte yaygın olarak 

Ornithagalum nutans ve Ornithagalum dubium 

türleri kullanılmaktadır. Optimum gelişme için 

ideal sıcaklık 15–25°C arasında değişmektedir 

(Kılıç, 2011). 1 m
2
 alana ortalama 30–35 adet 

soğan dikilebilmektedir.  

 

Soğanlı kesme çiçek üretimi  

Ülkemizde 2012 yılında soğanlı kesme 

çiçek üretim alanı yaklaşık olarak 1703 da olup 

toplam kesme çiçek üretim alanlarımızın %14‟ 

ünü oluşturmaktadır. Bu üretimde en fazla 565 

da ile zambak üretimi yapılmış olup bu türü 

sırasıyla 431 da alan ile nergis, 294 da alan ile 

glayöl ve 170 da alan ile frezya izlemektedir 

(Çizelge 1).  

Tüm soğanlı bitkiler içerisinde üretim 

alanı en hızlı artan ve ülkemizde en fazla 

yetiştirilen soğanlı kesme çiçek türü zambaktır 

(Doğan, 2008). Kesme çiçek olarak yeni zambak 

gruplarının geliştirilmesi, zambak üretimindeki 

artışın en önemli nedeni olarak 

görülebilmektedir (Anonymous, 2013a). 

Ülkemizde kesme çiçek olarak, Antalya, İzmir, 

Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Kastamonu 

illerinde yoğun olarak üretilmektedir (Anonim, 

2004). Son yıllarda kasada zambak yetiştiriciliği 

ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde kesme çiçek 

olarak yetiştirilen zambak soğanlarının büyük bir 

kısmı diğer soğanlı bitkilerde de olduğu gibi yurt 

dışından temin edilmektedir ve üretim materyali 

oldukça pahalıdır (Karagüzel, 2010).  

Türkiye‟de üretimi yapılan soğanlı kesme 

çiçekler içerisinde üretim alanı bakımından 
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ikinci sırada yer alan nergis, diğer kesme 

çiçeklere göre daha az masrafla 

yetiştirilebilmektedir (Ertekin ve ark., 2010). 

Üreticilerin gerek yetiştirme gerekse nergisin 

ekonomik açıdan değerlendirilmesi konusunda 

eksiklikleri olduğu görülmektedir (Uzmay ve 

ark., 2001). Ülkemizde İzmir, Antalya ve Yalova 

illerinde üretimi yapılmaktadır. Özellikle İzmir 

ilinde Karaburun ve Mordoğan yöresinde 

yetiştiriciliği yapılan N. tazetta nergis türünün, 

karasal iklime sahip olması nedeniyle İç 

Anadolu koşullarında yetiştiriciliği çok uygun 

olmasa da N. pseudonarcissus nergis türünün 

açık alanlarda yetiştiriciliğe uygun olduğu 

düşünülmektedir (Ülker ve ark., 2010). 

Ülkemizde çiçek piyasasında Aralık ve Ocak 

aylarında yüksek fiyatlarla alıcı bulurken, Ocak 

ayından sonra fiyatları önemli ölçüde 

düşmektedir (Gürsan ve ark., 2010).  

Soğanlı kesme çiçekler içerisinde önemli 

bir yere sahip olan glayöl bitkisinin, son yıllarda 

zambaklara olan yoğun ilginin sonucunda üretim 

alanı azalmıştır (Doğan, 2008). Ülkemizde 

Antalya, Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve 

Tokat illerinde üretimi yapılmaktadır (TUİK, 

2013). Glayöl üretiminin Kastamonu ilinde 

geliştiği de gözlenmektedir (Anonim, 2005). 

Karadeniz Bölgesi kesme çiçek üretiminde 

glayöl %27‟lik bir payla ilk sırada yer 

almaktadır (Saraç ve ark., 2010). Ülkemizde 

ekolojik koşullar ve piyasa yapısı glayöl 

yetiştiriciliği için birçok avantaj sağlamasına 

karşın yetiştiricilik alanındaki problemler, üretim 

hacmi ve pazarlamada önemli sorunlara neden 

olmakta ve mevcut potansiyelden büyük ölçüde 

yararlanılamamaktadır (Yalçıntaş, 2011).  

Frezya, ülkemizde az tanınmakla birlikte 

son yıllarda önemi artan ve soğanlı kesme çiçek 

üretiminde 4. sırada yer alan önemli türlerden 

biridir (Anonim, 2007). Ülkemizde İzmir, 

Antalya, Yalova, İstanbul, Bursa ve Samsun 

illerinde üretimi yapılmaktadır (TUİK, 2013). 

Neredeyse her tip toprakta yetiştirilebilen 

frezyanın sıcaklık isteği az olması nedeniyle 

örtüaltı yetiştiricilikteki ısıtma giderleri de azdır. 

Kesme çiçek türleri için hesaplanan net kara 

bakıldığında frezya, birinci sırada yer aldığından 

üreticiyi bu tür hakkında bilinçlendirmek doğru 

olacaktır (Kızıloğlu ve ark., 2012).  

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan diğer 

soğanlı kesme çiçeklerden lale, sümbül, iris, 

anemon, zantedeschia, ornithogalum, ranunculus 

ve alstroemeria türlerinin üretim alanları oldukça 

azdır (Çizelge 1). Lale üretimi İstanbul, Bursa, 

Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Yalova 

illerinde yoğunlaşmıştır. Sümbül, ağırlıklı olarak 

İzmir ilinde üretilmekte; Ankara, Kocaeli, Bursa 

ve İstanbul illerinde de üretiminin yapıldığı 

görülmektedir. İris üretimi yoğun olarak İstanbul 

ve Bursa illerinde yapılmaktadır. Anemon 

üretimi Antalya ve Yalova illerinde 

gerçekleşmektedir (TUİK, 2013). Alstroemeria 

üretiminin Antalya ve Yalova‟da; ranunculus 

üretiminin Antalya, Yalova ve İzmir‟de, 

ornithogalum üretiminin Antalya'da, 

zantedeschia üretiminin ise Yalova' da yapıldığı 

bilinmektedir (Kazaz, 2013).  

2004 yılında iller itibariyle üretimi yapılan 

soğanlı kesme çiçekler ve üretim alanları 

Çizelge 2'de verilmiştir.  

 

Soğanlı kesme çiçek ticareti 

Türkiye için önem arz eden soğanlı kesme 

çiçeklerin ihracatı incelendiğinde; glayöl, lale ve 

sümbülün önde gelen türler olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3).  

Son 7 yıl içerisinde Çizelge 3‟te yer alan 

türlerin büyük çoğunluğu Hollanda başta olmak 

üzere; Gürcistan, Japonya, KKTC ve 

Kazakistan‟a ihraç edilmektedir. Bu türler 

dışında kalan diğer soğanlı kesme çiçek 

türlerinin toplam ihracat miktarı 23.115 kg olup, 

yine Hollanda başta olmak üzere Azerbaycan ve 

KKTC‟ne ihraç edildiği bilinmektedir (TUİK, 

2011).  

Son beş yıl içerisinde Türkiye'nin soğanlı 

kesme çiçek ithalatında glayöl, nergis, sümbül 

ve lale türleri ön plana çıkmaktadır. En fazla 

ithalatı yapılan soğanlı kesme çiçek türü ise 

sümbüldür. Çizelge 4‟te görülen Türkiye ithalatı 

değerlerinin hepsi Hollanda‟dan yapılan ithalat 

değerleridir. Yalnız 2008 yılı sümbül ve nergis 

ithalatında Almanya‟nın da payı olduğu 

bildirilmektedir.  

Çizelge 4‟te verilen türler dışında kalan 

diğer türlerin ithalatı yine Hollanda başta olmak 

üzere; İtalya, Almanya ve Fransa‟dan 

gerçekleşmektedir. Ancak bu türlerden 

hangisinin ne kadar miktarda olduğu veri 

tabanlarında yer almamaktadır.  

Son 7 yıl içinde Çizelge 4'teki türler hariç 

diğer soğanlı kesme çiçek türlerinin Hollanda 

ağırlıklı olarak ithalat değeri toplam 98.991 

kg‟dır (TUİK, 2011).  
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Sonuç 
Soğanlı bitkiler, kesme çiçek sektöründe 

yaygın olarak kullanılan ve önemli bir yer tutan 

bitkilerdir. Geniş adaptasyon yeteneğine sahip 

olmaları, yıl boyu yetiştirilebilme imkanlarının 

bulunması, benzersiz çiçek formları ile pazar 

talebinin yüksek olması ve sık dikim imkanı ile 

birim alandan daha yüksek verim elde 

edilebilmesi gibi nedenlerle kesme çiçek 

sektörünün büyümesinde çok büyük katkıları 

bulunmaktadır. Türkiye‟nin de soğanlı bitkiler 

açısından zengin genetik kaynaklara sahip 

olduğu düşünüldüğünde, kesme çiçek sektörü 

açısından büyük potansiyele sahip olduğu 

görülebilmektedir.  

Türkiye‟de soğanlı kesme çiçek üretimi 

incelendiğinde söz konusu genetik zenginlik ve 

potansiyelin üretime yansımasının yeterli 

düzeyde olmadığı görülmektedir. Üretim 

materyalinin büyük bir kısmı yurt dışından temin 

edilmekte ve oldukça pahalıdır. Üreticiler, 

soğanlı kesme çiçek türlerinin yetiştirme tekniği 

hakkında yeterli bilgiye sahip değildir ve 

modern yetiştirme yapıları ile modern sistemler 

uygulanmamaktadır. Ayrıca toprak kökenli 

hastalık ve zararlılar ile satış fiyatlarında 

meydana gelen dalgalanmalar bu türlere olan 

eğilimi azaltmaktadır.  

Türkiye‟de soğanlı kesme çiçek ticareti 

incelendiğinde ise belirli türlerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Dünya pazarına entegrasyonun 

sağlanması ve ihracatın geliştirilebilmesi için 

mutlaka sahip olunan potansiyelden 

yararlanılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması 

gerekmektedir. Ürün çeşitliliğinin sağlanması ile 

ihraç edilebilmesi ve bu durumun devamlılığının 

sağlanabilmesi için büyük alanlarda ve yeterli 

miktarlarda üretim yapılması gerekmektedir.  

Soğanlı kesme çiçeklerin üretim 

alanlarının artırılması ve ticaretinin geliştirilmesi 

amacıyla yıl boyu üretim planlaması yapılmalı, 

dünya pazarındaki gelişmeler sürekli olarak 

yakından izlenmeli, modern yetiştirme sistemleri 

ile üretim materyalinin sağlanabilmesi üzerine 

yapılan araştırmalar hızla artırılmalı ve AR–GE 

kuruluşları ile sektör ilişkisi kurularak sektörün 

teknik eleman ihtiyacının karşılanması ile 

üreticilerin bu türler hakkında bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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Çizelge 1. Türkiye'de üretilen soğanlı kesme çiçeklerin üretim alanları (Kazaz, 2013).  

Tür Zambak Nergis Glayöl Frezya Lale Sümbül İris Anemon Diğer Top.  

Üretim Alanı (da) 565 431 294 170 62 51 26 14 90 1703 

 

Çizelge 2. İller itibariyle kesme çiçek olarak değerlendirilen çiçek soğanı türleri ve üretim alanları (da) 

(Anonim, 2004).  
Çiçek Soğanı Türü Antalya İstanbul İzmir Kocaeli Yalova Diğer İller Toplam 

Anemon 3.90 1.00 – – – 2.15 7.05 

Frezya  7.90 15.00 64.90 – – 0.15 87.95 

Glayöl 9.60 1,060.00 93.00 2.50 330.00 162.20 1,657.30 

Süsen 0.80 0.50 – – 2.00 1.00 4.30 

Zambak 1.50 75.50 38.00 1.00 24.00 24.62 164.62 

Nergis 11.00 – 1. 387.00 – 2.00 0.08 1,400.58 

Ornithogalum 1.00 – – – – 1.00 2.00 

Ranunculus 2.70 – – – – 0.15 2.58 

Sümbül – – 147.00 – 2.00 0.05 149.05 

Toplam 38.40 1,152.00 1. 730.00 3.50 360.00 191.40 3,475.70 

 

Çizelge 3. Türkiye soğanlı kesme çiçek ihracatı (kg) ve değeri (TL) (TUİK, 2011).  

 

Çizelge 4. Türkiye soğanlı kesme çiçek ithalatı ve değer ile miktarı (TUİK, 2011).  
Tür Glayöl Nergis Sümbül Lale 

Yıl Miktar (kg) Değer (TL) Miktar (kg) Değer (TL) Miktar (kg) Değer (TL) Miktar (kg) Değer (TL) 

2007 3.405 27.786 1.299 2.645 20.750 74.505  733 5.125 

2008 0 462  4.933 25.749 47.269 176.249 1.495 11.147 

2009 2.669 6.533  2.669 12.285 36.367 106.744  7.662 21.808  

2010 4.800 8.819  6.024 16.245 166.951 302.042 14.269 26.652 

2011 5.300 16.011  9.246 26.241 104.506 236.269 3.187 12.130 

Toplam 16.174 59.149 24.171 83.165 375.843 895.809 27.346 76.862 

 

Tür 2008 2009 2010 2011 Değer (TL) 

Glayöl 360 740 – – 462/6.533 

Sümbül – – 500 4300 2.040/5.202 

Lale 3.600 – – 4000 1.114/2.211 
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Özet 

Soğan (Allium cepa) ve soğanlı süs bitkilerinde önemli zarar yapan Syrphidae (Diptera) familyasından 

yumru soğan sinekleri (Eumerus amoenus Loew, 1848 ve Eumerus pulchellus Loew, 1848) Yalova ilindeki 

soğanlı süs bitkilerinde de saptanmıştır. E. amoenus‟un Orta Avrupa‟da Fransa, Portekiz, Akdeniz kıyıları 

(Kıbrıs, Rodos, Girit), Azor Adaları, Fas, Kanarya adaları, Güney Amerika, İsviçre‟de; Asya‟da ise Kafkasya, 

Kazakistan, Türkistan, Tacikistan ve Moğolistan‟da varlığı bilinmektedir. E. pulchellus 1848‟un ise Fransa‟nın 

Atlantik kıyısındaki Pyrenees eteklerinden Akdeniz‟e (Kıbrıs, Rodos, Girit), Akdeniz‟in etrafından İtalya, Eski 

Yugoslavya, Romanya‟ya ve Türkiye‟den Kuzey Afrika‟ya kadar varlığı bilinmektedir. Soğan içinde gelişen 

larvaları grup halinde bulunmaktadır. Dişi ergin yumurtayı gruplar halinde soğan ve soğanlı süs bitkilerinin 

yumrusunun kenarına bırakmaktadır. Larvaları yumru içerisinde beslenmekte ve beslenme sonrası yumruda 

dokuyu çürütmektedirler. Bitkinin yaprakları sararmakta ve sonunda bitkiler kurumaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Syrphid, Eumerus amoenus, E. pulchellus 

 

Syrphidae (Diptera) Species Makes Damage on Bulbs of Ornamental Plants in Yalova 

Abstract 

Both onion (Allium cepa) and the bulbous ornamentals are damaged by Tuber onion flies (Eumerus 

amoenus Loew, 1848 and Eumerus pulchellus Loew, 1848) from Syrphidae (Diptera) family in the province of 

Yalova in which bulbous ornamentals, significantly. E. amoenus from central France south to Portugal and Spain 

and round the Mediterranean (including Cyprus, Rhodes and Crete) to Greece and on to Morocco; Canary Isles, 

Azores; southern Germany and Switzerland in central Europe; the Caucasus; Kazakhstan, Turkestan, Tadjikistan 

and Mongolia in Asia. E. pulchellus from foothills of the Pyrenees on the Atlantic coast of France Pyrenées–

Atlantiques) to the Mediterranean (Inc. Cyprus, Rhodes and Crete), round the Mediterranean basin through Italy, 

the former Yugoslavia, Greece, Roumania and Turkey to North Africa. Developing larvae are located in onions 

like groups. Adult females leave groups of eggs to the edge of the bulb and tuber that have bulb of ornamental 

plants. Larvae feed in tubers and as a result of this feeding the larvae refute the tissue of tubers in ornamental 

plants. Also, leaves are yellowing and in the end plants die.  

 

Keywords: Syrphid, Eumerus amoenus, E. Pulchellus 

 

Tanımı YaĢayıĢı ve Zarar ġekli 
Syrphid erginleri 3–25 mm, sarı, turuncu, 

kahverengi, siyah ve farklı kombinasyonlarda 

olup özellikle nektar ve polenle beslenirler. 

Yumurtaları çok küçüktür (>1 mm), erginler 

genelde larvaların rahat beslenebilecekleri 

yerlere yumurta bırakırlar. Bazı Syrphid türleri 

saprofittir yani toprakta veya akarsularda 

çürümüş hayvan ve bitkileri tüketirken, bazı 

türler ise böceklerle beslenirler. Thrips, 

yaprakbiti ve sokucu–emici böcekler üzerinden 

avlanırlar. Bu nedenle biyolojik kontrol amaçlı 

ve aynı zamanda tozlaşma için bahçelerde 

kullanılırlar. Syrphidlerin tek işlevli kanat 

çiftlerine sahip olup arka kanatları organlar 

arasındaki dengeyi azaltmaktadır. Erginler 

parlak renklidirler, vücutlarını kaplayan 

noktalara, sarı ve kahverengi bantlara sahiptirler. 

Bazı türleri bu sarı bantlar nedeniyle arı ve arı 

benzeri böceklerle karıştırılmaktadır. Ergin dişi 

yumurtaları gruplar halinde soğan ve soğanlı süs 

bitkilerinin yumrusunun kenarına bırakmaktadır. 

Larvalar yumru içerisinde grup halinde bulunur, 

beslenir ve bu beslenme sonucunda yumruyu 

çürütürler. Bulaşık bitkinin yaprakları 

sararmakta, bodur kalmakta ve en sonunda 

kururlar (Anonymous, 2013).  

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü‟nün süs bitkileri 

parsellerinde bulunan nergis (Narcissus 

pseudonarcissus) bitkilerinde saptanmıştır. Bu 

bitkiler Bitki Sağlığı Entomoloji 

Laboratuvarında kültüre alırmışlardır. Sonuç 

olarak zararı oluşturan türlerin hem soğanda 

(Allium cepa) hem de soğanlı süs bitkilerinde 

önemli zarar yapan Syrphidae (Diptera) 

familyasına ait Yumru soğan sinekleri (Eumerus 
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amoenus Loew, 1848 ve Eumerus pulchellus 

Loew, 1848) olduğu tespit edilmiştir.  

 

Eumerus amoenus Loew, 1848 

Eumerus amoenus yaşam alanı olarak 

ormanları Pteridium gibi sürekli büyüme 

gösteren uzun boylu çayırları, ekin tarlalarının 

ve sebze bahçelerinin kenarlarını tercih ederler. 

Larvalarının soğanlar, patates yumruları, karpuz 

ve üzümler üzerinde bulunduğu ve Iris 

germanica‟nın rizomlarına da zarar verdiği 

belirlenmiştir (Efflatoun, 1922).  

Erkeklerde 4 abdominal sternit 

bulunmakta olup çok kolay ayırt 

edilebilmektedirler. Dişilerin erkeklere göre ayırt 

edilmesi daha zordur. Bu türün diğer Eumerus 

sp.‟lerinde ayırt edilmesinde çoğunlukla ön 

coxalardaki koyuluk/siyahlık bize kolaylık 

sağlamaktadır, fakat bazı E. amoenus dişilerinde 

tamamen sarı ön coxalar da görülebilmektedir 

(Stackelberg, 1961; Goot, 1981). E. amoenus 

türü E. elaverensis ve E. uncipes ile aynı zaman 

ve aynı yerlerde uçarken bulunabilmekte olup bu 

türlerin dişilerinin de ön coxalarının neredeyse 

tamamen sarı renkte olduğu bilinmektedir. Her 

dişi ergin yaklaşık 90 yumurta bırakmaktadır, bu 

yumurtalar farklı sıcaklık derecelerine bağlı 

olarak 1.5–6 gün içerisinde açılmaktadırlar. Bu 

türün larvalarının çiçek soğanları içinde 

beslenmesi ve gelişen çeşitli fungal 

çürüklüklerle birlikte enfekteli bitkinin tamamen 

yok edilmesine sebep olabilmektedirler. Uçuş 

periyodu haziran, temmuz ortası olarak 

saptanmış, sık olmasa da ağustos ayında da 

uçuşu görülmektedir. Orta Avrupa‟da Fransa, 

Portekiz, Akdeniz kıyıları (Kıbrıs, Rodos, Girit), 

Azor Adaları, Fas, Kanarya adaları, Güney 

Amerika, İsviçre‟de; Asya‟da ise Kafkasya, 

Kazakistan, Türkistan, Tacikistan ve 

Moğolistan‟da varlığı bilinmektedir.  

 

Eumerus pulchellus Loew, 1848 

Eumerus pulchellus Yaşam alanı olarak 

iyi drene toprakları, gelişmemiş, kalıcı çayırları 

ve Pteridium kaplı arazileri tercih ederler. 

Yerden 1 m yükseklikten, hızlı bir şekilde 

uçarlar. Bulutun güneş önüne geçmesiyle oluşan 

gölge gibi düşük sıcaklıktaki toprak ve taşlara 

yerleşirler. Erginleri Potentilla erecta ve white 

umbelliferae üzerinde bulunurlar. Larvaları 

Asphodelus aestivus‟un soğanları arasında 

bulunmuştur. E. pulchellus türünün 

tanımlanmasında abdominal tergitlerin yan 

marjinlerinde bulunan uzun, beyaz ve ventral 

yönlü kıllar çok yararlı olmaktadır (Bradescu, 

1991). Uçuş periyodu temmuz sonundan eylüle 

kadar geçen süre olarak belirlenmiş olup ağustos 

ayında da uçuşu görülmektedir.  

 

TeĢekkür 
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından proje 

kodu KAMAG–105G068 ve KAMAG–110G007 

altında desteklenmiştir.  
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Şekil 1. İris (Iris suaveolens) bitkisinde yumru 

soğan sineği zararı 

 

Şekil 2. Kökte (Iris suaveolens) yumru soğan 

sineği zararı 

 

  
Şekil 3. Eumerus amoenus ergini Şekil 4. Eumerus pulchellus ergini 
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Özet 

Muscari mirum Speta, modern sınıflandırma sistemlerine göre Liliaceae familyası içerisinde ele 

alınmıştır. Günümüzde filogenetik çalışmalara bağlı olarak Asparagaceae familyasına dahil edilmektedir. 

Türkiye‟de lokal endemik olarak yayılış göstermektedir. Tür, morfolojik özellikleri dikkate alındığında süs 

bitkisi olma potansiyeli taşımaktadır. Türe ait çiçeklerin farklı renk varyasyonlarına sahip olması ve yaprakların 

gövdede geniş ve etli olması bitkiyi oldukça gösterişli kılmaktadır. Bu çalışmada türün soğan, skapa, yaprak, 

çiçek kurulu, meyve ve tohum yapıları morfolojik olarak incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Endemik, geofit, morfoloji, Muscari mirum, süs bitkisi, Türkiye.  

 

Morphological Investigations of Local Endemic Muscari mirum (Asparagaceae) in terms of Ornamental 

Plant Potential 

Abstract 

Muscari mirum Speta was discussed in Liliaceae according to the modern classification systems. 

However it is nowadays included in Asparagaceae according to the phylogenetic studies. It is distributed as local 

endemic in Turkey. The species has ornamental plants potential when considering morphological properties. 

There are variations in the color of flowers and fleshy leaves, that make plant remarkable. In this study, bulb, 

skapa, leaf, inflorescence, fruit and seeds of species were investigated as morphologically.  

 

Keywords: Endemic, geophyte, morphology, Muscari mirum, ornamental plant, Turkey.  

 

GiriĢ 

Türkiye, geofit bitkiler açısından oldukça 

zengin bir ülkedir. Türkiye‟nin de içinde yer 

aldığı Akdeniz havzası, dünyanın en zengin 

ikinci geofit florasına ev sahipliği yapmaktadır. 

Türkiye florası kayıtlarına göre monokotil ve 

dikotil geofitlere ait 1060 taxa bulunmaktadır 

(Özhatay ve ark., 2013). Florada petalsi ve 

soğansı (soğan, yumru ve kormus) monokotiller 

688 türle temsil edilmektedir. Bunların 244 

tanesi endemiktir. Endemizm oranları %35.4‟tür 

(Özhatay, 2002). Türkiye‟deki petalsi 

monokitiller çoğunlukla; Orchidaceae, Liliaceae, 

Amaryllidaceae, Iridaceae ve Araceae 

familyalarına aittir (Özhatay ve ark., 2013). 

Yılın büyük bir kısmını toprak altında soğan, 

yumru ve rizom halinde geçiren geofitler, 

ülkemizde doğal yaşam alanlarına sahiptirler. 

Doğada, büyük bir kısmı erken ilkbaharda olmak 

üzere, farklı mevsimlerde çiçek açan geofitlere 

rastlamak mümkündür. Geofitler; güzel, renkli 

ve gösterişli çiçeklere sahip olmaları nedeniyle 

insanlar tarafından önemli ölçüde süs bitkisi 

olarak kullanılmakta ve peyzaj uygulamalarında 

tercih edilmektedirler.  

Muscari Miller (Asparagaceae) cinsi de 

soğanlı geofitlerden olup, çok yıllık, otsu, 

ilkbaharda çiçeklenen, bir bitkidir. Dünya‟da 

65‟ten fazla tür ile temsil edilmektedir. Bitki 

Akdeniz havzası boyunca Kafkaslara kadar 

uzanan, Avrupa‟nın ılıman bölgeleri, kuzey 

Afrika ve Asya‟nın güneybatı kesimlerine kadar 

olan bölgelerde yayılış gösterir (Losinskaya, 

1935; Feinbrun, 1938–1940; Parsa, 1950; 

Bentzer, 1972; Garbari, 1973; Davis ve Stuart 

1984; Townsend ve Guest, 1985; Feinbrun, 

1986; Asadi, 1988; Rechinger, 1990; Wendelbo, 

1990). Modern sınıflandırma sistemleri 

(Cronquist, 1981; Thorne, 1992; Takhtajan, 

1997)‟ne göre Liliaceae familyasına dahil edilen 

Muscari cinsi, son yıllarda yapılan filogenetik 

çalışmalarla önce Hyacinthaceae daha sonra 

önemli bir familya olan Asparagaceae 

familyasına dahil edilmiştir (Pfosser ve Speta, 

1999; Mabberly, 2008; APG III, 2009; Güner ve 

ark., 2012).  

Türkiye‟de Muscari cinsine ait 31 taxa 

doğal olarak yayılış göstermektedir. Bunlardan 

21 tanesi endemik olup, cinsin endemizm oranı 

yaklaşık olarak %67.7‟dir (Davis ve Stuart, 
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1984; Karlen, 1987; Tan, 1988; Speta, 1989; 

Cowley ve ark., 1994; Güner ve Duman, 1999; 

Yıldırımlı ve Selvi, 2002; Uysal ve ark., 2007; 

Eker ve Koyuncu, 2008; Doğu ve Bağcı, 2009; 

Yıldırımlı, 2010; Demirci ve ark., 2013). 

Muscari cinsi Anadolu‟da, dağ sümbülü, 

müşkülüm, mor sümbül, arap otu, camış 

memesi, camız memesi, gavur soğanı, morbaş ve 

yalancı sümbül yerel adları ile bilinmektedir 

(Baytop, 1997). Muscari sahip olduğu renk 

varyasyonundan (beyaz, mavi, mor, yeşil–mavi, 

kahverengi, pembe ve sarı) dolayı park ve 

bahçelerde süs bitkisi olarak kültüre alınmıştır. 

Endemizm oranının yüksek olmasından dolayı 

Muscari türlerinin doğadan toplanması ve 

ihracatı 1991 yılında yeniden düzenlenen 

yönetmeliğe göre yasaklanmıştır (T.C. Resmi 

Gazete, 1991).  

Muscari‟nin ticari üretimi Hollanda 

merkezlidir. Muscari cinsine ait kültür 

bitkilerinin üretimi, kesme çiçek veya bahçe 

çiçeği şeklindedir (Özel, 2008).  

Muscari türlerinin geleneksel tekniklerle 

üretilmeleri uzun yıllar (3–5 yıl) almaktadır 

(Özel, 2008). Bu sebeple son yıllarda in vitro 

üretimleri oldukça önem kazanmıştır. Muscari 

armeniacum Leichtlin ex Baker (Suzuki ve 

Nanako, 2001), Muscari muscarimi (L.) Medik. 

(Uranbey ve ark., 2006), Muscari macrocarpum 

Sweet (Özel ve ark., 2007), Muscari muscarimi 

Medikus, Muscari neglectum Guss., Muscari 

macrocarpum Sweet ve Muscari adilii Güner ve 

Duman (Özel, 2008) ve yakın zamanda da 

Muscari mirum Speta (Nasırcılar ve ark., 2010) 

ile ilgili in vitro çalışmalar rapor edilmiştir.  

Bu çalışmada ülkemiz için lokal endemik 

olan Muscari mirum türü morfolojik özellikleri 

yönünden ele alınmıştır. Türe ait çiçeklerin farklı 

renk varyasyonlarına sahip olması ve gövdede 

geniş etli yaprakların bulunması türü oldukça 

gösterişli ve güzel kılmaktadır. Bu nedenle süs 

bitkisi olarak değerlendirilebileceği 

kanısındayız.  

 

Materyal ve Yöntem 

Muscari mirum, [C2] Denizli (Çameli) ve 

[C2] Burdur (Altınyayla) bölgelerinden Mayıs–

Haziran aylarında toplanmıştır. Türe ait soğan, 

skapa, yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapıları, 

morfolojik özellikleri yönünden çeşitli gözlem 

ve ölçümlerle tespit edilmek üzere ele alınmıştır.  

 

 

Bulgular 

M. mirum türünün soğan, skapa, yaprak, 

çiçek kurulu, meyve ve tohum yapıları 

morfolojik özellikleri bakımından incelenerek 

süs bitkisi potansiyeli açısından gerekli bilgiler 

elde edilmiştir.  

Soğan, ovoid (yumurta şeklinde) yapıda 

olup, ortalama olarak 3.16 cm çapında ve 3.57 

cm boyundadır. Soğan örtüleri zarımsı yapıda 

olup, gevşek bir biçimde üst üste sıralanmış, dış 

zar çok ince olup koyu kahve renkli, iç zar ise 

ince yapıda, açık grimsi renktedir. Kardeş 

soğanlar (yanal soğancıklar) mevcut değildir. 

Soğana bağlı ana kökler çok sayıda olup (20–

30‟dan fazla) oldukça uzundur (Şekil 1. A).  

Yaprak 1–2 (–3) adet, 10–17.5 (–22) cm 

boyunda, 1.3–3.6 cm eninde oldukça geniş, uç 

kısımda aniden daralmış 0.1–1.0 cm, küt yapıda, 

çoğunlukla çiçek kurulundan uzun yapıdadır. 

Yapraklar etli yapıda olup, genellikle 

çiçeklenme döneminde dışa doğru kıvrılmış, 

toprak yüzeyine yatık şekilde gelişmektedirler. 

Meyve döneminde rengi kahverengidir (Şekil 1. 

A, B).  

Skapa dik olup, ortalama 17.92 cm 

boyunda ve 1.5 cm enindedir. Soğandan itibaren 

yaprak kınının bittiği kısımlara kadar beyaz, 

yaprak kınından çiçek kuruluna kadar olan orta 

kısımları açık mor, çiçek kurulunun bulunduğu 

kısımları ise parlak yeşil renktedir. Her soğanda 

1 adet skapa bulunmaktadır (Şekil 1. C).  

Çiçek kurulu rasemöz yapıda olup, 4–7.5 

(–9.5) cm boyunda, ovoid, salkım yoğun yapıda, 

fertil ve steril çiçeklerden oluşmaktadır. Fertil 

çiçekler salkımın alt kısmında bulunup, boyu 

0.5–0.7 cm, eni 0.3–0.5 cm dir. Pedisel boyu 

0.2–0.7 cm‟dir. Fertil çiçekler, çeşitli renk 

varyasyonuna sahip olup, çiçeklenmenin ilk 

evrelerinde sıkı bir şekilde dizilmiş ve lobların 

ucu kapalı, kahverengimsi sarı, yeşilimsi–mor, 

mor ve pembemsi renkte olup, loblar uç kısımda 

geriye doğru kıvrılmıştır (Şekil 1. C, B, E). Fertil 

çiçek dişleri sarımsı renktedir. Stamenler 6 adet 

olup, 3 tanesi kısa, 3 tanesi uzun, tüpün orta ve 

üst kısımlarında kaynaşık durumda, biseriat 

yapıdadırlar. Filamentler beyazımsı, periyant 

tüplerinden kısa olup tüp içerisinde kalmaktadır. 

Anterler koyu mor renktedir. Pistil 1 adettir 

(Şekil 1. F). Fertil çiçek sayısı 22–48 adet olup, 

periyant tüplerinin büyük olması ile üst taraftaki 

steril çiçeklerden ayrılırlar. Steril çiçekler 

rasemözün en üst tarafında yer almakta ve fertil 

çiçeklere göre daha küçük yapıdadırlar. Steril 
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çiçeklerin periyant tüpleri 0.1–0.5 cm boyunda, 

0.1–0.4 cm eninde olup uçtakiler oldukça 

küçüktür. Pediseller kısa olup 0.1–0.6 cm dir. Bu 

türe ait, araziden toplanan örneklerde steril çiçek 

renginin mor veya pembe olduğu gözlenmiştir. 

Steril çiçek loblarına ait dişler yeşilimsi 

renktedir. Steril çiçek sayısı, fertil çiçek 

sayısından az olup 8–32 adettir (Şekil 2. A). 

Çiçeklenme dönemi Mayıs ve Haziran aylarıdır.  

Meyve salkımı, çiçek salkımına nazaran 

daha seyrek görünümde, kapsül üç köşeli yapıda, 

ortalama 14x10 mm dir. Kuruduğu zaman açılır 

özelliktedir (Şekil 2. B).  

Tohumlar, 2–3.1x1.5–2 mm oldukça 

küçük, sferoidal yapıdadır (Şekil 2. C). Tohumda 

hilum mevcut olup, çanak şeklini almıştır. 

Hilumun merkezinden dışa doğru tümsek bir 

yapı oluşmuştur (Şekil 2. D). Tohum yüzeyi düz 

veya çok az dalgalı bir yapıdadır. Tohumlar 

koyu siyah renktedir. Tohumların ağırlığı 1.2–

10.5 mg dır. Tohum ağırlığı 6.0 mg dan az 

olanlar çimlenememektedir.  

Çalışmadan elde edilen morfolojik veriler 

sayesinde bitki soğanı; süs bitkisi amaçlı soğan 

üretiminde, çiçek kurulu, fertil ve steril 

çiçeklerin renk varyasyonları; taze kesme çiçek 

ve dış mekan çiçeği üretiminde, bitkinin göze 

çarpan kalın ve geniş yaprakları ve çiçekleri; 

saksı bitkisi olarak yetiştirilmesi ve özel 

bahçelerde peyzaj veya park–bahçelerde süs 

bitkisi olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır.  

 

Sonuç 
Bu çalışma ile Muscari mirum türünün 

soğan, skapa, yaprak, çiçek, meyve ve tohum 

yapıları morfolojik özellikleri yönünden 

incelenmiştir. Speta (1989)‟nın türle ilgili 

yaptığı sınırlı çalışmalar genişletilerek eksik 

kalan morfolojik özellikler giderilmeye 

çalışılmış ve türün ekonomik önemi tarafımızca 

vurgulanmak istenmiştir. Bitkide özellikle göze 

çarpan kısımlar yaprak ve çiçek yapılarıdır. 

Yaprak oldukça etli ve geniştir (1.3–3.6 cm). 

Bazen geriye doğru kıvrılarak güzel bir görünüm 

kazanır. Çiçek kurulu ise oldukça sık ve çeşitli 

renk varyasyonlarına sahiptir. Güzel ve gösterişli 

çiçekleri geniş yaprakları olan Muscari mirum 

türü süs bitkisi potansiyeline sahiptir.  

Bitki sahip olduğu morfolojik özellikleri 

bakımından dış mekan çiçeği, çiçek soğanları, 

kesme çiçek veya bahçe çiçeği olarak 

değerlendirilebilir. Kesme çiçek için büyük 

soğanlar, bahçe çiçeği için ise küçük soğanlar 

tercih edilebilir. Bu bitki kayalık alanlardaki 

bahçelerde ve çit bitkisi olarak ağaç ve çalılarla 

birlikte kullanılabilir.  

Muscari mirum türünün, in vitro (soğan 

pulu, skapa, yaprak ve olgunlaşmamış embriyo 

eksplantlarından) çalışmalarla üretilmesi 

(Nasırcılar ve ark., 2010) süs bitkisi olarak 

değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. 

Türkiye için bir gen kaynağı olan Muscari 

mirum türünün gelecekte süs bitkisi potansiyeli 

ile milli ekonomiye katkı sağlayacağı 

kanısındayız. Bu nedenle, doğal habitatlarında 

korunarak çoğaltılmasının yanı sıra hızlı, etkili 

ve kısa sürede sonuç veren in vitro çalışmalarla 

kültüre alınması ve süs bitkisi olarak 

değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.  
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Şekil 1. A: Muscari mirum; soğan, kök ve yaprak yapısı, B: yaprak ve çiçek kurulu, C: skapa yapısı, D, E: çiçek 

kurulu; fertil çiçekler ve steril çiçekler, F: fertil çiçek lobu; stamen ve pistil yapısı 
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Şekil 2. A: Muscari mirum; steril çiçek yapısı, B: meyve kapsülü, C: SEM tohum genel yapısı, D: SEM tohumda 

hilum yapısı.  
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Özet 

Kentsel peyzaj düzenlemelerinde açık ve yeşilalanlar bir kentin kimliğinin oluşmasında önemli rol 

üstlenmektedir. Kent kimliğinin çevresel kalite bileşenlerinden yararlanarak oluşturulması, kullanıcılara daha 

yaşanabilir bir çevre imkânı da sunmaktadır. Kentin kimliğini ve konumunu olumlu yönde etkileyen en önemli 

etken kentsel açık ve yeşilalanlardaki bitkisel çeşitliliktir. Bu nedenle, Bartın kent kullanıcılarının peyzaj 

uygulamalarında kullanılan süs bitkilerinin estetik ve işlevsel özelliklerine yönelik taleplerinin belirlenmesi 

amacıyla 200 kişiye birebir 19 soru sorularak anket yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilerek kent halkının 

görüşleri doğrultusunda sürdürülebilir kentsel açık ve yeşilalanların yönetimine ilişkin öneriler geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkileri, kentsel açık ve yeşilalanlar, Bartın, kullanıcı talebi 

 

Considering of Bartın City User‟sDemandforOrnamentalPlants 

Abstract 

Open and green areas in urban landscape play significant role in the formation of the city‟s identity. 

Taking advantage of the establishment of the identity of the components of the environmental quality of the city, 

supplies the possibility of a comfortable environment for the users. The most important factor that positively 

affect the identity and location is the city's urban open and gren areas plant diversity. Therefore, ornamental 

plants used in landscape applications for Bartin city users demand for aesthetic and functional characteristics of 

the survey was asked 19 questions in order to determine exactly 200 people. The survey results were evaluated 

according to the opinions of the people of the city and recommendations for the management of sustainable 

urban open and green areas were developed. 

 

Keywords: Ornamental plants, urban open and green areas, Bartın, user demand 

 

GiriĢ 

Peyzaj uygulamalarının ana 

materyallerinden biri olan bitki materyalleri 

genel olarak; işlevsel (görsel kontrol, hareket 

kontrolü, iklim kontrolü, gürültü kontrolü, 

kirlilik kontrolü, erozyon kontrolü) (Theodore, 

1991), estetik (tamamlayıcı, birleştirici, 

vurgulayıcı, belirtici, yumuşatıcı, görüntüyü 

çevreleme) (Yıldızcı, 1988; Ayaşlıgil, 1992) ve 

ekonomik (tıbbi, aromatik ve kozmetik 

endüstrisinde veya halk hekimliğinde 

değerlendirilen yaprak, dal veya meyve gibi 

ürünler vererek) açıdan (Küçük ve Var, 1995) 

kentsel ve kırsal peyzajda önem taşırlar (Cengiz, 

2001).  

Kentsel biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği 

bağlamında doğal türlerin kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Bu sayede en az bakım ve 

masraf ile daha başarılı peyzaj projeleri 

uygulanabilecektir (Bekci ve ark., 2012). Batı 

Karadeniz Bölgesi‟ndeki peyzaj 

uygulamalarında başarı oranının artırılması 

amacıyla doğal bitki örtüsünden işlevsel, estetik 

ve ekonomik açılardan faydalanmanın önemi ve 

gerekliliği vurgulanmıştır (Cengiz ve ark., 

2011).  

Bekci ve ark. (2012) tarafından elde edilen 

sonuçlara göre; Bartın kentinde eski doku ve 

yeni doku konut bahçelerinde toplamda 120 

konut bahçesi seçilmiş ve 57 familyaya ait 140 

bitki türü saptanmıştır. Eski dokudaki konut 

bahçelerinde meyve ağacı ve doğal bitki 

türlerinin kullanımları yaygın iken, yeni 

dokudaki konut bahçelerinde ise egzotik bitki 

türlerinin kullanımları ön plana çıkmaktadır. 

Kullanıcılar bahçelerinde bitkileri estetik 

kullanımlarından çok fonksiyonel kullanımları 

için tercih ettiği belirlenmiştir. Eski dokudaki 

kullanıcıların bahçelerinde kendi ürettikleri 

bitkileri, yeni dokuda kullanıcıların ise 

fidanlıklardan temin ettikleri bitkileri 

kullandıkları görülmektedir.  

Sarıbaş ve Kapuci (2001) tarafından Batı 

Karadeniz Bölgesinde bazı kentlerde (Bartın, 

Düzce, Ereğli, Zonguldak ve Kastamonu) peyzaj 

düzenlemelerinde kullanılan egzotik süs bitkileri 

familya, cins ve tür düzeyinde saptanmış ve bu 

kentlere göre süs bitkilerinin listeleri 

çıkarılmıştır.   
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Yılmaz ve Zengin (2003)‟e göre Erzurum 

kenti ekstrem iklim şartları ve coğrafi 

konumundan dolayı süs bitkisi materyali 

yönünden oldukça sınırlı bir çeşitliliğe sahip 

olmasının yanı sıra kentte fidanlık sayısı da 

yeterli değildir. Halkın dış mekân süs bitkilerine 

karşı talebinin ortaya konulduğu bu 

çalışmalarının sonucunda, kentte değişik süs 

bitkilerinin satışının yapılmadığı veya 

tanınmadığı için kullanılmadığı, güzel 

görünümlü, gölge veren süs bitkilerini, meyve–

sebze bahçelerine göre daha çok tercih edildiği 

belirlenmiştir.  

Yılmaz (2006) tarafından Tekirdağ 

halkının tasarım bitkilerine karşı talebini 

belirlemek amacıyla anket çalışması yapmıştır. 

Anket sonuçları değerlendirilerek, peyzaj 

tasarım çalışmaları yönünden alınması gerekli 

önlemler ve halkın görüşleri doğrultusunda 

tasarım bitkileri talebi konusunda öneriler 

sunulmuştur.  

Cengiz ve ark. (2012) tarafından yapılan 

araştırma sonuçlarına göre Bartın kent 

merkezinde seçilen kamusal yeşil alanlarda 

kullanıcıların tercih ettiği bitkisel doku 

özellikleri sırasıyla %24.4 gölge ağaçları, %24.2 

çim alan, %20.9 çiçekli bitkiler, %14.4 

mevsimlik çiçekler, %11.6 sonbahar 

renklenmesi yapan ağaçlar ve %4.4 meyve 

ağaçlarıdır.  

Bu bildiride, anket çalışmasıyla Bartın 

kent kullanıcılarının peyzaj uygulamalarında 

kullanılan dış mekan süs bitkilerine olan 

talepleri (estetik ve işlevsel özelliklerine 

yönelik) belirlenmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirilerek kent halkının görüşleri 

doğrultusunda sürdürülebilir kentsel açık ve 

yeşil alanların yönetimine ilişkin öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini Bartın kent 

halkı oluşturmaktadır.  

Bartın İli; 32°22‟ doğu boylamı, 41°40‟ 

kuzey enlemi arasında yer almaktadır. İlin 

yüzölçümü 2143 km² olup, ülke topraklarının 

yaklaşık %0.3‟ünü kaplamaktadır. Bartın ili 

doğuda Kastamonu, güneyde Karabük, batıda 

Zonguldak illeri ile kuzeyde Karadeniz ile 

komşudur (Anonim, 1998). Bartın İlinin nüfusu 

187.291 (URL–1) ve kent merkezinin nüfusu 

54.555‟dir (URL–2). Bartın‟ın yıllık yağış 

miktarı 1030 mm, ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 

12.5
o
C‟dir (Cengiz, 2007). Türkiye‟nin flora 

bölgelerine bakıldığında Bartın Avrupa–Sibirya 

(Euro–Siberian) bölgesinin Euxine (Eux) alt 

bölgesinde yer almaktadır (Davis ve ark., 1988).  

Yüz yüze görüşme usulü ile Bartın kent 

merkezinde rastgele seçilen 200 kişiye anket 

uygulanmıştır. Kent halkı ile yapılan ankette 

katılımcıların sosyo–demografik özellikleri (5 

soru), boş zamanları ve aile durumları (6 soru), 

dış mekan süs bitkilerine olan talepleri (8 soru) 

ile ilgili toplam 19 soru sorulmuştur. Yılmaz ve 

Zengin (2003), Yılmaz (2006), Bekci ve ark. 

(2012) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan 

anket formları kullanıcı tercihlerine göre 

değerlendirilmiştir. verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesi aşamasında ise kullanıcıların 

sosyo–demografik durumları ve kent içerisindeki 

süs bitkilerine yönelik taleplerine ilişkin 

parametreler arasında korelasyon analizi 

yapılarak Spearman katsayıları (r) ve önem 

dereceleri belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel 

analizlerde SPSS (Statistical Packagefor Social 

Science) 16.01 paket programı ile birlikte % 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Sorulan soruların 

şıklarına verilen cevaplar, cevap sayıları 

üzerinden değerlendirilmiş olup tablolar ve 

grafiklerle sunulmuştur.  

 

Bulgular 

Çalışmada elde edilen bulgular, 

kullanıcıların:  

 Sosyo–demografik özellikleri ile Bartın kent 

kullanıcılarının süs bitkilerine olan talepleri 

arasındaki ilişkilerin irdelenmesini,  

 Kentsel açık ve yeşil alanların bitkilendirme 

tasarımı kriterleri açısından irdelemesini,  

 Kentsel açık ve yeşil alanların bitkilendirme 

tasarımı kriterlerine göre değerlendirilmelerini 

içermektedir.  

 

Kullanıcıların sosyo–demografik özellikleri ile 

Bartın kent kullanıcılarının süs bitkilerine 

olan talepleri arasındaki iliĢkilerin 

irdelenmesi 

Bartın kent merkezindeki süs bitkilerine 

olan talebin belirlenmesinde kent kullanıcılarının 

sosyo–demografik yapıları dikkate alınmıştır. Bu 

amaçla yapılan korelasyon analizi sonuçları 

Çizelge 1‟de verilmiştir. Buna göre ankete %45 

kadın, %55 erkek kullanıcı katılmıştır. Çizelge 

1‟de cinsiyet ile 1d ve 1e değişkenleri arasındaki 

(r=, 199
**

, r=, 157
*
) anlamlı korelasyonlar erkek 
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kullanıcıların kadın kullanıcılara göre gelir 

getiren mesleklere sahip olduklarını ve bu 

yüzden gelir düzeylerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Benzer şekilde kullanıcıların 

yaşları ile 1d, 1e, 2a, 2c, 2d ve 2h değişkenleri 

arasındaki (r=, 181
*
, r=, 325

*
, r= –, 193

**
, r=, 

214
**

, r= –, 188
**

, r= –, 140
*
) anlamlı 

korelasyonlara göre, kullanıcıların yaşları 

arttıkça gelir seviyeleri ve gelir getiren 

mesleklere sahip oldukları ayrıca kentte çim 

alan, mevsimlik çiçekler, çiçekli bitkiler ağırlıklı 

bitkisel düzenlemeleri daha çok tercih ettikleri, 

yaşları ilerleyen kullanıcıların boş zamanlarında 

bahçe işlerine hemen hemen her gün zaman 

ayırdıkları ve hatta imkânları oldukça bahçe 

işleri ile uğraşmak istedikleri, bahçelerinde çiçek 

ve yaprak güzelliği olan bitkileri tercih ettikleri 

saptanmıştır. Diğer yandan eğitim durumu ile 

1d, 1e ve 2c değişkenleri arasında (r=, 163
*
, r=, 

403
**

, r= –, 176
*
) anlamlı korelasyon ilişkisi 

(Çizelge 1) kullanıcıların eğitim seviyeleri ve 

gelir getiren mesleklere sahip oldukça boş 

zamanlarını bahçe işlerine ayırmadıkları tespit 

edilmiştir. Meslek sahibi olan kullanıcıların gelir 

seviyesi arttıkça (r= –, 250
**

, r= –, 139
*
) kent 

içerisinde çiçek ve yaprak güzelliği olan bitkileri 

tercih ettiği, (r= –, 155
*
) kentsel yeşil dokuyu 

yeterli bulduğu görülmüştür. Bartın kent 

kullanıcılarının boş zamanlarda bahçe işlerine 

daha az vakit ayıran kesiminin kentte daha çok 

çiçekli bitki kullanımını (r= –, 161
*
) daha estetik 

bulduğu görülürken, kent kullanıcılarına imkân 

sunulması halinde meyve ve sebze yetiştirmek 

istedikleri (r= –, 574
**

) kentsel açık ve yeşil 

alanlarda çiçek ve yaprak güzelliği fazla olan 

bitkileri (r= –, 156
*
) estetik buldukları bununla 

birlikte, kentsel yeşil dokuyu da yeterli 

buldukları (r= –, 199
**

) görülmüştür.  

 

Bartın kent kullanıcılarının kentsel açık ve 

yeĢil alanları bitkilendirme tasarım kriterleri 

açısından irdelemesi 

Kullanıcılara Bartın kentindeki açık ve 

yeşil alanlarından beklentileri, kullanıcılara 

yönlendirilen üç farklı soru ile sorgulanarak, 

çıkan sonuçlar % analizi değerlendirme yöntemi 

ile yorumlanmıştır. İlk olarak kullanıcılara 

„kentsel peyzaj düzenlemelerinde kullanılan 

bitkilerde hangi işlevselözelliklerin bulunmasını 

tercih edersiniz?‟ sorusu sorulmuştur. 

Kullanıcıların en çok %38 görsel kontrol, %20 

kirlilik kontrolü, %13 hareket kontrolü, %9 

iklim kontrolü, %7 rüzgâr kontrolü ve %2 

erozyon kontrolünü tercih ettikleri görülmektedir 

(Şekil 1).  

Kullanıcılara sorulan „kentsel peyzaj 

düzenlemelerinde kullanılan bitkilerde hangi 

estetik kullanımları tercih edersiniz?‟ sorusuna 

verdikleri cevaplar %25‟lik oranla görüntüyü 

perdeleme, %24 tamamlayıcı, %17 yumuşatıcı, 

%15 vurgulayıcı, %13 birleştirici ve %6 belirtici 

şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 2).  

Kullanıcılara sorulan „Bitkileri hangi 

kullanımlarından dolayı tercih edersiniz?‟ 

sorusuna verdikleri cevaplar %57 oranıyla 

estetik yönden kullanım, %16 fonksiyonel 

yönden kullanım, %15 bitkilerin dendorojik 

özelliklerinin kullanımı ve %12 ekolojik 

isteklerine göre kullanımı olarak sıralanmaktadır 

(Şekil 3).  

 

Bartın kent kullanıcılarının kent kimliği 

yaklaĢımlarının irdelenmesi 

Bartın kent kullanıcılarının kent kimliğine 

bakış açıları irdelenirken ilk olarak „kent 

içerisindeki yeşil alan miktarını yeterli buluyor 

musunuz?‟ sorusu yöneltilmiştir. Kullanıcıların 

%55‟i hayır, %32.5‟i kısmen ve %12.5‟i evet 

cevabını vermiştir. Cevabı „hayır‟ olan 

kullanıcılara yöneltilen „kent içerisinde ne 

görmek istersiniz?‟ sorusuna verdikleri cevaplar 

tercih sıralamalarına göre Şekil 4‟de verilmiştir. 

Kullanıcılar birinci tercih olarak %52 oranla 

bakımlı açık yeşil alanlar, %32 büyük park 

alanları, %17 yol ağaçları ile zenginleştirilmiş 

caddeler ve %16 hobi bahçesi olarak 

kullanılabilecekleri alanları tercih ettikleri 

görülmektedir.  

Kullanıcılara seçenekler halinde sunulan 

„Kentin kimliğini hangi ögeler belirlemektedir?‟ 

sorusuna verdikleri cevaplar Şekil 5‟teki tercih 

sıralamasına göre verilmiştir. Kullanıcılar bir 

kentte birinci tercih olarak %46 kente kimlik 

kazandıran binalar, %44 kentteki odak noktaları 

„anıt ve heykel‟, %43 kentsel yeşil doku, %27 

doğal bitki örtüsü ve %27 akarsu peyzajına sahip 

olmak „Bartın Çayı‟ seçeneklerini görmek 

istemektedirler.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Toplumun sosyo–kültürel yapısındaki 

değişiklikler ve çevreye yönelik farkındalığın 

artması ile son yıllarda dış mekân süs bitkilerine 

olan talep oldukça artmaktadır. Ülkemizin 

coğrafi ve kültürel özellikleri zengin floristik 

yapıya ve bitki türü seçiminde farklılıklar 
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oluşmasına neden olmaktadır. Bitki türü 

seçiminde tercih farklılığına sebep olan başlıca 

etkenler öncelikli olarak demografik özelliklere 

(cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, eğitim 

düzeyi ve ekonomik düzeyi vb.) bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir.  

Açık ve yeşilalan standartları, ülkeden 

ülkeye olduğu kadar ülkedeki kentler arasında da 

değişebilen bir olgudur. Çünkü kent insanının 

yaş, kültür, meslek ve ekonomik durumları farklı 

olacağından, yeşilalan gereksinimleri de farklılık 

göstermektedir. Açık ve yeşilalan standartlarının 

saptanmasında, kentin doğal özellikleri (iklim, 

topografya, kentin konumu gibi) kadar sosyal, 

kültürel, ekonomik faktörler, kullanım 

yoğunluğu da önemli rol oynarlar (Gül ve 

Küçük, 2001).  
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Çizelge 1. Kullanıcıların sosyo–demografik özellikleri ile Bartın kent kullanıcılarının süs bitkilerine olan 

talepleri arasındaki ilişkiler 

 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 

1. Kullanıcıların sosyo–demografik durumları 

1a. Cinsiyet 

(1: Bayan, 2: Erkek) 

1b. YaĢ 

(1:16–25, 2:26–35, 3:36–45, 4:46–55, 5:56–65, 

6:66+) 

1c. Eğitim durumu 

(1: İlköğretim, 2: Lise, 3: Üniversite, 4: Yüksek 

lisans–Doktora) 

1d. Meslek  

(1: İşsiz, Öğrenci, 2: Ev hanımı, 3: Emekli, 4: 

İşçi, Memur, 5: Serbest meslek sahibi)  

1e. Gelir düzeyi 

(1: 500TL, 2: 500–1000TL, 3: 1000–1500TL, 

4: 1500–2500TL, 5: 2500 TL‟den fazla) 
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2. Bartın kent kullanıcılarının süs bitkilerine olan 

taleplerinin sorgulanması 

2a. DıĢ mekânda hangi bitkisel dokunun ön plana 

çıkmasını istersiniz?  

(1: Çim alan, 2: Mevsimlik çiçekler, 3: Çiçekli 

bitkiler, 4: Meyve ağacı, 5: Sonbahar 

renklenmesi ile etkili bitkiler) 

2b. Oturduğunuz konut tipi nedir?  

(1: Apartman dairesi, 2: Tarihi bahçeli müstakil 

ev, 3: Site, 4: Lojman, 5: Villa) 

2c. BoĢ zamanlarınızın ne kadarlık periyodunu 

bahçe iĢlerine ayırırsınız?  

(1: Ayda bir, 2: İki haftada bir, 3: Haftada bir 

kez, 4: Haftada iki kez, 5: Sadece hafta sonları, 

6: Her gün) 

2d. Kent içerisinde imkân sağlanırsa bahçe ile 

uğraĢmak ister misiniz? 

(1: Evet, 2: Hayır)  

2e. Cevabınız evet ise bahçenizde ne tür bitkiler 

yetiĢtirmek istersiniz?  

(1: Sebze, 2: Meyve, 3: Az bakım isteyen süs 

bitkileri, 4: Ticari amaçlı) 

2f. Kent içindeki yeĢil dokuyu yeterli buluyor 

musunuz? 

(1: Evet, 2: Hayır) 

2g. Kentte hangi bitki formlarını tercih edersiniz?  

(1: Yayılıcı–Dağınık, 2: Salkım, 3: Piramidal, 

4: Sütun, 5: Yuvarlak) 

2h. Kentteki bitkilerde hangi estetik özelliği 

arasınız?  

(1: Çiçek, 2: Yaprak, 3: Gövde, 4: Meyve, 5: 

Renklenme) 
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. Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed).  
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. Correlation is significant at the 0.05 level (2–tailed) 
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Şekil 1. Bartın kent kullanıcılarının bitkileri işlevsel 

yönden kullanım tercihleri.  

Şekil 2. Bartın kent kullanıcılarının bitkileri estetik 

yönden kullanım tercihleri.  

 

  
Şekil 3. Bartın kent kullanıcılarının bitkileri hangi 

kullanımlarından dolayı tercih ettikleri.  

Şekil 4. Bartın kent kullanıcılarının kentte ne görmek 

istedikleri.  

 

 

 

Şekil 5. Bartın kent kullanıcılarının kent kimliğinde 

aradıkları ögeler.  
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Özet 

Bu araştırma, Türkiye‟nin kuzey bölgelerinde doğal yayılışa sahip siklamen türlerinden Cyclamen 

coum‟da tuzlu koşulların, fizyolojik, morfolojik ve biyokimyasal bazı özellikler bakımından bitki gelişimi ve 

çiçeklenme üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sera ortamında saksı bitkisi 

olarak yetiştirilen C. coum‟un tuzluluğa toleransının saptanabilmesi bakımından 2009–2010 yılları arasında 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezindeki ısıtmasız cam 

serada yürütülen çalışmada, bitkiler üzerinde farklı düzeylerde tuz (K: Kontrol, K + 1 dSm
–1

, K + 2 dSm
–1

, K + 3 

dSm
–1)

 uygulamaları gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada bitkilerin çıkış ve çiçeklenme zamanı saptanmış, bitki başına çiçek ve yaprak sayısı 

belirlenmiş, yumru çevre genişliği ve yumru ağırlığı ölçülmüştür. Yaprak stoma direnci gibi bazı fizyolojik 

parametrelerin yanı sıra klorofil miktarı, lipid peroksidasyon düzeyi ve prolin konsantrasyonu gibi bazı 

biyokimyasal özellikler de incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, tuzluluk düzeylerine bağlı olarak C. coum‟da bitki gelişiminin engellendiği ve 

çiçeklenmenin de azaldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Cyclamen coum, tuzluluk, bitkisel özellikler, çiçeklenme 

 

Variations of Some Plant Characteristics in Cyclamen (Cyclamen coum) Grown in Saline Conditions 

Abstract 

This research was carried out to determine the effects of saline conditions on physiological, 

morphological and biochemical characteristics in terms of plant growth and flowering of cyclamen (Cyclamen 

coum), that spreads out naturally in northern regions of Turkey. The research was carried out between the years 

of 2009–2010, in unheated greenhouse of Agriculture Faculty Research and Practice Center, in Çanakkale 

Onsekiz Mart University. At the research, different levels of salt (C: Control, C + 1 dSm
–1

, C + 2 dSm
–1

, C + 3 

dSm
–1

) treatments were applied on plants in order to investigate the salinity tolerance of C. coum, which are 

grown as a pot plant in greenhouse.  

In the study, germination and flowering period of plants were investigated, leaf and flower numbers were 

determined for each plant. Tuber circumference and tuber weight were measured. Some physiological 

parameters like leaf stomal resistance and membran permeability, some biochemical parameters like chlorophyll 

content, level of lipid peroxidation and concentration of proline were also determined.  

As a result of the research, depending on salinity levels, plant development was inhibited and flowering 

was decreased in C. coum.  

 

Keywords: Cyclamen coum, salinity, plant characteristics, flowering 

 

GiriĢ 

Dünya üzerinde gerçekleştirilen tüm 

tarımsal faaliyetleri etkileyen en yaygın abiyotik 

stres etmenlerinden birisi tuzluluktur. Bu 

çevresel stres faktörü, birçok fizyolojik, 

biyokimyasal ve moleküler olayı tetiklemekte ve 

buna bağlı olarak bitkiler sınırlı çevresel 

koşullara adapte olmayı sağlayacak tolerans 

mekanizmaları geliştirebilmektedir. Tuzluluk, 

özellikle kurak ve yarı kurak alanları tehdit 

etmesi bakımından bugün yetiştiricilikte önemli 

bir sorun haline gelmiştir. Tarımsal alanlarda, 

toprak ve sulama sularında tuzluluğun artması, 

toprağın yapısını bozmakta, bitkilerin ürün 

kalitesi ve verimliliğini önemli ölçüde 

sınırlandırmaktadır.  

Her geçen yıl tuzluluktan olumsuz 

biçimde etkilenen alanların miktarı hem dünya 

hem de ülkemizde sürekli artış göstermektedir. 

Szabolics (1985), dünyanın yaklaşık %7‟sinin, 

kültüre alınmış alanların %20‟sinin ve sulama 

yapılabilen alanların neredeyse %50‟sinin 

tuzluluktan etkilendiğini bildirmiştir. Tuz stresi, 

bitkilerin makro, hücresel ve moleküler 

düzeyinde bir dizi değişimlere sebep olmaktadır. 

Tuzluluk, bitki hücrelerinin su içeriği ile iyon 
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dağılımını, fotosentetik pigment kapasitesi, 

protein ve karbonhidrat içeriğini değiştirmekte, 

kloroplast yapısını bozmakta ve hücresel 

düzeyde buna benzer birçok yapıyı 

etkilemektedir.  

Son yıllarda dış mekan süs bitkilerinin 

kullanıldığı bahçe düzenlemelerinde de, su isteği 

yönünden kanaatkar, tuzluluğa, kurağa dayanımı 

yüksek olan türler ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramıyla bağlantılı olarak 

doğal tür ve genotiplerin hastalık ve zararlılar ile 

tuz, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık gibi 

çevresel stres faktörlerine dayanıklılıkları 

fazladır (Karagüzel, 2007). Yeşil alanların 

oluşturulmasında öncelikle doğal bitki türlerine 

yer verilmelidir. Çünkü doğal bitkiler yabancı 

kökenli bitkilere oranla daha dayanıklıdırlar ve 

uygun biçimde yetiştirildikleri takdirde bölgesel 

ekstrem iklim şartlarından daha az etkilenirler 

(Barış, 2007). Bu bakımdan, artık peyzaj 

uygulamalarında farklı sıcaklıklara, kurağa ve 

tuzluluğa toleransı yüksek olan doğal türlerle 

çalışılması, bitkilerin bakım maliyetlerini 

azaltmasının yanında yetişme koşullarına 

adaptasyonu hızlandırarak, hastalık ve 

zararlılarla savaşım yönünden kolaylık 

sağlamaktadır.  

Gelişme sürecinde bitkiler için göz 

önünde bulundurulan ana unsurlar sıcaklık, gün 

ışığı, bazı bitki besin elementleri ve su 

kaynağıdır. Bu parametreler doğrultusunda elde 

edilen araştırma sonuçları birçok bitki için 

kullanılabilir durumda olsa da, geofit türleri için 

aynı şey söz konusu değildir. Diğer taraftan, 

abiyotik stres faktörlerine karşı bazı kültürel 

önlemler alınabilse de bu önlemler sınırlı, 

maliyetli ve zaman alıcı olduğundan çok tercih 

edilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında 

tuzluluğa dayanıklı geofit türlerin süs bitkisi 

sektörüne kazandırılması uzun vadede daha 

kolay ve kalıcı bir önlem olacaktır. Bu nedenle, 

ülkemizin kurak ve yarı kurak bölgelerinde tuza 

dayanımı yüksek olan doğal yayılışa sahip bitki 

türlerinin belirlenmesi, bu alanların daha aktif 

kullanılmasına ve değerlendirilmesine imkân 

tanıyacaktır.  

Günümüzde orman alanlarının amacı 

dışında değerlendirilerek tarım alanına 

dönüştürülmesi, yerleşik nüfusun artması ve 

buna paralel olarak sanayileşme, inşaat ve 

turizmde meydana gelen gelişmeler, birçok 

geofit türde olduğu gibi siklamenin de doğal 

yaşam alanlarının yok edilmesine yol açmıştır. 

Ormanlık alanların seyrekleşmesi ve yoğun 

otlatma baskısı özellikle yarı gölge yerleri tercih 

eden pek çok siklamen türü için uzun vadede 

ciddi tehlike yaratırken, aynı zamanda iklimde 

görülen değişiklikler özellikle bazı habitatlara 

uyum sağlayarak lokalize olmuş doğal siklamen 

türleri için risk oluşturmaya başlamıştır.  

Siklamen türleri, genellikle kuru havanın 

hakim olduğu yazları, toprak altında, yumru 

şeklinde dormant halde geçiren, yuvarlaktan 

kalp şekline kadar değişen karakteristik yaprak 

formları, gümüşi desenlere sahip koyu ve açık 

yeşil yaprak renkleri ve uzunlamasına kıvrılmış 

petallere sahip çiçek yapısıyla doğanın dikkat 

çekici bitkilerindendir.  

Avrupa Topluluğuna ihraç edilen doğal 

siklamen yumrularının bir kısmı ülkemiz 

doğasından, özellikle de Karadeniz, Ege ve 

Akdeniz bölgelerinin kuzey–batı kesimlerinden 

toplanmaktadır. Bu araştırmada bitkisel materyal 

olarak kullanılan C. coum Karadeniz kıyısındaki 

dağ ve tepelerde bol miktarda rastlanılan ve aynı 

zamanda Amanos Dağları‟nda yetişen bir 

siklamen türüdür. (Mathew ve Özhatay, 2001). 

C. coum ihracatının neredeyse tamamı doğadan 

sökülerek gerçekleştirilmektedir (Müftüoğlu ve 

ark., 2006). 2012 yılı doğal çiçek soğanlarının 

ihracat listesine göre, ihracatı kotayla veya başka 

herhangi bir kayıtla sınırlandırılan çiçek 

soğanları grubunda yer alan C. coum için 

doğadan 600000 adet ve üretimden 150000 adet 

olmak üzere toplam 750000 adet yumrunun 

ihraç edilebilmesine izin verilmiştir (Anonim, 

2012).  

Bu araştırmada, Türkiye‟nin Kuzey Batı 

Anadolu florasında doğal yayılışa sahip önemli 

siklamen türleri içerisinde yer alan C. coum‟da, 

abiyotik stres faktörlerinden biri olan tuzluluğun 

bitkinin fizyolojik gelişimi ve çiçeklenme 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Siklamende tuzluluğa toleransın 

belirlenmesine yönelik olarak planlanan 

araştırma 2010–2011 yılları arasında Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi‟nin 

Dardanos Yerleşkesinde bulunan 30 m²‟lik 

ısıtmasız cam serada yürütülmüştür. Çalışmada 

bitkisel materyal olarak ihracatçı bir firmanın 

anaçlığından temin edilen 3 yaşlı C. coum 

yumruları kullanılmıştır.  
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Araştırma, tesadüf blokları deneme 

desenine göre, 3 tekerrürlü olarak sera denemesi 

şeklinde kurulmuş ve her tekerrürde 5 adet 

saksılı bitki yer alacak şekilde toplam 120 saksılı 

bitki üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Yetiştirme ortamı olarak torf (Çizelge 1) 

ve 13 cm x 11.5 cm ebatlarında 1 litre alttan 

drenajlı saksılar kullanılmıştır. Bitkiler üzerinde 

gerçekleştirilen tuz uygulamaları için Hoagland 

(1938)‟in formulasyonuna göre hazırlanan besin 

çözeltisine belirli miktarlarda NaCl ilavesi 

yapılmıştır. Besin çözeltisinin tuzluluk 

konsantrasyonu EC m ile ölçülerek belirlenmiş 

ve bu değer kontrol (T1) olarak kabul edilmiştir. 

Diğer uygulama konuları (T2, T3, T4) ise, T1 için 

ölçülen EC değerinin 1, 2 ve 3 dSm
–1

 

artırılmasıyla belirlenmiştir.  

T1: Kontrol (K), T2: K + 1dSm
–1

, T3: K + 

2dSm
–1

 ve T4: K + 3dSm
–1

 tuz uygulamaları 

yumru dikimini takiben kademeli olarak 

gerçekleştirilmiştir. vejetasyon ortasında (20. 

hafta) yapılan EC ölçümleri neticesinde T1, T2, 

T3 ve T4 için sırasıyla; 1, 73 dSm
–1

, 2, 92 dSm
–1

, 

3, 95 dSm
–1

 ve 5, 44 dsm
–1

 tuzluluk düzeylerine 

ulaşılmıştır. Besin çözeltisi uygulanma süreleri 

sulama sonrası elde edilen drenaj düzeyine göre 

ayarlanmıştır. Bu amaçla %25 yıkama oranına 

(Drenaj / Uygulanan Besin Çözeltisi Oranı) izin 

verilmiştir (Smith, 1987). Buna göre sulama 

süreleri haftalık olarak düzenlenmiştir.  

Araştırmada, Cyclamen coum‟un yaprak 

çıkış süresi ve ilk çiçeklenme tarihi saptanmış, 

çiçek ve yaprak sayıları tespit edilmiştir. Bunun 

yanı sıra, yumru çevre genişliği, yumru ağırlığı 

ve yaprak alanı gibi bitkilerin bazı morfolojik 

özellikleri ile yaprak stoma direnci gibi bazı 

fizyolojik parametreler incelenmiştir. Klorofil 

miktarı (Holden, 1976), lipid peroksidasyon 

düzeyi (Lutts ve ark., 1996), prolin 

konsantrasyonu (Bates ve ark., 1973) gibi bazı 

biyokimyasal özelliklerdeki değişimler 

belirlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen verilerin 

istatistiksel analizleri kullanılan deneme 

desenine göre “SAS 9.0” paket programında 

varyans analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen 

ortalamalar %5 (P<0.05) önem seviyesinde LSD 

testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Özellikler 

arası ilişkileri belirlemek amacıyla Spearmen 

Rank korelasyonundan faydalanılmıştır.  

 

 

 

Bulgular ve TartıĢma 

C. coum‟un tuzluluğa karşı gösterdiği 

tepkilerin ortaya çıkarılması ve tuz stresi altında 

yetiştirilen bitkinin gelişimi üzerindeki etkilerin 

belirlenmesi bakımından gerçekleştirilen bu 

çalışmada elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, tuz uygulaması yapılmayan 

kontrol bitkilerine nazaran diğerlerinin 

vejetasyonunda kısıtlı bir büyüme ve gelişime 

faaliyetinin meydana geldiği görülmektedir. 

Bitkide gerçekleştirilen tuz uygulamalarının 

yaprak çıkış süresi üzerine olan etkileri 

incelendiğinde, en erken yaprak çıkışı ortalama 

19, 8 gün ile kontrol tuzluluk düzeyinde 

gerçekleşirken, en geç yaprak çıkışı ortalama 

27.2 gün ile K + 3 dS m
–1 

(T4) tuzluluk düzeyi ile 

elde edilmiştir. Kontrol (T1) konusundaki 

tuzluluk düzeyinin sırasıyla 1 ve 2 dS m
–1

 

artırılmasıyla elde edilen T2 ve T3 tuzluluk 

düzeyleri ise istatistiksel bakımdan p<0.05 

seviyesinde aynı sınıfta yer almıştır (Çizelge 2).  

Çiçeklenme başlangıcı bakımından C. 

coum‟da farklı düzeylerde gerçekleştirilen tuz 

uygulamalarının tamamı kontrole göre p<0.05 

seviyesinde istatistiksel anlamda önemli 

bulunmuştur (Çizelge 2). C. coum‟da en erken 

çiçeklenme ortalama 23.6 gün ile kontrol (T1) 

konusunda saptanırken, tuz uygulamasının en 

yüksek olduğu T4 konusunda çiçeklenme 

kontrole göre ortalama 11.9 gün gecikmiştir.  

C. coum‟da farklı tuzluluk düzeylerinin 

çiçek sayısı üzerine olan etkisi incelendiğinde, 

oluşturulan tuzluluk düzeylerine göre kontrol 

(T1)‟de ortalama 8.7 adet çiçek yer alırken, 

tuzluluk düzeyinin artışına bağlı olarak bitki 

başına düşen ortalama çiçek sayısında ise 

azalmanın olduğu tespit edilmiştir. En az çiçek 

sayısının ise ortalama 1.6 adetle T4 tuzluluk 

düzeyinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu 

bağlamda, çiçek sayısı bakımından tuz 

uygulamalarının tamamı istatistiksel anlamda 

kontrol tuzluluk düzeyine göre önemli 

bulunmuştur.  

Asraf (2004)‟a göre bitkilerin geliştiği tuz 

ortamı, düşük ozmotik potansiyel, spesifik iyon 

etkisi ve beslenme dengesizliği gibi nedenlerle 

birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. 

Araştırmacı, genel olarak tuzun, daha küçük 

yapı, yaprak ve çiçek sayısında azalmaya bağlı 

olarak ortaya çıkan büyümede yavaşlama 

şeklinde etkisini gösterdiğini ifade etmiştir. C. 

coum üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada 

da yaprak sayısı bakımından tuzluluk 
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düzeylerinin negatif etkileri yönünde elde 

ettiğimiz bulgular, bu araştırmacının bulgularıyla 

örtüşmektedir. Bu bağlamda, denemede 

gerçekleştirilen tuz uygulamaları kapsamında 

değişen tuzluluk düzeylerine göre saksı başına 

düşen ortalama yaprak sayısında da bir azalış 

olduğu Çizelge 2‟de görülmektedir. Buna göre, 

en fazla yaprak sayısına ortalama 11.7 adet ile 

kontrol (T1) tuzluluk düzeyinde ulaşılırken, bunu 

sırasıyla T2, T3 ve T4 tuzluluk düzeyleri takip 

etmiştir.  

C. coum‟da farklı düzeylerde tuz 

uygulamalarının yumru çevre genişliği üzerine 

olan etkileri incelendiğinde, bitkinin 

yumrularında gelişimin tuzluluk düzeyine bağlı 

olarak kısıtlı biçimde gerçekleştiği göze 

çarpmaktadır (Çizelge 2). Özellikle T2 tuzluluk 

düzeyi üzerindeki uygulamaların yumru 

gelişimini olumsuz yönde etkilediği 

saptanmıştır. Bu açıdan T2 tuzluluk düzeyi 

istatistiksel anlamda kontrol (T1) ile p<0.05 

seviyesinde aynı sınıfta yer almıştır. Araştırmada 

en yüksek yumru çevre genişliği değeri kontrol 

(T1) konusunda ortalama 97.74 mm olarak 

belirlenmiştir. En düşük yumru çevre genişliği 

değeri ise ortalama 81.92 mm ile T4 tululuk 

düzeyinde saptanmıştır (Çizelge 2).  

Yumru ağırlığı bakımından bitkide tuz 

uygulamalarının etkileri değerlendirildiğinde, C. 

coum için farklı tuzluluk düzeylerinin kontrole 

göre istatistiksel açıdan fark oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Tuz düzeylerine bağlı olarak 

yumrularda meydana gelen ağırlık kaybı 

istatistiksel anlamda kontrole göre önemli 

bulunmuştur. Buna göre 9.516 g değeri ile en 

düşük yumru ağırlığı en yüksek tuzluluk düzeyi 

olan T4 konusunda olduğu tespit edilirken, en 

yüksek yumru ağırlığı değeri ise 10.835 g ile 

kontrol (T1) tuzluluk düzeyinde saptanmıştır. 

Tuzluluk düzeylerindeki artışla birlikte yumru 

ağırlığında meydana gelen azalma, bitkinin 

ortamda biriken Na ve Cl iyonları nedeniyle 

karbonhidrat mekanizmasını yeterli düzeyde 

çalıştıramadığının kesin bir göstergesidir. 

Araştırma sonunda sökülen yumrularda özellikle 

kontrol bitkilerine göre tuz uygulaması 

gerçekleştirilenlerde ağırlık kaybının yanı sıra, 

yumruda çökme ve deformasyon benzeri bir çok 

hasarında meydana geldiği gözlenmiştir.  

Tuzlu koşulların siklamen üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak 

yürütülen araştırmada, C. coum için en büyük 

yaprak alanı değeri 1324.56 mm
2
 ile kontrol (T1) 

tuzluluk düzeyinde saptanırken, 982.71 mm
2
 ile 

en küçük yaprak alanı değeri ise T4 tuzluluk 

düzeyinde belirlenmiştir. Çizelge 2‟de görüldüğü 

gibi C. coum için ortamdaki tuzluluk düzeyinin 

artışına bağlı olarak bitkide yaprak alanı 

azalmaktadır. Elde ettiğimiz bu bulguya paralel 

olarak Lutts ve ark., (1996)‟na göre tuz stresi 

sonucu stres bitkilerinde kontrol bitkilerine 

oranla daha küçük yaprak alanı meydana 

geldiğini ifade edilmiştir. Buna benzer biçimde 

yapılan bir başka araştırmada Francois ve Maas 

(1994), Na ve Cl iyonlarının neden olduğu 

tuzluluk etkisi ile yaprak sayısındaki azalmanın, 

yaprak alanında ortaya çıkan azalmayla 

doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamışlardır.  

Morfolojik karakterler bakımından C. 

coum‟da tuzluluk düzeylerinin gelişimi olumsuz 

yönde etkilediği görülmektedir. Diğer taraftan 

araştırmada tuzluluğun C. coum‟un bazı 

fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerindeki 

etkileri de ele alınmıştır. Buna göre, tuzluluk 

düzeylerindeki artışa bağlı olarak stoma direnci 

de aynı oranda yükselmiştir (Çizelge 3). C. 

coum‟da en yüksek yaprak stoma direnci 1.810 

scm
–1

 ile T4 tuzluluk düzeyinde tespit edilirken, 

en düşük yaprak stoma direnci değeri ise 1.114 

scm
–1

 ile kontrol (T1) tuzluluk düzeyinde 

belirlenmiştir (Çizelge 3). Tuzluluğun C. 

coum‟da yaprak stoma direncini arttırdığı 

yönündeki bulgumuz bu bakımdan, Jones 

(1992)‟un yaprak stoma geçirgenliğinin çevresel 

faktörlerin etkisi altında azalabileceği yönündeki 

görüşüyle paralellik göstermektedir.  

Farklı tuzluluk düzeylerine ilişkin 

yapraklarda toplam klorofil miktarı bakımından 

C. coum‟ un yapraklarında en yüksek toplam 

klorofil miktarı 53.410 µg/100 cm
2
 ile kontrol 

(T1) tuzluluk düzeyinde tespit edilirken, tuzluluk 

düzeyindeki artışa bağlı olarak toplam klorofil 

miktarındaki azalma neticesinde en düşük 

toplam klorofil değerinin 25.362 µg/100 cm
2 

ile 

T4 tuzluluk düzeyinde gerçekleştiği 

belirlenmiştir (Çizelge 3). Tuzluluk düzeyi 

artıkça bitkinin yapraklarında klorofil miktarı 

azalmıştır. Yaşar (2003)‟a göre bunu nedeni, 

yüksek tuz konsantrasyonlarında iyon birikimi 

ile stomaların açılıp kapanmasındaki 

düzensizliklerin sonucunda meydana gelen, 

fotosentez kapasitesinin azalmasıdır.  

Araştırma kapsamında C. coum üzerinde 

gerçekleştirilen tuz uygulamalarının lipid 

peroksidasyon düzeyine olan etkileri 

incelendiğinde, tuzluluk düzeylerinin 



570 

 

yapraklardaki MDA miktarını artırdığı 

belirlenmiştir. Tuz uygulamaları sonucunda C. 

coum için en yüksek MDA miktarı 28.57 µmol/g 

ile T4 tuzluluk düzeyinde gerçekleşirken, en 

düşük MDA miktarı ise 4.12 µmol/g ile kontrol 

(T1) tuzluluk düzeyinde saptanmıştır. MDA 

miktarındaki bu artış C. coum için yaprak lipid 

peroksiyonunun ve hücresel boyuttaki 

deformasyonun en önemli göstergelerinden 

birisidir. Huang ve ark. (2009) bazı sebze ve süs 

bitkisi türlerinde yaptıkları çalışmalarda tuzluluk 

düzeyindeki artışa bağlı olarak lipid 

peroksidasyon düzeyinde de değişimlerin 

meydana geldiğini belirtmiştir.  

Tuz uygulamaları kapsamında C. coum 

üzerinde farklı tuzluluk düzeylerinin, 

yapraklardaki prolin miktarı üzerine p<0.05 

seviyesinde etkisinin önemli olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre 5.016 µmol/g ile en 

yüksek prolin miktarına T4 tuzluluk düzeyinde 

ulaşılırken, bunu sırasıyla T3, T2 ve kontrol (T1) 

takip etmiştir. Çizelge 3‟te de görüldüğü gibi 

kontrol bitkilerinde 1.313 µmol/g olan prolin 

miktarı, tuzluluk düzeyiyle birlikte artış 

göstermiştir. Bu bulguya paralel olarak, Wyn 

Jones ve Storey (1978), prolin birikiminin tuz 

stresi altındaki birçok monokotilde yaygın 

özelliklerden biri olduğunu ve stres karşısında 

bitkide artış gösterdiğini belirtmişlerdir. Asraf ve 

Haris (2004)‟de tuz stresi altında tüm bitki 

dokularındaki prolin konsantrasyonunun 1 

mol/L‟ye kadar çıkabildiğini belirtilmiştir. 

Araştırıcıların ortaya koyduğu bu sonuçlar, 

çalışmamızda elde edilen bulguları da destekler 

niteliktedir.  

C. coum‟da tuzluluk düzeylerinin bitki 

gelişimi üzerine olan etkilerinin araştırıldığı 

çalışmada, tuz stresi altındaki bitkilerin 

yapraklarına ait bazı özelliklerin birbiriyle olan 

ilişkisi de incelenmiştir. Buna göre; tuzluluk 

düzeylerine bağlı olarak yaprak sayısı ile toplam 

klorofil miktarı arasında pozitif yönlü doğrusal 

bir ilişkinin söz konusu olduğu görülmektedir 

(Şekil 1). Tuzluluk düzeyindeki artış sonucunda 

C. coum‟da yaprak sayısı azalırken toplam 

klorofil miktarında da bir azalış söz konusudur. 

Bunun yanı sıra stoma direnci ile lipid 

peroksidasyonu arasında da pozitif yönlü 

doğrusal bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Şekil 

2).  

Uygulamalara göre ortamda ölçülen EC 

değerindeki artış, yaprak stoma direncini 

yükseltirken, lipid peroksidayon düzeyindeki 

artışı da beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan 

stoma direnci ile prolin konsantrasyonu arasında 

da pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur 

(Şekil 3). C. coum‟un tuzluluk düzeylerine 

verdiği tepkiler bakımından yaprak alanı ve 

stoma direnci arasında ise, negatif yönlü 

doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmektedir 

(Şekil 4). Tuzluluk düzeyindeki artışla birlikte 

yaprak alanı azalırken, stoma direnci ise artış 

göstermiştir.  

 

Sonuç 

Bitkisel üretim açısından tuzluluk en 

önemli abiyotik stres faktörlerinden birisidir. 

Küresel ısınma neticesinde meydana gelen 

iklimsel değişimler, günümüzde tarımsal 

alanlarda kuraklığın yanı sıra tuzluluğun da 

giderek artmasına yol açmıştır. Diğer taraftan 

siklamen, ülkemizin farklı ekolojilerinde doğal 

olarak yayılış gösteren ekonomik öneme sahip 

bir geofit türüdür. Ayrıca kültüre alınmış hibrit 

formlarıyla seralarda yetiştirilen önemli bir 

saksılı süs bitkisidir. Çevresel baskı unsurları 

altında gelişimlerini sürdüren siklamen türlerinin 

fizyolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması ve 

ileri dönemlerde bitkilerin karşılaşabileceği bazı 

abiyotik stres faktörlerine karşı tolerans 

sınırlarının bilinmesi ile doğada korunma ve 

çoğaltılmaya yönelik tedbirlerin alınması 

sağlanabilecektir. C. coum‟un tuzlu koşullardaki 

adaptasyonlarının belirlenebilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde, yapılan 

uygulamalarda tuzluluk düzeyindeki artışa bağlı 

olarak siklamende yaprak çıkış ve çiçeklenme 

süresinin geciktiği, yaprak ve çiçek sayısında 

belirgin bir azalma meydana geldiği, deneme 

sonunda ortamdan çıkarılan yumruların çevre 

genişliğinin kontrole göre daha az arttığı ve 

ağırlık kayıplarının olduğu belirlenmiştir.  

C. coum‟da tuz uygulamaları neticesinde 

fizyolojik açıdan ve bazı biyokimyasal 

özelliklerde meydana gelen değişimler 

incelendiğinde, bitkinin yapraklarında stoma 

direncinin, lipid peroksidasyon düzeyinin ve 

içsel prolin miktarının artığı, diğer taraftan 

yapraktaki toplam klorofil miktarının ise azaldığı 

tespit edilmiştir.  

Araştırmada, kontrol (K), K + 1 d Sm
–1

, K 

+ 2 d Sm
–1

 ve K + 3 d Sm
–1

 şeklinde sırasıyla T1, 

T2, T3 ve T4 olarak meydana getirilen birbirinden 

farklı dört tuzluluk düzeyleri bakımından, genel 

olarak EC değeri 2 dSm
–1

‟in üzerindeki tuzluluk 
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düzeylerinde C. coum‟un gelişiminin olumsuz 

yönde etkilendiği belirlenmiştir. Bu bakımdan 

özellikle yüksek seviyede tuzluluk (< 2 dSm
–1

) 

problemi olmayan alanlarda C. coum 

yetiştiriciliğinin yapılabileceği görülmektedir.  
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Şekil 1. Tuzluluk düzeyine göre yaprak sayısı ile 

toplam klorofil arasındaki ilişki.  

 

 
Şekil 2. Tuzluluk düzeyine göre stoma direnci ile 

yaprak lipid peroksidasyonu arasındaki 

ilişki.  
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Şekil 3. Tuzluluk düzeyine göre stoma direnci ile 

prolin konsantrasyonu arasındaki ilişki.  

 

 
Şekil 4. Tuzluluk düzeyine göre yaprak alanı ile 

stoma direnci arasındaki ilişki 

 

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan yetişme ortamı torfun kimyasal özellikleri 

pH 
EC P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn CaCO3 

mScm
–1

 kgda
–1 

kgda
–1

 ppm ppm ppm ppm ppm ppm (%) 

6.83 1.24 2.31 594.3 8092 2500 3.18 5.05 5.00 14.60 5.78 

 

Çizelge 2. Cyclamen coum‟da farklı tuzluluk düzeylerinin bazı bitkisel özellikler üzerindeki etkileri.  

Tuzluluk 

Düzeyi 

Yaprak çıkış 

süresi (gün) 

Çiçeklenme 

başlangıcı 

(gün) 

Yaprak sayısı 

(adet) 

Çiçek sayısı 

(adet) 

Yumru çevre 

genişliği 

(mm) 

Yumru 

ağırlığı 

(g) 

Yaprak alanı 

(mm
2
) 

T1:Kontrol 19.8 
c
 23.6 

d
 11.7 

a
 8.7 

a
 97.74 

a
 10.835 

a
 1324.56 

a
 

T2:K+1 ds/m 23.7 
b
 28.2 

c
 10.5

 a
 3.2 

b
 97.08 

a
 10.344 

b
 1134.78 

b
 

T3:K+2 ds/m 24.8 
b
 32.3 

b
  6.8 

b
 2.1 

c
 88.32 

b
 9.920 

c
 1045.03 

c
 

T4:K+3 ds/m 27.2 
a
 35.5 

a
  4.2 

c
 1.6

 d
 81.92 

c
 9.516 

d
 982.71 

d
 

LSD (0.05) 1.73 2.84 1.78 0.35 0.523 0.263 0.618 

 

Çizelge 3. Farklı tuzluluk düzeylerinin Cyclamen coum‟da fizyolojik ve biyokimyasal bazı özellikler üzerindeki 

etkileri 

Tuzluluk Düzeyi 
Yaprak stoma direnci 

(scm
–1

) 

Toplam klorofil 

miktarı (µg100 cm
–2

) 

Lipid peroksidasyon 

düzeyi (µmolg
–1

) 

İçsel Prolin miktarı 

(µmolg
–1

)  

T1: Kontrol 1.114 
d
 53.410 

a
 4.12 

d
 1.313 

d
 

T2: K+1 ds/m 1.275 
c
 48.172 

b
 7.47 

c
 2.847

 c
 

T3: K+2 ds/m 1.562 
b
 33.745 

c
 13.05 

b
 3.827 

b
 

T4: K+3 ds/m 1.810 
a
 25.361

 d
 28.57 

a
 5.016 

a
 

LSD (0.05) 0.143 3.170 2.36 0.844 
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Tuzla‟da Doğal YetiĢen Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta)‟in Depolama ve 

Vazo Ömrünün AraĢtırılması 
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Özet 

Bu çalışmada Adana ili Tuzla (Karataş) Tabaklar köyünde doğal olarak yetişen nergis (Narcissus tazetta 

subsp. tazetta)‟in muhafaza ve vazo ömrü koşulları araştırılmıştır. Nergisler %5 sakkarozlu, 4.5 pH‟lı solüsyon 

içinde 1
o
C‟de %95 oransal nem koşullarında depolanmıştır. Denemeye alınan nergislerde periyodik olarak kalite 

ve vazo ömrü analizleri yapılmıştır. Araştırmada çiçeklerde solüsyon alınımı, oransal taze ağırlık, oransal su 

içeriği, elektriksel iletkenlik, tomurcuk açılımı ve görsel kalite değişimleri incelenmiştir. Nergislerde yapılan 

analizler sonucunda, yukarıda belirtilen koşullarda 10 gün yaş depolama yapılabileceği bulunmuştur. Periyodik 

olarak yapılan vazo ömrü çalışmaları arasında farklılık gözlenmiştir. Genel olarak nergisler vazo ömründe 6 gün 

boyunca görsel kalite kriterlerini korumuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yabani nergis; Narcissus tazetta subsp. tazetta, depolama, görsel kalite, vazo ömrü 

 

Storage and Vase Life Conditions of The Narcissus (Narcissus tazetta subsp. Tazetta) Those Were Grown 

Naturally Around Tuzla 

Abstract 

Investigation of storage and vase life conditions of the narcissus (Narcissus tazetta subsp. tazetta) that 

were grown naturally around Tuzla (Karataş), Tabaklar village of Adana city, were evaluated in this research. 

Narcissus were stored at 1
o
C, 95% relative humidity conditions inside the 5% saccarose, 4.5 pH solution. The 

quality evaluations were done during the storage and vase life. Solution uptake, relative fresh weight, relative 

water content, conductivity of leachates, bud opening and visual quality were determined during the experiment. 

After the quality measurements it can be conclude that Narcissus can be stored for 10 days as a fresh. Even the 

results were showed differences during the periodically analysis visual quality of Narcissus were maintained 

during 6 days of vase life.  

 

Keywords: Wild narcissus; Narcissus tazetta subsp. tazetta, storage, quality, vase life 

 

GiriĢ 

Nergis, Amaryllidaceae (nergisgiller) 

familyasından Narcissus cinsinden bitki 

türlerinin ortak adı ve doğal yayılış gösteren 

önemli geofittir. Anavatanı Avrupa olan nergisin 

en çok tür zenginliğine İspanya ve Portekiz‟de 

rastlanır. Ancak doğal olarak tüm Akdeniz 

kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan Japonya‟da 

da yetişir. Dünyada Avrupa, Amerika, Kuzey 

Afrika ülkelerinde tarımı yapılmaktadır. 

Yurdumuzda Ege bölgesinde özellikle 

Karaburun yöresinde yetiştirilmektedir. 

Nergisler Akdeniz koşullarında en iyi gelişimi 

gösterir. İlkbaharın simgesi olan nergis, Mart 

ayından Nisan sonuna kadar olan dönemde 

çiçeklenen dayanıklı bir bitkidir. Uzun ve 

genellikle dar yaprakları vardır. Çiçek taşıyan 

sapları dipten bir arada çıkar ve dik yapılıdır. 

Her başakta 2–7 çiçekçik bulunur. Çiçekleri az 

sayıda, şemsiyemsi dizilişli, çok gösterişli, 

kokulu veya kokusuzdur. Çiçek tacı tabak 

biçiminde, küçük veya büyük daha çok beyaz 

veya sarı renklidir (Anonim, 2008).  

Nergis çiçekleri çiçek üzerinde zarımsı 

kılıf (goose–neck evresi) yarıldığı andan itibaren 

derilir. Nergis çiçekleri çok hassas çiçeklerdir. 

Etilene maruz kaldığında yaşlılık göstermesine 

rağmen doğal olarak etilen üretimi yoktur. 

Etilene maruz kalırsa 1–MCP veya STS ile ön 

işlem vazo ömrünü uzatabilir. Nergisler 0–

1°C‟de %90 oransal nemde 2 haftaya kadar 

muhafaza edilebilir (Reid, 2004). Vazo suyu 

düşük pH‟lı, biyosid ve şeker içermelidir. Asidik 

ortam suyun alımını kolaylaştırırken, biyosid 

mikroorganizma üremesini engeller, şeker ise 

hücre metabolizması için gereklidir. Vazo ömrü 

bu işlemlerle uzatılmış olur.  

„Ideal‟ iris, „Preludium‟ lale ve 

„Bloemfontein‟ nergisinde yapılan bir 

araştırmada derim öncesi ve sonrası çeşitli 

işlemler araştırılmıştır. Bu araştırmaya göre 

irislerin farklı depolama sıcaklığı sonrası biyosid 

ve sakaroz içeren diyonize suda vazo ömrü 
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gelişmemiştir. Ancak lale ve nergislerde vazo 

ömrü 25 ppm AgNO3 ve %1.5 (w/v) sakaroz ile 

diyonize sudan daha uzun olmuştur. 200 ppm 

Physan 20 içeren solüsyonda nergislerde 

zararlanma görülmüştür. Tüm çeşitlerde artan 

sıcaklıkta vazo ömrü azalmıştır. Aynı şekilde 

artan depolama sıcaklığında da benzer sonuç 

gözlenmiştir. İris ve nergislerde 25 ppm AgNO3 

ve %6 (w/v) sakarozlu solüsyon içinde depoda 

tutulan çiçeklerin vazo ömrü suda ve kuru 

bulundurulanlardan daha uzun olmuştur. 

Depolama sırasında 200 ppm Physan 20 içeren 

solüsyonda bulunan nergislerde yine zararlanma 

görülmüştür. Azotlu atmosferde depolanan iris 

ve nergislerde vazo ömrü, açıkta depolamadan 

daha uzun olmuştur. Tüm çiçekler sıkı tomurcuk 

evresinde derildiğinde gevşek tomurcuk 

evresinde derilenlerden daha uzun vazoda 

kalmıştır. Taze kesilmiş gövdelerin vazo suyuna 

yerleştirilmesiyle, kuru olarak tutulanlardan daha 

uzun vazo ömrü iris ve nergislerde görülürken, 

lalelerde görülmemiştir. 20°C‟de tutulan 

çiçeklerin vazo ömrü, 15°C‟de tutulan çiçeklerin 

vazo ömründen farklı olmamıştır (Doss, 1986).  

Sakaroz bitki yaşlılığında önemli rol 

oynamaktadır. Karanfil ve güllerde petal ve 

çiçek rengini geliştirmektedir (Ichimura, 1998). 

Devam eden sakaroz uygulamaları aynı zamanda 

petallerde antosiyanin konsantrasyonunu artırıp 

ve kesme çiçeklerin birçoğunda vazo ömrünü 

uzatmaktadır. Sakaroz, kalsiyum ve ticari paket 

solüsyon uygulamalarıyla gül, karanfil ve 

nergislerde vazo ömrü araştırılmıştır. Kontrol 

grubu olarak suda, %2.5, %5 sakaroz solüsyon, 

%2.5 sakaroz+%0.34 kalsiyum solüsyon, %0.34 

kalsiyum solüsyon ve Flora life solüsyonunda 

olmak üzere 6 farklı solüsyonda vazo ömrü 

incelenmiştir. Vazo ömründe karanfiller diğer 

çiçeklerden daha güçlü görülmüştür ve kontrol, 

%5 sakaroz ve hazır solüsyon gruplarında 15 

gün vazoda kalmıştır. Güller hazır solüsyonda 15 

gün, %5 sakaroz ve %2.5 sakaroz + %0.34 

kalsiyum solüsyonunda 9 gün vazoda kalmıştır. 

Nergisler %5 sakaroz solüsyonunda vazoda 6 

gün dayanmıştır (Barsen ve ark., 2000).  

0.01 ve 0.05 mM Cycloheximide (CHI) 

konsantrasyonları ile 1 saat ön işlemle nergiste 

petal yaşlılığı ve derim sonrası performansı 

araştırılmıştır. Vazo ömrünü bu uygulamanın 

iyileştirdiği görülmüştür. Vazo ömrü, 

12±2°C‟de, 12 saat doğal ışıkta ve %60±10 

oransal nem koşullarında yapılmıştır. 

Nergislerde vazo ömrü, tomurcuk açılması, 

solüsyon alımı, elektriksel iletkenlik, taze ve 

kuru ağırlık incelenmiştir (Gul ve Tahir, 2012).  

Farklı sıcaklıkta depolama sonrası 

20°C‟de vazo ömrü, karanfil, nergis, iris, 

kasımpatı ve güllerde, artan depolama 

sıcaklığında azalmıştır. 0°C‟den 10°C‟ye 

değişen depolama sıcaklıklarında kuru ve yaş 

depolama sonrası, vazo ömründe önemli farklılık 

olmamıştır. 12.5°C‟de yaş depolama sonrası 

vazo ömrü, kuru depolamadan belirgin olarak 

daha yüksek bulunmuştur (Cevallos ve Reid, 

2001).  

Bu çalışmada Adana ili Tuzla (Karataş) 

Tabaklar köyünde doğal olarak yetişen nergis 

(N. tazetta subsp . tazetta)‟in depolama ve vazo 

ömrü araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Adana ili Tuzla (Karataş) Tabaklar 

köyünden 12.01.2013‟te 1=açılmamış tomurcuk 

(Şekil 1) halde toplanan nergis çiçekleri 3 saat 

içinde Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Derim Sonrası Fizyoloji laboratuarına 

getirilmiştir. Boylama, su içinde yeniden kesim 

ve 1 saat su çektirme işlemi yapılmıştır. 

Depolama öncesi ve sonrası periyodik vazo 

ömrü için çiçekler gruplara ayrılmıştır. Vazo 

ömründe 2., 4., 6., 8. ve 10. günler için çiçekler 

3 tekerrürlü, her tekerrürde 5 sap çiçek olacak 

şekilde ayrılmıştır. Vazo ömrü 18±2°C, 12 saat 

doğal ışık, %60 oransal nem koşullarında ve %5 

sakaroz ve biyosid içeren, 4.5 pH‟lı vazo 

solüsyonu içerisinde yapılmıştır. Çiçekler 10 gün 

muhafaza için 1±1°C ve %95 oransal nem 

koşullarında aynı vazo solüsyonu içinde ve ince 

kağıda sarılarak depolanmıştır. 5 gün depolama 

sonrası depodaki nergislerin vazo solüsyonu 

yeniden kesim yapılarak değiştirilmiştir. 

Depolama süresince ve depolama sonrası vazo 

ömründe nergislerde solüsyon alımı (ml. gün
–1

. 

g
–1 

taze ağırlık) ve oransal taze ağırlık (%) 

Chamani ve ark. (2005) göre yapılmıştır. Vazo 

solüsyonu 2 günde bir değiştirilmiştir.  

Depolama süresince ve depolama sonrası 

vazo ömründe oransal su içeriği, taze çiçek 

ağırlığı alınarak 70°C‟de 48 saat etüvde 

kurutulmuş ve oransal su içeriği=(Taze ağırlık–

Kuru ağırlık)/Taze ağırlık formülüyle 

bulunmuştur (Eason ve ark., 1997).  

Elektriksel iletkenlik (µS) vazo ömründe 

2., 4., 6., 8. ve 10. günlerde petallerden alınan 

diskler (5 mm) 15 ml ultra saf su içinde 24 saat 

20°C‟de inkübasyona bırakılmıştır (Gul ve 
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Tahir, 2012). Elektriksel iletkenlik EC 300 

EcoSense® iletkenlik ölçer ile ölçülmüştür.  

Depolama süresince ve sonrası vazo 

ömründe tomurcuk açılması 1–5 skalasına göre 

gözlemlenmiştir (Şekil 1). Denemede kullanılan 

bir sap çiçek 4–9 adet tomurcuk içermektedir. 

Tomurcuk açılımı her tekerrürdeki toplam 

tomurcuklardan, açan tomurcuklar % si olarak 

hesaplanmıştır. Vazo ömründe tomurcuk açılımı 

ilk beş günde değerlendirilmiştir.  

Fizyolojik zararlanma, çürümelerin şiddeti 

ve oranı için görsel bir kalite değerlendirmesi, 

bütün çiçek incelenerek petal yaşlılığı, petallerde 

kuruma ve tomurcuk açılımı veya kuruması 

gözlemlenerek yapılmıştır.  

 

Ġstatistiksel analizler 

Denemede 3 tekerrür ve her tekerrürde 

5‟er çiçekli gruplar kullanılmıştır. veriler 

ANOVA‟da analiz edilerek, SAS istatistik 

programına göre (LSD, α=0.05) 

gruplandırılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Vazo suyu alımı ve oransal taze ağırlık (%) 

değiĢimleri 

Depolanan nergislerde solüsyon alımı 5 

gün depolanmışlarda görülmemiş, 10 gün 

depolanmışlarda çok az olmuştur (Çizelge 1).  

Depolama sonrası vazo ömründe solüsyon 

alımı farklılık göstermiştir. Depolanmamışların 

vazo ömründe solüsyon alımı 2., 4. ve 6. günde 

artmış, 8. ve 10. günde azalmıştır. En yüksek 

değeri 6. günde almıştır. 5 ve 10 gün 

depolanmışların vazo ömründe ise 2. ve 4. günde 

artarken, 6. günden itibaren azalan değer 

almıştır. Her iki vazo ömründe en yüksek değer 

4. günde olmuştur. Vazo ömrü çalışmaları 

karşılaştırıldığında en yüksek vazo suyu alımı 5 

gün depolanmışlarda olmuştur. Vazo ömürleri 

istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve farklı 

gruplarda yer almıştır. Vazo ömründe zaman 

bakımından solüsyon alımı en fazla 4. günde 

olmuştur. İstatistiksel olarak önemli bulunmuş 

ve zamanlar farklı gruplarda yer almıştır (Şekil 

2). Van Doorn ve ark., (2002), Demircioğlu 

(2010) ve Dündar ve ark. (2012) yaptıkları 

çalışmalarla depolama sonrası vazo ömründe 

solüsyon alımındaki değişimler benzerlik 

göstermektedir.  

Nergislerde oransal taze ağırlık depolama 

süresinde artmıştır (Çizelge 1). Depolama 

sonrası farklı zamanda yapılan vazo ömründe 

oransal taze ağırlık değerleri farklılık 

göstermiştir. Depolanmamışların vazo ömründe 

oransal taze ağırlık değeri diğer vazo ömürlerine 

göre yüksek olmuştur. Vazo ömürleri 

istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve farklı 

gruplarda yer almıştır. Vazoda zaman 

istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve zamanlar 

farklı gruplarda yer almıştır. Vazoda 4. gün 

depolanmamış ve 5 gün depolananların vazo 

ömründe oransal taze ağırlık 2. güne göre artan 

değer alırken, 10 gün depolanmışların vazo 

ömründe azalan değer almıştır. Vazo da 6. 

günden itibaren tüm vazo ömürlerinde oransal 

taze ağırlık azalan değer göstermiştir (Şekil 3). 

Depolama sonrası yapılan tüm vazo ömründe 

oransal taze ağırlık değerleri Chamani ve ark.‟ 

nın (2005) ve Demircioğlu‟nun (2010) sonuçları 

arasında benzerlik bulunmuştur.  

 

Oransal su içeriği ve elektriksel iletkenlik 

değiĢimleri 
Depolama süresince ve depolama sonrası 

vazo ömründe oransal su içeriği incelenmiştir. 

Depolama süresince oransal su içeriği başlangıca 

göre artış göstermiştir. Ancak 10 gün 

depolanmışlarda, 5 gün depolanmışlara göre 

azalma olmuştur (Çizelge 1). Depolama sonrası 

vazo ömürlerinde oransal su içeriği farklılık 

göstermiştir. Depolanmamışlar vazoda düzenli 

olarak artan ve azalan değer göstermiştir. 6. 

günde en yüksek değer göstermiştir. 5 gün 

depolanmışların vazo ömründe 2. günde en 

yüksek değer, 4. ve 10. günde azalan değer, 6. ve 

8. günde aynı değer ve 4. güne göre artan değer 

göstermiştir. 10 gün depolanmışların vazo 

ömründe 2. güne göre diğer günlerde oransal su 

içeriği azalan değer göstermiştir. İstatistiksel 

olarak oransal su içeriğinde vazo ömürleri 

önemli bulunmuş, depolanmamış ve 5 gün 

depolanmışların vazo ömrü aynı grupta yer 

alırken, 10 gün depolanmışların vazo ömrü farklı 

grupta yer almıştır. Vazo da zamanlar 

istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve zamanlar 

farklı gruplarda yer almıştır (Şekil 4). Eason ve 

ark.‟nın (1997) Sandersonia aurantiaca 

çiçeklerinde yaptığı çalışma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Eason ve ark. (1997) 

ayrı olarak su ve %2 sakaroz içeren vazoda 

oransal su içeriği her iki uygulamada azalan 

değer aldığını ve %2 sakaroz içeren vazodaki 

çiçeklerin kontrole göre daha düşük oransal su 

içerdiğini saptamışlardır. Bu çiçekte oransal su 

içeriği olgunlaşma sırasında daha düşüktür 
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(Eason ve ark., 1997). Nergiste oransal su içeriği 

tüm vazo ömürlerinde tomurcukların 

çoğunluğunun açtığı günlerden itibaren azalan 

değer almıştır. Bu sonuçlar nergislerin tüm vazo 

ömründe olgunlaşma sırasında daha düşük 

oransal su içeriğine sahip olduğunu göstermiştir.  

Elektriksel iletkenliğe (µS) vazoda 2. 4. 6. 

8. ve 10. günlerde bakılmıştır. Depolama sonrası 

vazo ömürlerinde elektriksel iletkenlik vazoda 4. 

ve 6. günlerde 2. güne göre azalan değer alırken, 

8. ve 10. günler artan değer göstermiştir. 10 gün 

depolanmışların vazo ömründe elektriksel 

iletkenlik en düşük değeri alırken, diğerleri bir 

birine yakın değer almıştır. Depolanmamış ve 10 

gün depolanmışların vazo ömründe 10. günde 

diğer günlerden yüksek değer almıştır. Ancak 5 

gün depolanmışlarda 10. günde elektriksel 

iletkenlik 2. günde düşük değer almıştır (Şekil 

5). Bu sonuçlar nergiste Gül ve Tahir‟in (2012) 

elde ettiği sonuçlarla benzerlik göstermiştir. 

İstatistiksel olarak vazo ömürlerinde elektriksel 

iletkenlik önemli bulunmuş ve vazo ömürleri 

farklı gruplarda yer almıştır. Vazoda zaman 

istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve zamanlar 

farklı gruplarda yer almıştır.  

 

Tomurcuk açılımı ve görsel kalitedeki 

değiĢimler 

Depolama süresince görsel kalite 

tomurcuk bakımından değerlendirilmiş ve görsel 

kalite korunmuştur. Tüm vazo ömürlerinde 

görsel kalite zamanla azalan değer göstermiştir. 

Genel olarak görsel kalite kaybı vazoda 6. gün 

sonrası petallerde kuruma ve renk değişimi, 

açmayan tomurcukların sararıp kurumasıyla 

başlamış ve devam etmiştir. Tüm vazo 

ömürlerinde görsel kalite değişimi benzer 

sonuçlar vermiştir. İstatistiksel olarak vazo 

ömürleri ve vazoda zaman önemli bulunmuş ve 

farklı grupta yer almıştır (Çizelge 2). Görsel 

kalite kaybı Demircioğlu (2010) ve Dündar ve 

ark.‟nın (2012) sonuçlarıyla benzer bulunmuştur. 

Depolama sonrası nergislerin görünümü Şekil 

6‟da verilmiştir. Depolanmamış, 5 ve 10 gün 

depolanmışların vazo ömrü görünümleri 

sırasıyla Şekil 7, 8 ve 9‟da verilmiştir.  

Depolama süresince nergislerde 

tomurcuklarda açılma gözlenmemiştir ve 1 

konumunda kalmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 1). 

Tomurcuk açılımı vazoda ilk beş günde günlük 

olarak belirlenmiştir. 5 günden sonra açmayan 

tomurcuklar vazo süresince sararıp kurumuştur. 

İlk günde en fazla tomurcuk açılımı 

depolanmamışların vazo ömründe olurken bunu 

sırasıyla 5 ve 10 gün depolanmışların vazo ömrü 

izlemiştir. Tomurcuk açılımı 5. güne kadar tüm 

vazo ömürlerinde artmıştır. 5 gün 

depolanmışların vazo ömründe 5 gün boyunca 

en yüksek açılım olmuştur bunu sırasıyla 

depolanmamışlar ve 10 gün depolanmışların 

vazo ömrü izlemiştir. Vazo ömürleri tomurcuk 

açılımında istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Depolanmamışlar ve 10 gün 

depolanmışların vazo ömrü aynı grupta yer 

almıştır. Vazoda zaman istatistiksel olarak 

tomurcuk açılımı önemli bulunmuştur ve 

zamanlar farklı gruplarda yer almıştır (Çizelge 

3). Açan tomurcuklar 5 konumunda kalmıştır. 

Açmayan tomurcuklar 1 konumunda kalmış ve 

vazo ömrü süresince sararıp kurumuştur (Şekil 

1). Sonuçlar, Demircioğlu (2010)‟nun güllerde 

farklı depolama sonrası vazo ömründe çiçek 

açılımı ile benzerlik göstermiştir.  

 

Sonuç 

Nergislerde depolama süresince solüsyon 

alımı olmamış, oransal taze ağırlık biraz artmış 

ve tomurcuklarda açılma olmamıştır. Depolama 

sonrası vazo ömürlerinde bu kriterlerde belirgin 

artmalar gözlenmiştir. Depolama sırasında görsel 

kalite değişmemiştir.  

Vazo ömürlerinde solüsyon alımı farklılık 

göstermiştir. 5 gün depolanmışların vazo 

ömründe solüsyon alımı yüksek olmuştur. Bunu 

sırasıyla depolanmamış ve 10 gün 

depolanmışların vazo ömrü izlemiştir. Solüsyon 

alımının vazoda önce artan, sonra azalan değer 

alması çiçeklerin olgunlaşmasına bağlı olduğu 

söylenebilinir. Çünkü artan değerler tomurcuk 

açılımının arttığı sürede olmuştur.  

Oransal taze ağırlık değişimi vazo 

ömründe farklılık göstermiştir. En fazla oransal 

taze ağırlık değeri depolanmamışların vazo 

ömründe olmuştur. Bunu sırasıyla 5 ve 10 gün 

depolanmışların vazo ömrü izlemiştir. Depolama 

süresi arttıkça oransal taze ağırlık değerlerinde 

azalma olduğu görülmüştür. 10 gün 

depolanmışlar vazoda 2. günde en yüksek 

oransal taze ağırlık değeri alırken, 10. günde 

diğer vazo ömürlerden daha düşük değer 

almıştır.  

Depolama sonrası vazo ömürlerinde 

oransal su içeriğinde bir birine yakın sonuçlar 

elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre 10 gün 

depolanmışların vazo ömrü diğer vazo 

ömürlerine göre daha düşük değer göstermiştir. 
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Vazo ömrü başında yüksek değer alırken vazo 

ömrü sonunda en düşük değeri almıştır.  

Elektriksel iletkenlik değişimleri 

depolama sonrası tüm vazo ömürlerinde benzer 

sonuçlar göstermiştir. İlk ve son günlerde artan 

değer alırken aradaki günlerde azalan değer 

almıştır. En fazla elektriksel iletkenlik sırasıyla 

depolanmamış ve 5 gün depolanmışların vazo 

ömründe olmuştur.  

Tomurcuk açılımı depolama sırasında 

görülmezken, farklı zaman vazo ömründe artan 

değer aldığı görülmüş ve bu değerde kaldığı 

bulunmuştur. Tüm vazo ömürlerinde 

tomurcukların %83.41‟i 5 konumunda kalırken, 

açmayan tomurcuklar 1 konumunda kalıp sararıp 

kurumuştur.  

Görsel kalite kaybı tüm vazo ömürlerinde 

petallerde kuruma ve renk değişimi, açmayan 

tomurcukların sararıp kurumasıyla başlamış ve 

devam etmiştir. Genel olarak vazo ömürlerinde 

benzer görsel kalite kaybı gözlenmiştir. Ancak 

10 gün depolanmışların vazo ömründe görsel 

kalite kaybının hızla arttığı görülmüştür.  

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda, 

nergisin 1°C‟de %95 oransal nem koşullarında, 

%5 sakkarozlu, 4.5 pH‟lı solüsyon içinde 10 gün 

depolanabileceği ve depolama sonrası vazo 

ömürlerinde görsel kalitenin 6 gün korunduğu 

bulunmuştur.  
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Çizelge 1. Depolama süresince nergis çiçeklerinde incelenen kriterler 

Depolama (gün) Solüsyon Alımı Oransal Taze Ağırlık Oransal Su İçeriği Görsel Kalite Tomurcuk Açılımı 

0 – – 0.83 5 1 

5 0.00 96.69 0.87 5 1 

10 0.16 97.11 0.84 5 1 

 

Çizelge 2. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe görsel kalite değişimleri 

Depolama (gün) 
Vazo Ömrü (gün) 

Ort.  
2 4 6 8 10 

0 5 5 5 4 3 4 

5 5 5 5 4 3 4 

10 5 5 5 4 3 4 

Ort.  5 a 5 a 5 a 4 b 3 c  

D%5(depolama): ö.d., D%5(V.Ö.): 0.48, D%5(depolama. X V.Ö.): ö.d. 
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Çizelge 3. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe günlük tomurcuk açılım değişimleri 

Depolama (gün) 
Vazo Ömrü (gün) 

Ort.  
1 2 3 4 5 

0 33.97 45.36 71.27 79.73 83.46 62.76 a 

5 29.51 42.76 67.46 82.41 85.31 61.49 a 

10 28.78 50.07 70.96 80.23 81.46 62.30 a 

Ort.  30.76 d 46.06 c 69.90 b 80.79 a 83.41 aa  

D%5(depolama): 7.56, D%5(V.Ö.): 9.76, D%5(depolama. X V.Ö.): ö.d. 

 

1 2 3 4 5

 

Şekil 1. Tomurcuk açılımı: 1=açılmamış tomurcuk, 2=kısmen açılmış tomurcuk, 3= tamamen açılmış tomurcuk, 

4=kısmen açılmış çiçek, 5=tamamen açılmış çiçek.  

 

  
D%5(depolama): 0.02., D%5(V. Ö.): 0.03,  

D%5 (depolama x V.Ö.): Ö.D.  

Şekil 2. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe 

solüsyon alım (ml/gün. g taze ağırlık) 

değişimleri.  

D%5(depolama): 1.06, D%5(V. Ö.): 1.67,  

D%5 (depolama x V.Ö.): Ö.D.  

Şekil 3. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe 

elektriksel iletkenlik (µS) değişimleri.  
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D%5(depolama): 1.77, D%5(V. Ö.): 2.29,  

D%5 (depolama x V.Ö.): Ö.D. 

Şekil 3. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe 

oransal taze ağırlık (%) değişimleri.  

D%5(depolama): 0.01, D%5(V. Ö.): 0.02,  

D%5 (depolama x V.Ö.): Ö.D. 

Şekil 4. Depolama öncesi ve sonrası vazo ömründe 

oransal su içeriği değişimleri.  
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Şekil 6. Depolama öncesi ve sonrası nergisler.  
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Şekil 7. Depolanmamış nergislerin vazo ömründeki görünümleri.  
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Şekil 8. 5 gün depolanmış nergislerin vazo ömründeki görünümleri.  
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Şekil 9. 10 gün depolanmış nergislerin vazo ömründeki görünümleri 
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye‟de yetiştirilen ve çiçek pazarında bulunan bazı kesme çiçeklerin derim sonrası 

fizyolojileri araştırılmıştır. Kesme çiçeklerde derim sonrası dayanım süresini etkileyen faktörler, derim öncesi, 

derim ve derim sonrası koşullar olmak üzere üç farklı kısımda incelenebilir. Derim öncesi koşullarda; ışık, 

sıcaklık, oransal nem, toprak ve mevsim etkili olurken; gübreleme, sulama, seyreltme, destekleme gibi 

işlemlerde etkilidir. Derim sırasında kesim zamanı ve çiçeğin olgunluk zamanı, çiçeklere su çektirilmesi işlemi, 

çiçeklerin sınıflandırılması dayanımı etkileyen faktörler arasındadır. Derim sonrası çiçeklerin pazara 

gönderilmesi veya tüketiciye ulaşıncaya kadar çiçek zarar görmeden bütünlüğünün korunmasıyla beraber taşıma, 

depolama, satış ve vazo ömrü süreçlerinin iyi koşullarda olması gerekmektedir. Derim sonrası çiçeklerin 

bulunduğu ortamın ışık, sıcaklık ve nemi, vazo suyunun kalitesi, pH‟sı, iletkenliği, şeker içeriği, ortamdaki 

etilen, böcek ve hastalık zararının varlığı kesme çiçeklerde derim sonrası dayanım sürecine etkili olmaktadır.  

Bu çalışmada gül ve karanfil başta olmak üzere 21 farklı kesme çiçeğin derim zamanı, sınıflandırılması, 

depolama koşulları, etilene duyarlılığı ve vazo ömürleri incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kesme çiçek, derim zamanı, depolama koşulları, vazo ömrü, etilene duyarlılık 

 

Postharvest Physiology of Different Cut Flowers 

Abstract 

Postharvest physiology of different cut flowers which are grown in Turkey and can be found in the 

market were evaluated. Postharvest life of the cut flowers depends on pre–harvest, harvest and post–harvest 

conditions of the plant. Light, temperature, relative humidity, soil and season are effective factors as well as 

fertilizing, irrigation, thining, and supporting procedures during the pre–harvest period. Harvest time, 

maturation, water soaking, grading are among the effective factors on postharvest life of cut flowers during the 

harvest. Transport, storage, and vase life conditions should be the arranged for maintain the wholeness and 

maximize postharvest life of the flowers in order to reduce the losses. Postharvest light presence, temperature, 

and relative humidity, quality, pH, conductivity, and sugar content of the vase water, ethylene, pest and disease 

presence of flower environment are also effective postharvest factors for quality maintaining.  

The aim of this study is to evaluate harvest time, sorting, storage conditions of rose and carnation as well 

as the other 21 different cut flowers.  

 

Keywords: Cut flower, harvest time, storage, vase life, ethylene sensitivity 

 

GiriĢ 

Dünyada ve Türkiye‟de süs bitkileri 

üretimi ve pazarlaması son 40 yılda çok hızlı bir 

gelişme ve değişim içerisinde olmuştur. Süs 

bitkileri sektörü içinde ticareti en fazla yapılan 

grup kesme çiçeklerdir ve sektörün itici gücünü 

oluşturmaktadır. Kesme çiçekler buket, sepet ve 

çelenk yapımında kullanılmaktadır. Kesme 

çiçeklerde derim sonrası dayanım süresini 

etkileyen faktörler derim öncesi, derim sırası ve 

derim sonrası koşullar olmak üzere üç farklı 

kısımda incelenebilir. Derim öncesi koşullarda; 

ışık, sıcaklık, nispi nem, toprak ve mevsim etkili 

olurken; gübreleme, sulama, seyreltme, 

destekleme gibi işlemlerde etkilidir. Derim 

sırasında kesim zamanı ve çiçeğin olgunluk 

zamanı, çiçeklere su çektirilmesi işlemi, 

çiçeklerin sınıflandırılması, dayanımı etkileyen 

faktörler arasındadır. Derim sonrası çiçeklerin 

pazara gönderilmesi veya tüketiciye ulaşıncaya 

kadar çiçek zarar görmeden bütünlüğünün 

korunmasıyla beraber taşıma, depolama, satış ve 

vazo ömrü süreçlerinin iyi koşullarda olması 

gerekmektedir. Derim sonrası çiçeklerin 

bulunduğu ortamın ışık, sıcaklık ve nem 

durumu; vazo suyunun kalitesi, pH‟sı, iletkenliği 

ve şeker içeriği; ortamda etilen, böcek ve 

hastalık zararının varlığı kesme çiçeklerde derim 

sonrası dayanım sürecine etkili olmaktadır.  

Kesme çiçeklerde derim zamanında 

yapılmalıdır. Olgunlaşmadan kesilen çiçeklerin 

vazo ömrü kısalmaktadır. Derimden sonra serin 

bir yerde boylanır, 5–10 veya 20 tanesi bir araya 

getirilip bağlanarak demet yapılır. Demetlerde 
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sap ucundan yeniden kesim yapılır ve sonra su 

veya koruma solüsyonu içinde 2–24 saat su 

çektirilmektedir. Böylece çiçeklerin satışa kadar 

pörsümeden canlı kalmaları sağlanır. Özel 

korunaklı kutularda pazara sunulur. Su çektirme 

işlemleri sırasında çeşide göre değişen vurum 

yapılır. Vurum işleminin süresi ve kullanılan 

maddeler kesme çiçeğe göre farklılık 

göstermektedir. Vazo solüsyonu kesme çiçekler 

için önemlidir ve çiçeğe göre değişmektedir. 

Genel olarak vazo suyu sakaroz, biyosid içerir 

ve pH‟sının düşük olması ve suyun kimyasal 

özelliği önemlidir. Ayrıca çiçeğe bağlı olarak 

derim sonrası kaliteyi koruması için etilene 

hassasiyetine göre STS (gümüş tiosülfat) ve 1–

MCP (1–Metilsiklopropen) uygulamaları 

yapılabilir. Etilen duyarlılığına göre çiçeklerin 

depolama ortamının temiz olması ve çiçeklerin 

meyve ve sebzelerden ayrı depolanması 

gerekmektedir. Depolama sıcaklığı, süresi, 

havası ve ışıklı olup olmaması kesme çiçeklere 

göre değişmektedir. Pazara taşınması sırasında 

ortamın sıcaklığı, ışığı ve vazo su içeriği 

önemlilik ve farklılık gösterir.  

Bu çalışmada Türkiye‟de yetiştirilen ve 

çiçek pazarında bulunan karanfil ve gül başta 

olmak üzere 21 farklı kesme çiçeğin derim 

zamanı, sınıflandırılması, depolama koşulları, 

etilene duyarlılığı ve vazo ömrü incelenmiştir.  

 

Kesme çiçekler 

Karanfil, dıştaki taç yaprakların çiçek sapı 

ile 90° açı oluşturduğu ya da yere paralel hale 

geldiği durumda derilmektedir. Su çektirme 4–8 

saat olmalıdır. Pazar isteğine göre 5‟li–10‟lu ya 

da 20‟li olarak demet yapılmaktadır. Polyetilen, 

polypropilen veya beyaz kağıt içine konulur. 

Tomurcuk evresinde derilirse %95 oransal 

nemde, 0–1°C‟ de 4–5 hafta, açık iken 0°C‟ de 

2–4 hafta depolanabilir ve ayrı depolanmalıdır. 

İçsel ve dışsal etilene çok hassastır. Dayanımı 

uzatmak için 1–MCP ve STS uygulanır. Vazo 

ömrü koruma solüsyonuyla 30 güne kadar 

çıkabilmektedir.  

Gülde, sarı genotipler daha kapalı halde 

iken kesilirken, kırmızı veya pembe tipler ise dış 

petaller açılmaya başlarken derilmektedir. 

Kesimden sonra su çektirilir, aynı sap uzunluğu 

ve gelişme döneminde olan goncalar 20‟li 

demetlenir. Güller daha uzun süre (2 hafta) 

muhafaza için kuru olarak –1ºC veya 1ºC 

sıcaklıkta depolanabilmektedir. Depolama 

sonrası 4–5ºC de, saplar yeniden kesim yapılarak 

27–30ºC su çektirilir. Koruyucu solüsyon içinde 

vazo ömrü uzundur. Etilene hassasiyeti azdır.  

Kasımpatı (Krizantem), standart 

çeşitlerde, merkezi petaller yeşil rengini 

kaybetmeden, dış petaller ise tamamen 

açıldığında, sprey çeşitlerde ise merkezi çiçek 

tamamen açılıp, bunun etrafındaki çiçekler tam 

gelişme gösterdiklerinde derilmektedir. 

Krizantemler çiçek sapı uzunluğuna ve çiçek 

büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Sapın en az 60 

cm uzunlukta dik, kuvvetli ve sağlıklı olması 

kaliteyi belirleyen en önemli özelliktir. 

Krizantemler 1–1.5°C‟de kuru olarak 3–4 hafta, 

su içinde 2–10°C‟de 5–10 gün muhafaza 

edilebilmektedir.  

Gerbera da, derim zamanı çiçeğin 

ortasındaki erkek organların 2–3 sıra açmış 

olması gerekir. Çiçek yana doğru çevrilerek 

koparılır. Çiçekler gruplandırılıp, 15°C 

sıcaklıkta ve karanlık bir ortamda su çektirme 

işlemi yapılır. Çiçekler renk, büyüklük ve sap 

uzunluğuna göre sınıflandırılır. Çiçeklerin taç 

yaprakları birbirine değmeyecek şekilde özel 

kutulara yerleştirilir. Kısa süreli depolamada 

serin bir ortamda, uzun süreli depolamada ise 0–

2°C‟de 7–10 gün bekletilir.  

Zambak, bir sap üzerindeki en alttaki 

kandil renklenip tümüyle açıldığında 

derilmektedir. Zambak sapı toprak seviyesinin 

10–15 cm yukarısından kesilir ve oda sıcaklığı 

8–15ºC‟de, 5–8 saat ılık suda su çektirilir. 

Kandil sayısına ve sap uzunluğuna göre tasnif 

edilmektedir.  

Glayöl kandillerde renk görülünce 

derilmektedir. Su çektirilip ve sonra serin yerde 

birkaç saat bekletilmektedir. Kesilen çiçekler 

başak uzunluğu ve kandil sayısı dikkate alınarak 

10‟arlı demetler halinde sınıflandırılır. 

Depolama 4–6
o
C‟de 24 saat, 1–2

o
C‟de 6–7 gün 

olabilmektedir. Etilene duyarsız, ancak vazo 

suyundaki flordan etkilenir.  

Lale, çiçekler kapalıyken ve rengini 

hafifçe gösterdiğinde derilir. Çiçek soğanın tam 

dibinden kırılır veya soğanıyla birlikte sökülür. 

Sap uzunluklarına göre 10‟lu demetler halinde 

tasnif edilir, kâğıda sarılarak, birkaç saat soğuk 

suda bekletilir ve su çektirilir. Depolama 

çiçekler dik olarak ve soğanlarıyla birlikte 1.7ºC 

sıcaklıkta yapılmaktadır. Etilene hassastır.  

Frezya, başak üzerindeki ilk kandilin 

açmasından hemen önce renk oluşması 

tamamlandığında derilmektedir. Çiçekler sap 

uzunluklarına göre tasnif edilir. Çiçeklere su 
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çektirilip, beşlik ve onluk demet yapılmaktadır. 

Koruma solüsyonu içinde 2–10°C‟de, 3–5 gün 

depolanabilmektedir. Çiçekler etilene çok 

hassastır. STS ve 1–MCP uygulanabilir. Vazo 

suyunda flor çiçek vazo ömrünü kısaltmaktadır.  

Alstromeria‟da, çiçekler kesilmeden kök 

kısmından çekilerek derim yapılır. Derilen 

alstromerialar serin bir yerde kendi aralarında 

genellikle kısa, orta ve uzun olmak üzere 

boylanır. 10 tanesi bir araya getirilerek ya da 

avuç içini dolduracak kadar olunca bir demet 

yapılır. Demetlere yeniden kesim ve su çektirme 

işlemi yapılır. Daha sonra çiçekler bir kâğıda 

sarılır ve kesme çiçekçilikte kullanılan kutulara 

konulur. En az 24 saat için 0–2°C‟de soğutulur. 

Çiçekler koruma solüsyonu içinde 2°C‟de 2–3 

gün depolanır. Alstromeria çiçekleri etilene karşı 

hassastır.  

Anthurium derim zamanı spathelerin tam 

açıldığı, spadix‟in 5–10 cm uzunluğa ulaştığı 

zamandır. Çiçekler 38°C sıcaklığındaki su içine 

kesim yerlerinden daldırılır. Bir gece bu şekilde 

bekletilir. Bekletilen çiçekler sap uzunluğu ve 

çiçek büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Derim 

sırasında ve daha sonraki işlemler sırasında 

çiçeklere dokunulmamalıdır. Ayrıca çiçeklerin 

birbirine sürtünmesi de önlenmelidir. 

Anthuriumun büyük çiçekleri üçerli, orta ve 

küçük boylu çiçekleri ise 5veya 6 tanesi bir 

araya getirilerek demetler yapılır ve aralarına 2–

3 dal kuşkonmaz konarak pazara hazırlanır. 

Depolama sıcaklığı 7°C‟den aşağı düşerse 

çiçeklerde kararma görülür. Anthurium çiçekleri 

13°C‟de 2–3 hafta depolanır ve vazo ömrü 2–4 

haftadır. Çiçeklerin etilene karşı duyarlılığı 

düşüktür.  

Gypsophilla derimi kademeli olarak 

yapılır. Çiçeklenme %5–35 olduktan sonra 

derim başlar. Bütün çiçekler aynı anda derilmez. 

Gypsophillanın derimi bu nedenle zordur. %80–

90 çiçek açılımı olan dallar kuru çiçek olarak 

kullanılır. Çiçekli dallar 40–70 cm uzunluğunda 

kesilir. Önce ana dal sonra yan dallar kesilir. 

Kesim işlemleri yukarıdan başlanarak yapılır. 

Beş daldan bir buket yapılır. Demetlerin üst 

kısmı aynı seviyede olmalıdır. Demetler 

kesimden hemen sonra serin bir yerde su içine 

konur ve su çektirilir. 1–2°C‟de depolanır. 

Etilene karşı çok hassastır. STS ve 1–MCP 

uygulanabilir. 8–HQC, sakaroz ve sodyum 

dikloroisoyanurik asit içeren solüsyon vazo 

ömrünü uzatmaktadır.  

Helianthus, sabah ya da akşam en serin 

zamanda çiçekler tamamen açmış halde iken 

derim yapılır. Kesilen çiçekler serin bir ortamda 

boylarına ve çiçek tablasının büyüklüğüne göre 

sınıflandırma yapılır. Çiçek tablasında bozukluk 

olanlar ve gövde yapısı bozuk olanlar ortamdan 

uzaklaştırılır. Alt yaprakları ve zarar görmüş 

yapraklar koparılır. Kesilen Helianthuslar serin 

yerde koruma solüsyon içinde su çektirilir. 

Çiçekler, 2.2–7.7°C‟de ve %85–90 nem 

koşullarında depolanır. Vazo ömrü 7–10 gün 

arasındadır. Polensiz çeşitlerin vazo ömrü daha 

uzundur. Etilene duyarsızdır ancak içsel etilen 

çiçek absisyonuna neden olarak vazo ömrünü 

azaltmaktadır.  

Hüsnü Yusuf, için derim önemlidir. 

Çünkü kesim noktası, kesilecek dal, kesilecek 

dalın ağdan çıkarılmasına çok dikkat edilmelidir. 

Dallar gövdeye bağlandığı yerden 1–2 dal 

(kardeş) kalacak şekilde kesilmektedir. İşlem 

sırasında çiçeklerin %10–20‟si açmış olmalıdır. 

Kesilen çiçekler hızlı ve kısa sürede suya 

konularak, kesim noktasının kuruması 

engellenir. Kesildikten sonra çiçekler serin bir 

yerde uzun, orta ve kısa olmak üzere boylarına 

ve renklerine göre ayrılır. Kesilen çiçekler avuç 

içini dolduruncaya kadar elde biriktirilir ve bu 

şekilde demetlenir. Hazırlanan demetler suda 

yeniden kesim yapılır ve demetlere su çektirilir. 

Çiçekler koruma solüsyonu içinde 1–2°C‟de 4–6 

hafta, suya koymadan 5–7°C‟de 3–4 gün 

depolanabilmektedir. Etilene çok hassastır.  

Nergis çiçekleri çiçek üzerinde zarımsı 

kılıf („goose–neck‟ evresi) yarıldığı andan 

itibaren derilir. Derilen çiçekler daha sonra 

açabilir ve bu nedenle toplamak için açmasını 

beklemek gereksizdir. Toplanan nergis çiçekleri 

boylanır ve sonra 5–10‟arlı demetler halinde 

bağlanır. Su çektirilir ve demetler ya tek olarak 

ya da birkaçı bir arada parşömen kâğıtları veya 

çok ince plastiklere sarılarak paketlenir. Nergis 

çiçekleri çok hassas çiçeklerdir. Etilene maruz 

kaldığında yaşlılık göstermesine rağmen doğal 

olarak etilen üretimi yoktur. Etilene maruz 

kalırsa 1–MCP veya STS ile ön işlem vazo 

ömrünü uzatabilir. Nergisler 0–1°C‟de %90 

oransal nemde 2 haftaya kadar depolanabilir. 

Vazo ömrü 6–8 gündür.  

Orkide genel olarak çiçekleri açıldıktan 3–

4 gün sonra olgunlaşır. Çiçek kesimi için 

olgunlaşma aşaması beklenmelidir. Bitki 

üzerindeki her çiçek 1–2 gün arayla açar. Eğer 

üç veya daha fazla çiçek başak üzerinde açarsa 
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derim edilir. Orkideler oldukça dayanıklı 

çiçeklerdir. Bu yüzden güvenle uzun mesafelere 

gönderilir. Orkide çiçekleri bitki üzerinde iken 

oldukça uzun ömürlüdür. 3–4 hafta kadar 

yetiştiriciler ihtiyaç durumuna göre çiçekleri 

bitki üzerinde bırakmayı tercih ederler. Kesilen 

orkideler soğuk zararı görmemesi için 5–

10ºC‟de 10–14 gün depolanır. Düşük düzeyde 

etilene çok hassastır ve buna karşı STS ve 1–

MCP uygulanabilir.  

Sümbül çiçek sapının alt kısımdaki 

kandiller açmaya başladığında derimi yapılır. 

Derim, çiçek sapı hemen soğan üzerinden 

kırılarak yapılır. Derimin sabah erken saatlerde 

yapılması derimi kolaylaştırılır. Derilen çiçekler 

su çekme işlemine tabi tutulur. Daha sonra 

boylarına göre sınıflandırılır ve 5‟li demetler 

halinde bağlanıp kutulara yerleştirilir. Çiçekler 

kısa süre için serin bir yerde bekletilir. Uzun 

süre için 0–2°C‟de 7–10 gün depolanır ve vazo 

ömrü 6–8 gündür. Etilene hassasiyeti düşüktür.  

Solidagoların derimi çiçek rengi hafif 

belirdiğinde yapılır. Çiçeklerin tamamen açması 

beklenmez. Derim sabah erken saatlerde ve 

toprak seviyesinden 5–10 cm üzerinden 

kesilerek yapılır. Derilen solidagolar serin bir 

yere getirilir ve boylarına göre kısa, orta ve uzun 

olmak üzere ayrılır. Açmış solidagolar henüz 

açmakta olanlarla karıştırılmamalıdır. 

Solidagolar 10 veya 20‟li olarak demetlenir ve 

serin bir yerde bir günsu çektirmeye bırakılır. 

Pazara özel kutular içerisinde gönderilir. Kesilen 

solidagolar serin yerde su içerisinde 7–10 gün ve 

susuz olarak 2–5°C‟de 5 gün 

depolanabilmektedir.  

Sterliçya (Cennet kuşu, turna gagası), açan 

çiçekler yaprağıyla birlikte el veya bıçak 

yardımıyla gövdeden ayrılır. Toplanan çiçekler 

kalitesine göre ayrılmaktadır. Yapraklar çiçek 

boyunda (1.25 m olmak üzere) hazırlanır. 

Yaprak kenarlarında çirkin görünüm varsa 

keskin bir makasla doğal görüntüsü değişmeden 

düzeltilir. Her çiçek bir yaprakla bağlanır ve 

serin bir yerde su çektirilir. Pazara kutu içinde 

gönderilir. Kısa süre için serin yerde depolanır, 

uzun süre için ışık almayan ortamda 4–10°C‟de 

depolanabilmektedir.  

Trachelium derimi, çiçek rengi hafif 

belirdiğinde yapılır. Çiçeklerin tamamen açması 

beklenmez. Çiçeklerin %70–75‟i açtığında 

kesim yapılır. Derim sabah erken saatlerde 

yapılmalıdır; çünkü bu devrede çiçeklerin 

bünyelerindeki su miktarı en üst düzeydedir. 

Derim, çiçekler toprak seviyesinden 5–6 cm 

üzerinden kesilerek yapılır. Çiçek kesilirken 

saplar uzun ve kesitler düz olmalıdır. Kesilen 

çiçekler serin yerde saplarının çok az bir kısmı 

su içinde kalarak su çektirilir. Sonra kısa, orta ve 

uzun olmak üzere üç boya ayrılır. Açmış 

tracheliumlar henüz açmakta olanlarla 

karıştırılmamalıdır. 10 veya 20‟li olarak 

demetlenir ve serin bir yerde gün boyunca su 

çektirilir. Özel kutularda pazara sunulur. Kısa 

süre için serin bir yerde koruma solüsyonu 

içinde 7–10 gün, susuz olarak 2–5°C‟de 5 gün 

depolanır. Tracheliumun çiçekleri de etilene 

karşı hassastır.  

Şebboy başaklarında alttan üç kandil 

açtığında derim yapmaya başlanır. Eğer 

gönderilecek pazar yakınsa kandillerin sayısı 

daha da artabilir. Şebboy derimi ya bitki 

tamamen kökü ile çekilerek ya da toprak 

seviyesinden kesilerek yapılır; fakat toprak 

seviyesinden kesilerek yapılan derimde daha 

sonra ikinci bir isçilik gerektiğinden 

uygulanmaz. Daha sonra kesilen şebboy dalları 

alttan 2–4 yaprak çifti koparılarak sapların alt 

kısmı temizlenir. Şebboy uzun, orta ve kısa 

olmak üzere boylanır ve kandilleri aynı şekilde 

olmak üzere 5‟erli olarak demetlenir. Bir gün 

boyunca su çektirilir. Çiçekler kâğıtla sarılarak 

çiçeklerin kirlenmesi ve bozulması engellenir. 

Özel kutularda pazara sunulur. Şebboy çiçekleri 

narin olduklarından fazla bekletilmeye 

gelmezler. Bunun için serin bir yerde (0–2°C) 

ancak 1–2 gün depolanabilmektedir. Etilene çok 

hassastır. Buna karşı STS ve 1–MCP 

uygulanabilir.  

Lisianthuslarda derime 2–3 çiçek kandili 

açtığında başlanır. Bitki dalı birinci yaprak çifti 

üzerinden kesilir. Kesilmiş lisianthus dalları 

serin bir yerde renklerine ve boylarına göre 

ayrılır. Genellikle uzun, orta ve kısa olmak üzere 

üç boylama yapılır ve onlu demetlenir. Demet 

sapları yeniden kesim ve su çektirme işlemi 

yapılır. Daha sonra demetler kağıda veya plastik 

poşete sarılarak kutulara yerleştirilir ve pazara 

sunulur. Lisianthuslar etilene duyarlı değildir. 

Mevsime göre değişmekle birlikte 1–2°C‟de 7–

14 gün depolanmaktadır.  

 

Sonuç 

Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında 

derim zamanı, demetleme, sınıflandırma, su 

çektirme zamanı ve ortamı, pazara sunma 

koşulları, depolama sıcaklığı ve süresi, vazo 
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ömrü süresi ve etilen hassasiyeti, kesme 

çiçeklerin çeşitlerine göre farklılık 

göstermektedir. Ayrıca bu işlemlerin düzenli ve 

sırası ile yapılması kesme çiçek kalitesinin 

korunmasını sağlamaktadır.  
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Özet 

İran‟da yetiştirilen yağ gülünün bilimsel ismi Rosa damascena‟dır. İran gül üretiminde, en eski 

ülkelerden birisidir ve bu konuda yaklaşık 2500 yıl geçmişe sahiptir. Gülün ana vatanı İran ve Orta Doğu olup, 

17. yüzyılın başlarında gül İran‟dan Hindistan, Kuzey Afrika, Türkiye ve Bulgaristan‟a gönderilmiş ve oralarda 

da yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu bitkinin kullanımı kurutulmuş, yoğunlaştırılmış öz ve aromalı su şeklinde 

gerçekleştirilip, ihracatı yapılıyordu. 10. yüzyılda gül suyundan yararlanıldığı ve İranlılar tarafından Avrupa‟ya 

gönderildiği belirtilmektedir. İran‟da yetiştirilen gülün kokusu, uygun hava koşulları nedeniyle özel ve etkileyici 

kaliteye sahiptir. İran‟da gülsuyu ve parfüm üretimi 6–7 bölge dışında geleneksel şekilde yapılmaktadır. Bu bitki 

İran‟da İsfahan, Fars, Kerman, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Horasan, Semnan, Gilan, Merkezi ve Yazd 

olmak üzere birçok bölgede yetiştirilmektedir. Gülden tıbbi bitki olarak da yararlanılmaktadır. Taç 

yapraklarından yapılan çay; depresyon giderici, hızlı kalp atışını düşürücü, uykusuzluk problemini giderici, kanlı 

ishal tedavisi ve kusmaya karşı geleneksel ilaç olarak kullanılmaktadır. İran‟da gül suyu alımı geleneksel ve 

modern olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Modern gül suyu üretim sisteminde kullanılan cihazların çeşitli 

bölümlerinin alt yapısı az yada çok geleneksel yönteme benzemektedir. Bu derlemede çok önemli bir süs bitkisi 

de olan gülün İran‟da gül yağı elde etmek için yetiştirildiği bölgeler, ekiliş alanı ve üretim miktarının yanı sıra, 

gül suyunun elde edilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgiler de verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: İran, gül yağı, gülcülük, üretimi ve kullanımı 

 

Oil Rose Production in Iran 

Abstract 

The scientific name of the rose family that produced in Iran is Rosa damascena. Iran is one of the oldest 

countries in rose production, and has a history of about 2500 years. Iran and the Middle East is the home town of 

the Rose, at the bigining of 17
th

 centuary rose has sent from Iran, to India, North Africa, Turkey and Bulgaria, 

and there it started to grow. The use of this plant, dried, self concentrated and in the form of flavored water, runs 

and made for exports. The art of getting rose water, in 10
th

 century, was sent to Europe by the Iranians. The smell 

of roses grown in Iran, due to favorable weather conditions, has a special and impressive quality. Outside the 6–7 

region rose water and perfume production in Iran are conventional. This plant in Iran, Isfahan, Fars, Kerman, 

East Azarbayjan, West Azarbayjan, Khorasan, Semnan, Gilan, including Markazi and Yazd is cultivated in many 

regions. If we look at the medical use of rose, tea made from the leaves of the crown, depresiyon reliever, fast 

heart rate reducer, insomnia problems remover, bloody diarrhea treatment, and is used as a traditional medicine 

against vomit. İntake of rose water in Iran, are in traditional and modern ways. in the traditional method, mostly 

in the purchase of equipment, produced with a capacity of 30 kg of rose water; in uptaking of modern rose water 

various portions of the devices used in the engine is more or less similar to the traditional method. In this review, 

Iran‟s rose which is very important as an ornamental plant that grown in regions for rose‟s oil, cultivation and 

production, as well as information on the use of rose water will be obtained.  

 

Keywords: Iran, rose, rose production, production and use 

 

Gülün Tarihçesi 

Gülün ana vatanı İran ve Orta Doğu‟dur. 

17. yüzyılın başında gül İran‟dan Hindistan, 

Afrika‟nın kuzeyi ve Türkiye daha sonrada 

Bulgaristan‟a gönderilmiş ve bu ülkelerde 

yetiştirilmeye başlanmıştır. 1750 yılında, 

Bulgaristan, gülyağı üretiminde en önemli ülke 

konumuna gelmiştir. Ayrıca gül eskiden beri 

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde süs 

bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Fransa‟da gül 

suyu ve parfümünün üretimi 19. yüzyıla kadar 

yaygınlaşmamıştır. İran gül üretiminde, en eski 

ülkelerden biri sayılır ve bunun yaklaşık 2500 

yıllık geçmişi vardır. Önceleri güller toplanıp ve 

yağda bekletilir, gülün kokusu yağa geçtikten 

sonra, bu yağ ilaç yerine çeşitli hastalıkların 

tedavisinde kullanılırdı. Damıtma (distilasyon) 

yöntemini ilk defa İranlı‟lar bulmuş ve 

kullanmışlardır. İran‟da kurutulmuş materyalin 

hazırlanması ve tıbbi bitkilerden alınan özsu, 

Moğol istilasından önce zirveye ulaşmış; her yıl 

gül suyu başta olmak üzere nane ve rezene vb. 
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ürünler deniz veya kara yoluyla Kuzey Afrika, 

Avrupa, Çin, Hindistan, Yemen gibi ülkelere 

gönderilmiştir. Gül suyu elde etme sanatı, 10. 

yüzyılda İran‟dan Avrupa‟ya geçmiştir. Avrupa 

ülkelerinin içinde bu sanatı ilk kullanan ülke 

İspanya olmuştur (Kafi ve ark., 2011). İran‟da 

gülün ana üretim bölgesi, Fars ilindeydi. Gül 

suyu üretim atölyeleri en fazla Meymand ve 

Firoozabad ilçelerinde kurulmuştur. Moğol 

istilasında her şeyin imha edilmesiyle, gül 

sanayinin döngüsü tamamen durdurulmuş; o 

tarihten sonra da günümüze kadar bu bölgenin 

gül suyu sanayisi geçmişteki rağbetini 

bulamamıştır. Bununla beraber gül hoş 

kokusundan dolayı eskiden beri İran‟da 

yetiştirilmekte ve günümüzde gülsuyu, gül yağı, 

parfümeri, ilaç ve gıda sanayinde önemli bir 

kullanım alanı bulmaktadır. Uygun hava 

koşullarından dolayı İran gülünün kokusu, 

kaliteli, kendine has ve etkileyicidir. İran‟da 

gülsuyu ve parfüm üretimi 6–7 yörenin dışında, 

geleneksel olarak yapılmaktadır ve bu 

üreticilerin hiçbirisi üretim maddelerinin 

özelliklerini ve yapısını bilmemektedirler (Kafi 

ve ark., 2011).  

Gül İran‟da 12.12.1996 tarihinde İran 

Bahçe Bitkileri Derneği ve Bilim adamları 

tarafından bir düzenlenen bir toplantıda, ülkenin 

milli çiçeği olarak adlandırılmıştır (Ghorbani ve 

ark., 2000).  

 

Morfolojik Özellikleri 

Gül, Rosaceae familyasından olup Botanik 

adı Rosa damascena‟dır. İngilizce‟de Damask–

Rose, Fransızca‟da Rosier–De–Dams, 

Almanca‟da Rosa–di–Damas ve Farsça‟da ise 

Gole sorkh, Gole mohammadi olarak 

isimlendirilmektedir. Gül yapraklarını döken bir 

çalı olup morfolojik olarak ince ve dikenli, çok 

sık gövdeli, yaprakları oval şekilde, dişli 5–7 

yaprakçıktan oluşur. Yaprağın üst yüzü parlak 

yeşil ve alt yüzü gri yeşil renklidir. Kulakçığı az 

tüylü ve şişkincedir, ancak gövdenin üst 

kısmındaki yapraklarda bu organ yoktur. 

Çiçekleri salkım şeklindedir ve çok çiçeklidir 

Taç yaprakları yarı katmerli pembe çiçekli, hoş 

kokulu ve kısa ömürlüdür (Zandi, 2005, Kafi ve 

ark., 2011).  

 

Ġran‟da Gülün YetiĢtirildiği Yöreler  

İran‟ın pek çok dağlık bölgesinde, gülün 

çeşitli varyeteleri doğal olarak yetişmektedir. 

Ülkede dağlık bölgelerin eteklerinde özellikle 

ülkenin batı bölgeleri, Elburz dağının güney 

yamaçları, Zagros dağlarının etekleri, Horasan, 

Fars, Çahar mahal, Bahtiyari, Gülistan, Yazd ve 

Kerman illerin büyük bir kısmı ve ayrıca İran‟ın 

orta bölgeleri bu bitkinin yetişmesi için en uygun 

bölgeler sayılmaktadır. Gül İran‟da ayrıca 

bahçelerde, tarlalarda ve nehirlerin kenarında da 

yetişmektedir. İran‟da gülün farklı tipleri 

belirlenmiştir.  

Son yıllarda, yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre; gül, İran‟ın farklı illerinde 

yetiştirilmektedir. Gülün, İsfahan‟da 807.1 ha, 

Batı Azerbaycan‟da 641 ha, Doğu 

Azerbaycan‟da 27.8 ha, Horasan‟da 44 ha, 

Semnan‟da 5.5 ha, Gilan‟da 10 ha, Merkezi‟de 

59.2 ha ve Yazd‟a 14.8 ha olmak üzere toplam 

1610 ha‟lık bir alanda dikimi vardır. Bu illerde; 

İsfahan 2818.2 ton, Batı Azarbaycan 2200 ton, 

Doğu Azarbaycan 85.4 ton, Horasan 87 ton, 

Semnan 15.6 ton, Gilan 20 ton, Merkezi 215.3 

ton, Yazd 41.44 ton olmak üzere toplam 25872 

ton gül çiçeği üretimi vardır (Anonim, 2011).  

İran‟da gülün en fazla yetiştirildiği il olan 

Isfahan‟da gül, Kaşan ilçesi ve köylerinde 

yetiştirilmektedir (Zandi, 2005). Kaşan ilçesi, 

doğal ve coğrafi koşullar nedeniyle, gül ekimi 

için uygundur. Yaklaşık 60 bin kişilik nüfusu ile 

(Ghamsar, Joshaghan ghali ve Niasar) üç kasaba 

ve 49 köyü vardır; bu köylerin çoğunda gül 

yetiştirilmektedir ve onların ekonomik yaşamı 

bu bitkiye bağlıdır (Mahdavi ve ark., 2010). 

Köyler ve gül dikimi yapılan alanlar, dağlık 

bölgelerde ve deniz seviyesinden 2588 m 

yükseklikte yer almaktadır.  

Gül genel olarak kuru veya yarı kurak 

havalar, kuru ve ılıman yaz ve soğuk kışları daha 

çok sever. Yükseklik değişimi, sıcaklık düşüşü 

ve evapotranspirasyon, gülün uçucu yağı üzerine 

etkilidir. Bu yörede Meteoroloji istasyonunun 

olmaması nedeniyle: hava koşullarının istatistiki 

değerleri bilinmemektedir (Mahdavi ve ark., 

2010).  

İran gülü su isteği bakımından genellikle 

tatminkar ve ekonomik bir bitkidir. Yazın, 

sulama dönemi 7–21 gün arasında değişir. 

Yağışı uygun olan yerlerde kuru tarımı da 

yapılır. Dikim için tınlı, yüksek pH ve tuzsuz 

topraklar en iyi topraktır. Gülün 

yetiştirilmesinde sulama dönemi kısa ve toprağın 

organik maddesi çok ise, kaliteli ve yüksek 

oranda gül yağı üretilir. Ancak, deneme 

sonuçlarına göre Ghamsar kasabasında sulama 

dönemini sadece yaz ayları ile kısıtlanmamalı, 
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ayrıca kışın, hatta hasat döneminde de sulama 

yapılmalıdır. Sulama ürün verimini 

yükseltmektedir.  

Ghamsar kasabasında gül yetiştiriciliğinin, 

diğer tarla bitkilerine göre bazı üstünlükleri 

vardır. Bunlar; 

 Gülün dikim ve bakım masraflarının az 

olması, çoğaltım ve dikim için gül çalılarının 

kolayca bulunması,  

 Gülün dikim, bakım dönemlerinde işgücünün 

az olması,  

 Gülün kuraklık, farklı toprak çeşitleri, eğim 

gibi zor çevresel koşullara dayanımı,  

 Gülün dikimden sonra üç yıl gibi kısa 

zamanda çiçeklenip ürün vermesi,  

 Gülün brüt gelirinin başka tarla bitkilerinden 

daha fazla olması. Örneğin; 1 hektarlık gül 

plantasyonunun brüt geliri, bir hektar buğday 

gelirinin yaklaşık 4 katıdır.  

 Gülün tıbbi kullanımının önemi ve gül suyu 

üretiminin hammaddesi olması en önemli 

faktördür (Khoshkhuyi, 2010).  

 

Gül‟ün Tıbbi ve Diğer Kullanımı 
Ghamsar gül suyunun bu kadar 

önemsenmesinin nedeni, üretilen gülün yüksek 

kalitede olması ve bununda Ghamsar‟ın özel 

doğal koşullarından kaynaklanmasıdır. Ayrıca 

geleneksel gül suyu elde etme yöntemi de 

önemlidir. Gülün taç yaprağında, sitaten, galik 

asit, yağ, yağlı ve renkli maddeler ve 

meyvesinde askorbik asit bulunmaktadır. Gülün 

distilasyonu ve gülsuyu üretiminde tüm çiçek 

kullanılırken, gül reçelinin hazırlanmasında 

sadece taç yaprakları kullanılır. Gül, eskiden beri 

geleneksel tıpta bitkisel ilaç olarak ishal, 

romatizma ağrıları ve kan bozuklukları ile boğaz 

ağrısında kullanılmaktadır (Kafi ve ark., 2011).  

Gül‟ün meyvesinde %0.5–1.7 oranında C 

vitamini vardır ve bunun miktarı yetiştirildiği 

yer, hava şartları, hasat zamanı ve kurutma 

yöntemine bağlıdır, ayrıca gülün taç 

yapraklarında tanen maddesi olması nedeniyle, 

kabızlık yapma özelliği vardır ve böyle bir 

durumlarda kabız ilacı olarak kullanılmaktadır 

(Kafi ve ark., 2011).  

Gül çayı kanın alkali oranını ve midede 

gaz oluşumunu azaltır. Ayrıca taç 

yapraklarından yapılan demleme depresyon 

giderilmesinde, kalp çarpıntısında ve uykusuzluk 

ve normal, kanlı ishal ve kusmada da etkilidir. 

Yıllardan beri, İran‟ın geleneksel tıbbında gül 

suyu romatizma, kalp, sinirsel hastalıklarda, bazı 

baş ağrılarında, midenin güçlendirmesinde, 

kusma ve anestezi tedavisinde geniş ölçüde 

kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli tatlıların 

yapmasında ve dondurmaların üretiminde, 

yemekler ve içeklerde kullanılmaktadır. İran gül 

suyu dini törenlerde, kutsal mekânlarda, yas 

törenlerinde ve ayrıca diğer çeşitli kutlamalarda 

çok yaygın olarak kullanılır. İran‟ın her yerinde 

Kaşan‟ın gül suyu çok meşhurdur. Gül suyunun 

yurt içinde kullanılmasına ilave olarak, Kaşan 

gül suyunun büyük bir kısmı, Arap ülkeleri ve 

Fars Körfezi kenarında olan ülkelere ihraç 

edilmektedir. Üretilen gül yağı da, çeşitli 

parfümlere dönüşmesi için Avrupa ülkelerine 

gönderilmektedir. Hindistan ve Pakistan eskiden 

İran gülünü ithal ediyorlardı; ancak bu ülkeler 

son yıllarda gül üreticisi olmuşlardır. Gül 

ürünlerinin standart ve hijyenik olması, bu 

ürünün ihracatında büyük önem taşımaktadır.  

 

Gül Suyu 

Gül suyu, gülün taze çiçeklerinden 

distilasiyon yoluyla elde edilir. Gül 

yetiştiriciliğinin artması gül suyu için pazar 

talebinin artması ile ilişkilidir. Başka bir deyişle 

bunların ikisi (pazar talebi ve üretim) birlikte 

olması gerekli ve zorunludur (Mahdavi ve ark., 

2010).  

 

Geleneksel Gül Suyu Alma Yöntemi 

Kaşan ilçesinde gül suyu alınan tesislerin 

sayısı 1987 yılında 1500 iken, 1997 yılında 2000 

adet, 2012 yılında ise 2700 adet olduğu tahmin 

edilmiştir (Anonim, 2011). Bu tesislerin çoğu 

yerlilerin ve bazıları da yabancılarındır. Bu 

tesislerin, 700 tanesi Ghamsar kasabasında, 

diğerleri de etraf köylerdedir.  

Geleneksel yöntemlele gül suyu elde 

edilen cihazlar çoğunlukla 30 kg kapasitelidir ve 

aşağıda belirtilen kısımlardan oluşur:  

 Bakırdan yapılan kazan (120–150 lt 

kapasiteli),  

 Bakırdan yapılan kazan kapağı, 

(geçmişte kapaklar seramikten yapılıyordu),  

 Alüminyumdan yapılan iki tane niçe 

adlı, gül ve suyun kaynaması ile oluşan buhar 

transfer borusu; bu çoğunlukla kamıştan 

yapılmıştır,  

 Bakır‟dan yapılan sürahi,  

 Shakhe adlı, gül suyunu almak için bir 

küçük ısıtma cihazı (fırın); mazot veya petrol 

yakıtı kullanılır (Kafi ve ark., 2011).  
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Kaşan ilçesinde gül suyunun yarısından 

fazlası geleneksel kazanlarla elde edilir. Her 

cihaz en fazla 30 kg gül kapasitesiyle, günde 4–5 

kez doldurup boşaltılır ve başka bir değişle 

bunlar 120–150 kg gülü, 1. sınıf bir gülsuyuna 

çevirebilir. Her 30 kg gül için 45 litre su ilave 

edilir. Sonunda 30 kg gülün tümünden 1. sınıf 

gül suyu elde edilir. 2. sınıf gül suyu elde etmek 

için 15–18 kg gül + 45 litre su ve 3. sınıf gül 

suyu elde etmek için 10–12 kg gül + 45 litre su 

kazan içine dökülür. Diğer bir deyişle gül 

miktarı azaltılır.  

Geleneksel gül suyu alımı için, elde 

edilecek gülsuyunun kalitesine bağlı olarak 10–

45 kg gül üzerine 30–60 (ortalama 45) litre su, 

kazanın içine dökülür. Gül ve suyu kazan içine 

döküldükten sonra, kazan kapağı kapatılır, 

alüminyum borular yerleştirilir ve alttaki fırın 

yakılır, 10 dakikadan sonra kazandaki gül ve su 

kaynamaya başlar; çıkan buharlar borular ile 

bakır sürahiye gönderilir ve sürahinin soğuk 

duvarları nedeniyle buhar gül suyuna dönüşür. 

4–5 saat sonra bakır sürahi gül suyu ile dolar. 

Fırın kapatılır; gül suyu alınır (Kordavani ve 

ark., 2005). Cam şişelere doldurulan gül suyu 

soğuyunca en üst tabakada biraz yağ görünür ki 

bu gülün kokusunu veren uçucu yağdır. Gül 

suyu az havası olan bir kap içinde muhafaza 

edilmelidir. Ayrıca kazan‟daki kalan fazlalıklar, 

taze olarak hayvan yemi, kurutulunca da kışın 

yakıt veya bahçelerde gübre olarak kullanılır.  

 

Endüstriyel Gül Suyu Alma Yöntemi 

Endüstriyel gül suyu alma yönteminin 

çeşitli bölümlerinin alt yapısı geleneksel 

yönteme oldukça benzerdir.  

 Endüstriyel gül suyu elde etme cihazı, 

aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmaktadır:  

 Bakır‟dan yapılan kazan (gül ve su 

rezervuarı),  

 Bakır‟dan yapılan kazan kapağı,  

 Alüminyum veya bakırdan yapılan iki 

adet gül ve suyun kaynaması ile oluşan buharı 

transfer borusu,  

 Soğutma kaynağı silindir şeklindedir ve 

içinde soğuk su bulunan çok sayıda dikey 

alüminyum borular vardır. Bakırdan yapılan 

boru, üretilmiş gül suyunu ana boruya gönderir.  

 Termometre: üretilmiş gül suyunun 

sıcaklık derecesini ayarlamak için, buhar 

borusunun önüne yerleştirilir.  

 Ana boru: Bakır veya alüminyumdan 

yapılmış, değişik kazanlardan elde edilen gül 

suyunu ana toplama kabına gönderir.  

 Ana rezervuar (gül suyunu toplama 

kabı): Bakır veya alüminyumdan yapılmıştır. 

Gül suyu buradan pompalarla şişe doldurma 

bölümüne gönderilir (Kafi ve ark., 2011).  

Gül suyu alma fabrikalarında ısıtıcı cihaz 

bir buhar kazanı olup, mazot ile çalışır ve 

üretilen buharlar borularla gül suyu alma 

kazanlarına gönderilir.  

İran‟ın gül suyu standartlarına göre, gül 

suyu saflık oranı bakımından ağır ve hafif gül 

suyu olmak üzere iki sınıfa ayrılır:  

Ağır gül suyu (1. sınıf): Gül suyunun 100 

mililitresinde en az 35 mg yağ bulunmalıdır.  

Hafif gül suyu (2. sınıf): Gül suyunun 100 

mililitresinde en az 15 mg yağ bulunmalıdır 

(Kafi ve ark., 2011).  

Ayrıca Ghamsar kasabasında sınırlı 

ölçüde gül suyunun farklı kalitelerde özel 

çeşitleri de, üretilmektedir. Örneğin; 

İki ateşli gül suyu: Eğer ilk distilasyonda 

gül suyu alındıktan sonra, kazana su yerine 

kazanılmış gül suyu ilave edilerek taze gülle 

destile edilirse, bu yöntemden elde edilmiş olan 

gül suyuna, iki ateşli gül suyu denilir.  

Üç ateĢli gül suyu: Eğer gül suyu alma 

yöntemini 3. kere tekrar eder ve iki ateşli gül 

suyunu, taze gülle distile edersek, buna da 3 

ateşli gül suyu denilir. Bu iki çeşit gül suyu çok 

az üretilir, kalite bakımından benzersizdir. Bu 

yöntemin devamı gül yağı elde etmektir. 

Geçmişte Ghamsar kasabasında buna geleneksel 

yağ alma yöntemi deniliyordu.  

Atık gül suyu: Eğer ilk distilasyon 

işleminden sonra tekrar kazandaki artıklara su 

eklenirse ve gülün atıkları tekrar destile edilirse, 

elde edilen gül suyuna atık gül suyu denilir.  

Gülden alınan gül suyunun en az 3 çeşidi 

vardır:  

1. Gül suyu: Böyle bir gül suyu, gülün 

taze çiçeklerin destilasiyonundan ve birinci yağı 

ayırdıktan sonra elde edilir ve bir berrak ve 

renksiz sıvı şeklindedir. Bu gül suyu, gülün saf 

yağının bileşenlerindendir ve genellikle dünyada 

gülün endüstriyel işleme fabrikalarında, ikinci 

yağ ve gül suyunu almasında kullanılır ve hiçbir 

zaman ham şeklinde satılmaz, ama İran‟da bu 

gül suyu özel kaplarda saklanır ve giderek saf 

suyla belirli bir yüzdeye ulaşıncaya kadar 
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seyreltilir, pastörizasyon ve ambalajlamadan 

sonra satışa sergilenir.  

2. Gül suyu: gül suyu 1. gül suyunun 

tekrar distilasyonun‟dan ve distilasyondan alınan 

1. gül yağın‟dan elde edilir. Gül suyu az 

miktarda Muhammadi gülünün uçucu 

bileşenlerini içerir (en fazla 40 mg/100 g) ve bir 

şeffaf, renksiz sıvı şeklindedir. Günümüzde 

dünyanın endüstriyel gül fabrikalarında, 2. gül 

suyu gülün yan ürünü olarak ve üretilmiş 2. gül 

yağı ile birlikte toplam gül yağı çıkarılması için 

kullanılır ve gereken analizlerden sonra ticari 

olarak satışa sunulur. İran‟da 1. Gül suyunun 

direkt seyreltmiş halde sunulması ve 2. gül yağı 

çıkarılmadığından, çok az ölçüde üretilir ve 

İran‟da bu ürünün hemen hemen hiçbiri yeri 

yoktur.  

Saf suda gül yağının parçalanması ve 

ondan alınan gül suyu: Endüstriyel üretimde 

distilasyon ünitelerinin sürekli yenilenmesi ile 

toplam gül yağının elde edilmesi çıkarması bir 

kerede yapılmaktadır. Bu ünitelerde geleneksel 

distilasyon cihazlarına göre daha az gül suyu 

üretilmektedir. Bu yüzden endüstriyel ölçüde gül 

suyunun yağdan üretimi için kullanılır. Ayrıca, 

bu cihazlardan alınan toplam yağ saflaştırma ve 

işlemden geçirdikten sonra belirli miktarda saf 

suda çözülür ve çeşitli kalitelerde gül suyu elde 

edilir. Dünya üzerinde elde edilen gül suyu 

genellikle bu çeşittendir. Ama İran‟da bu gül 

suyu asla üretilmemektedir (Kafi ve ark., 2011).  

Ghamsar kasabası gül yağı: 1974–1976 

yıllarında, Bulgaristanlı uzmanlar gül suyunu 

araştırdıklarında, Ghamsar gülünü, İran‟ın başka 

bölgelerindeki güller ile karşılaştırdıklarında 

yüksek kaliteli bulmuşlardır. Bu yüzden dünya 

çapında parfümeri endüstrileri, özellikle Avrupa 

ülkeleri, Ghamsar‟in gül yağı‟nı 

kullanılmaktadırlar. Bu ülkeler gelişmiş 

teknolojileriyle, gül yağından parfümeri 

ürünlerine dönüştürülmesi için yararlanırlar ve 

her yıl İran‟dan çok miktarda gül yağı ithal 

ederler (Kordavani ve ark., 2005). Gülün 

distilasyon işlemleri ve gül suyunun işlemden 

geçirilmesi ile, üzerinde oluşan uçucu yağ, gül 

yağı veya parfüm olarak adlandırılır. Gülün 

uçucu yağı taç yaprakların epidermisinde 

yükselmiş görünümlü hücrelerin içinde yer alır. 

Çok sayıda gül türü yetiştirilmesine rağmen, 

ancak bunların bazılarında önemli miktarda 

uçucu yağ vardır ve bunlar dünyada parfüm 

üreten fabrikaları tarafından bilinmektedir. Gül 

yağı farklı türlerden örneğin Rosa centifolia, R. 

moschata, R. alba‟dan elde edilebilir. Bu türlerin 

melezleri, çeşitleri ve bitkinin farklı formları yağ 

üretiminde kullanılır; ancak kaliteli gül yağı 

orijinal bitki R. damascena‟dan elde edilir. 

Dünya‟nın en önemli gül yağı üreten ülkeler 

Türkiye ve Bulgaristan‟dır. Avrupa‟da gül 

yağı‟nın üretimi ilk defa Rossi tarafından 1574 

miladi yılında yapıldı (Zargari, 2007). Gül‟den 3 

çeşit yağ elde edilir; 

1. yağ: Bu yağ taze gül ve su buharın 

distilasyonuyla elde edilir ve sarı bir sıvı tabaka 

şeklinde güllerin distilasyondan oluşan gül suyu 

yüzeyinde oluşur. Bu yağ gülün toplan yağı‟nın 

bileşenlerinden oluşur, suda az çözülebilir ve 

ağırlıklı olarak doymuş 14 ila 23 

hidrokarbonlardan oluşmaktadır ve bu nedenle 

soğuyunca katı hale dönüşür. İran‟ın gül yağının 

büyük çoğunluğu bu çeşittendir.  

2. yağ: Eğer distile olan gülden, elde 

edilmiş olan gül suyunu–ki ona birinci gül suyu 

denilir–ikinci defa su buharıyla distile edilirse, 2. 

yağ ve gül suyu elde edilir. Bu yağ sarı bir sıvı 

tabaka şeklinde 2. gül suyu üzerinde görünür. 

Uçucu yağ oranı bakımından 1. yağa göre onun 

iki katı ve daha çok kalitelidir ve gülün kokulu 

maddelerini içerir. Bu esans soğuyunca 

katılaşmaz.  

Tam yağ: Gülün en değerli ürünüdür ve 

ona sıvı altın lakabı verilmiştir. Gülün 1. ve 2. 

yağı birbirine eklenmesiyle oluşur.  

Gül yağı sıcak havada sıvı halindedir ama 

soğuk hava ilerledikçe 25–30
o
C veya 20

o
C (yağ 

çeşidine göre) giderek pullu cilt gibi ve kristalize 

olur. Tam katılaşması 15–20
o
C‟dedir. Gül yağı 

iyi kaliteli ise, 12
o
C sıcaklıkta katılaşır, 

Katılaşmış gül yağı şişesi ters çevrilirse, yağ 

akmaz. Gül yağı renksiz sıvı veya sarımsı, koyu 

sarı veya bazı çeşitlerde yeşilimsidir. Yoğunluk 

bakımından yağlıdır. Özgül ağırlığı 20
o
C‟de 

0.830–0.870 arasındadır. Gül yağı sıcak alkolde 

çözülür; soğuk alkolde çözülme oranı daha azdır. 

Gül yağının kokusu çok güçlüdür, tadı da acıdır. 

Ancak seyreltilirse daha hoş kokulu olur.  

Gül yağı‟nın kimyasal bileşenleri: 

genellikle katı ve sıvı bölümden oluşur 

(Kordavani ve ark., 2005).  

Gül yağı‟nın katı bölümü kokusuzdur ve 

Stearopten olarak adlandırılır ve 33 derece 

sıcaklıkta erir. Gül yağının düşük sıcaklıklarda 

katılaşması bu maddeden ileri gelir ve yağdaki 

oranına göre katılaşma sıcaklığı değişir.  

Gül yağı‟nın sıvı bölümünün güçlü bir 

kokusu vardır ve Oleopten olarak adlandırılır ve 
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%45 geraniol ve %20–40 Citronellol‟den oluşur. 

Bunların her ikisi sıvı, güzel ve hafif, güle 

benzer kokuları vardır. Gül yağının sıvı bölümü 

bunların yanı sıra, nerol, linalool, eugenol, citral, 

aldehid ve başka bileşenlerden oluşur.  

Citronellal: Bakteri öldürücü, alerjen, 

analjezik, antiseptik, doğum anomalilerine neden 

olan, sinirsel tepkilerini azaltmasına neden 

oluyor.  

Geraniol: Bakteri öldürücü, alerjen, ağrı 

kesici, anti–tümör ve diş çürüklerini önleyicidir, 

hamilelerde zarara neden olabilir.  

Phenylethyl alkol: Geraniol ve sitronellol 

bileşikleri ile birlikte gül yağının ana 

bileşenlerini oluştururlar ve bakteri ve 

mantarların öldürücü özelliğe sahiptir. Gram–

negatif ve gram–pozitif mikroorganizmalara 

karşı çok aktiftir ve oftalmik damlalarda 

koruyucu olarak kullanılır. Suda en fazla eriyen 

bileşendir (Mahdavi ve ark., 2010).  
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Çizelge 1. İran‟ın 2011 yılı yağ gülü üretim durumu (Anonim, 2011).  

İller 

Ekim alanı (ha) 
Taze gül çiçeği üretim 

miktarı (ton) 
Verime yatmamış genç 

plantasyon alanı 

Gül çiçeği toplanan 

alan 
Toplam 

Doğu Azerbaycan 48 956 1004 3128 

Batı Azerbaycan 19 14.5 33.5 50.6 

Ardabil 16.26 8.75 25.01 6 

İsfahan 188.5 1261 1449.5 4370 

Tahran 10.4 9 19.4 12.3 

Çahar mahal ve Bahtiyari 9 18 27 14 

Güney horasan – 45 45 12 

Razavi horasan 55.8 208.4 264.2 611.6 

Kuzey horasan 7.3 23 30.3 17 

Huzistan 0.25 3.5 3.75 7.5 

Zancan 1 1.03 2.03 0.6 

Semnan 4.5 7.5 12 15.2 

Sistan ve Beluçistan – 4.5 4.5 6 

Fars 73.25 5990 6063.25 9253 

Gazvin 5 11.5 16.5 17.3 

Gom – 11 11 22 

Kordestan 11 14 25 14 

Kerman 125 2588.5 2713.5 5687.5 

Kermanşah 193 469 662 1324 

Golestan 2 – 2 1 

Gilan 0.15 2.5 2.65 11 

Lorestan 10.1 22.73 32.83 44.7 

Mazandaran – 10.4 10.4 31.6 

Merkezi 33 172 205 664 

Hamadan – 58 58 57 

Yazd 7.8 68 75.8 116 

Güney Kerman – 315 315 378 

Toplam 820 12293 13113 25872 
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Özet 

Birçok ülkenin esas problemi istihdam meselesidir; bu problemle ilgili genç nüfusa sahip, Iran gibi 

ülkeler sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu problemi aşmak amacıyla tarım sektörü birçok yerde istihdam sağlaya 

bileceği için ön plana çıkmıştır. Tarım sektöründeki süs bitkileri üretimi istihdam ve gelir bakımından ailelerin 

geçimini sağlayacak önemli bir alandır; ayrıca döviz geliri açısından ise ülke ekonomisine katkıda bulunabilir bir 

alandır. İran birçok süs bitkileri, soğanlı bitkiler, Lale, süsen, siklamen ve glayöl gibi çiçeklerin ana vatanıdır .

Devrim öncesi çiçek, ithal edilen ürünler grubuna giriyordu ancak son zamanlarda yatırımlar sayesinde çiçek ve 

süs bitkileri ihrac edilen ürünler arasına girmiştir. Bu ülkenin tüm illerinde süs bitkisi yetiştiriciliği ve tarımı 

yapılmakta olup, üretilen ürünler kabaca 4 gruba ayrılır: kesme çiçek, saksı çiçeği, ağaç, çalı ve mevsim bitkileri. 

Bunların yetiştiriciliği açık ve kapalı alanlarda (sera) gerçekleştirilmektedir. Toplam süs bitkilerinin ekim alanı 

2011 yılında, sera ve açık alanlarda 47 milyon m
2
‟dir. Bunun 26 milyon m

2
‟si açık alanlarda ve 21 milyon m

2
‟si 

seralarda yapılmıştır. Bu yılda 3.2 milyar adet kesme çiçek, 153 milyon adet ağaç ve çalı, 220 milyon adet 

mevsim çiçekleri üretilmiştir. Tahran, Merkezi, Mazandaran ve Huzistan illeri İran‟ın süs bitkileri üretimi 

açısından önemli bölgelerinden sayılır. Bu üretim sayesinde ülkeye 2011 yılında 43 milyon dolarlık bir döviz 

geliri sağlamıştır. Bu derlemede İran‟daki süs bitkilerinin yetiştirildiği bölgeler, ekim alanları, üretim miktarı ve 

ihracatı ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: İran, süs bitkisi, tarım, ekim alanı, ekonomi, döviz 

 

Production and Trade of Ornamental Plants in Iran 

Abstract 

A lot of the problem in the country is based on the employment, this matter relating to the problem with a 

young population countries such as Iran, that have this problems. In order to solve this problem, the agricultural 

sector will employ in many places came to the fore. The production of ornamental plants in the agricultural 

sector in terms of employment and income for their families is an important area that will allow; also can 

contribute to the foreign exchange income in terms of area to the national economy. Iran, is the homeland of 

many ornamental plants, such as bulbs, tulip, iris, gladiolus flowers and cyclamen. Flowers before the revolution, 

was entering the group of imported products, but recently thanks to the investments flowers and ornamental 

plants has become one of the exported goods. in all provinces of this country, ornamental plant‟s cultivation are 

carried out, products that has produced roughly divided into four groups: cut flowers, potted flowers, trees, 

shrubs and seasonal crops. Their indoor and outdoor cultivation (greenhouse) are carried out. In 2011, a total 

planting area of ornamental plants, greenhouse and open spaces are 47 million square feet. This 21 million of 

square meters done in greenhouses and 26 million of square meters, done in open spaces. This year, 3.2 billion 

cut flowers, 153 million trees and shrubs, 220 million units seasonal flowers were produced. Tehran, Markazi, 

Mazandaran and Khuzestan provinces of Iran is considered the most important regions for the production of 

ornamental plants. in 2011, due to this production 43 million U. S. dollars (foreign exchange income) led to the 

country. This review in Iran, provide information about ornamental plants grown zones, planting areas, the 

amount of production and exports.  

 

Keywords: Iran, ornamental plants, agriculture, plantation, economics, foreign exchang 

 

GiriĢ  

İran Ortadoğu‟nun en büyük ülkelerinden 

biri olup, yüzölçümüne 1.648.195 km²‟dir. İran 

doğuda Pakistan ve Afganistan, batıda Türkiye 

ve Irak, kuzeyde Türkmenistan, Azerbaycan, 

Ermenistan ile komşudur. Kuzeyde Hazar denizi, 

güneyde ise Basra (Fars) körfezi ve Umman 

denizi ile çevrilidir (Mehrdad, 2009). Dağlık bir 

ülke sayılan İran‟ın topraklarının %9‟u tarım 

alanı, %27‟si otlak, %11‟i de ormanlık ve 

çalılıktır. Geriye kalan toprakları çöl veya 

üzerinde orman bulunmayan dağlık alandır. İran 

platosu ve iç kesimlerde yer alan iki çöl alanı, 

ülke arazisinin önemli bir bölümünü teşkil eder. 

İran florasında 167 familya ve 1200 cins 

içerisinde toplanmış, yaklaşık 8000 bitki türü 

bulunmaktadır. Endemik türlerin sayısı ise farklı 
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kaynaklara göre 1800–2000 arasındadır (Rahimi 

ve Arslan, 2012).  

Gelişmekte olan ülkelerin hedeflerinden 

bir tanesi, gelişmiş ve sabit bir ekonomiye 

ulaşmaktır. Bu yönde etkili olan faktörlerin 

bilinmesi ekonominin gelişiminde önemlidir. 

İran‟ın süs bitkileri üretiminde avantajlı tarafları 

ve potansiyeli dikkat çekicidir. İran‟ın farklı 

iklimlere sahip olması, genç ve aktif çalışan 

nüfusunun fazlalığı, ucuz enerji kaynakları, yılın 

farklı zamanlarında en az maliyet ve uygun 

koşullardan yararlanmak süs bitkilerinin 

üretimine ve ihracatına ekonomik gerekçe 

yapılabilir. Petrol dışı ürünlerin arasında İran‟ın 

bazı bölgelerinde yetiştirilen süs bitkileri, ihracat 

için uygun ürünler arasında yer alabilir.  

 

Ġran‟da Süs Bitkilerinin Üretimi  

İran, lale, süsen, siklamen ve glayöl gibi 

birçok soğanlı süs bitkilerinin çiçeklerin ana 

vatanıdır. İran, doğal özellikleri ve uygun 

ikliminin olması nedeniyle çeşitli çiçeklerin 

yetiştirilmesi için dünyanın en iyi ülkelerinden 

birisi sayılır. 4700 hektar ekim alanı ile süs 

bitkileri ekim alanı bakımından dünyada 12. 

Sırada yer almaktadır. Tahran Çiçekçiler 

Kooperatifleri Birliğinin 2010 yılın 

istatistiklerine göre, İran, Glayöl ve Polianthes 

tuberosa (sümbülteber) çiçeklerinin üretiminde 

dünya‟da birinci sırada, 30 çeşit farklı çiçeğin 

üretiminde de 7. sırada yer almaktadır. İran‟da 

yıllık olarak yaklaşık 2 milyar 300 milyon adet 

kesme çiçek ve 350 milyon adet süs ağaç ve 

çalısı üretilmektedir.  

Süs bitkilerinin ülke üretiminde önemli bir 

yeri vardır. Zira süs bitkileri; 

 Yüksek istihdam potansiyeli (bir hektar 

süs bitkisi serası, 12 kişiye iş sağlar).  

 İran‟ın, çeşitli iklimlere sahip olması, 

ucuz ve bol işgücü, pazarlara yakınlık gibi 

avantajları bulunmaktadır.  

  Birim alanda yüksek verimliliğe ve 

karlılığa sahiptirler,  

 Bu ürünlerin komşu ülkelerde kullanımı 

ve ürünlerin rekabet yeteneği (Kermanşahi, 

2012).  

İran‟ın hemen tüm illerinde süs 

bitkilerinin yetiştiriciliği yapılır ve 4 gruba 

ayrılır; kesme çiçekler, saksılı çiçekler, mevsim 

çiçekleri, ağaç ve çalı bitkileri. Bunlar açık ve 

kapalı alanlarda (sera) yetiştirilmektedir. 2010 

yılında süs bitkilerinin toplam ekim dikim alanı, 

seralar ve açık alanlar dahil 47 milyon m
2
‟dir. 

Bunun 26 milyon m
2
‟si açık alan ve 21 milyon 

m
2
‟side seralardır. 3.2 milyar adet kesme çiçek, 

153 milyon ağaç ve çalı, 220 milyon adet 

mevsim çiçekleri üretilmektedir (Kermanşahi, 

2012).  

İran‟da, süs bitkilerinin önemli üretim 

bölgeleri Tahran, Merkezi, Mazandaran ve 

Huzistan illeridir (Çizelge 1 ve 2). Tahran ili 

Gül, Glayöl, Polianthes tuberosa, Dianthus 

caryophyllus (karanfil), Alstromeria, Gerbera, 

Lisianthus, Strelitzia, Chrysanthemum 

morifolium (kasımpatı) vb. yaklaşık 976.206.320 

adet çeşitli kesme çiçek üretim oranı ile ülkede 

birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Tahran ili 

Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia, 

Araucaria heterophylla, Forsythia intermedia, 

Chaenomeles japonica, Lagerstroemia indica, 

Pyracantha coccinea, Spartium junceum vb 

yaklaşık 30.072.244 adet çeşitli süs ağaç ve 

çalıları üretimi ile yine ilk sırada yer almaktadır. 

Tahran ilinde süs bitkilerinin ekim ve dikim 

alanları yaklaşık 1745 hektardır. Bunun yaklaşık 

44 hektarı cam sera, 761 hektarı plastik örtülü 

metal sera ve 673 hektarı plastik örtülü ahşap 

sera, olmak üzere toplam 1478 hektarı seradır. 

266 hektar da açıkta çiçek yetiştirilmektedir. 

Ağaç ve çalıların dikim alanı da 300 hektardır. 

Süs bitkileri üretici sayısı da 2247 dir.  

Huzistan ilinin süs bitkileri üretiminin 

riyal olarak değeri 260 milyar riyaldir. 2011 

yılında 79 milyon adet çeşitli kesme çiçek, 15bin 

300 adet saksılı çiçek ve 8 milyon 200 bin adet 

mevsim çiçekleri ve 134 milyon adetten fazla 

soğanlı yumrulu bitki, bu ilde üretilmiştir. Ahvaz 

ili, süs bitkilerin ekim alanı bakımından 3. sırada 

olup, plastik örtülü seralar da, Polianthes 

tuberosa çiçeği ve soğanlı yumrulu bitkilerin 

dikim alanı bakımından 1. sırada ve gülün dikim 

alanı bakımından da 1. sırada yer almaktadır. Bu 

ilde kesme çiçek olarak sera da; 61 milyon adet 

gül, 17 milyon 700 bin adet Polianthes tuberosa 

çiçeği ve 500 bin adet glayöl çiçeği üretilmiştir 

(Bilgi teknolojisi ve istatistik ofisi, 2011).  

Alborz ilinde 25 milyon adetten fazla lale 

çiçeği üretilir. Şimdilik ilde 2 milyar 300 milyon 

adet çeşitli kesme çiçek yetiştirilmektedir. Karaj 

ili çeşitli çiçek üretiminde 5. sırada yer 

almaktadır. Gaçsar ilçesinde, 10000 m
2
‟lik lale 

bahçesinde 14 çeşide ait 600 bin lale soğanı 

üretilmektedir. Karaj ilinde glayöl, Lilium, 

Polianthes tuberosa, gül, Gerbera, 

Chrysantemum, lale ve Dianthus caryophyllus 
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32 hektarlık bir alanda yetiştirilmekte ve yıllık 

olarak yaklaşık 31 milyon adet kesme çiçek 

üretilmektedir. Bu ilde Dieffenbachia amoena, 

Coleus blumei gibi yaklaşık 600 bin adet saksılı 

çiçek ve 37 hektarlık bir alanda da Gül, Syringa 

vulgaris, Lagerstroemia indica, Araucaria 

heterophylve vb 2 milyon adet süs ağaç ve çalısı 

yetiştirilmektedir.  

 

Ġran‟da Süs Bitkilerinin Pazarlanması 

İran‟ın süs bitkileri pazarının merkezi 

Tahran‟dır Bu ilde çalışmalar 1971 yılında 15 

çiçek üreticisi ile başlamıştır. 2008 yılında ise 

sayıları 8–10 bine ulaşan küçük ve büyük ölçekli 

çiçek üreticisi, ürünlerini pazara sunmuşlardır. 

Çiçek mezadı birisi İmam Reza ve birisi de 

Shahid Mahallati terminalinde olmak üzere 2 

terminalde kurulmaktadır. Bu terminallerin alanı 

çok büyük olup, her bir çiçek için bir salon 

ayrılabilmektedir. İran‟ın farklı şehirlerinden 

toplanan saksılı ve kesme çiçekler her sabah, 

gün doğmadan önce, kamyonetlerle bu 

terminallerdeki toptan satıcılara getirilmektedir. 

(Aghajani, 2004). Tahran‟da birinci mezat, 

İmam Reza terminali adıyla bilinmektedir ve 

Tahran–Mashhad‟in 3. km‟sinde, Khavaran yolu 

üzerindedir. Bu mezat İran‟da çiçeğin en büyük 

ticaret mekânıdır. Bu terminal 1997 yılında 5 

hektarlık bir arazide çalışmaya başlamıştır. 

Nisan 2008‟de 620 adet çiçek satış kabini ve 8 

adet günlük kapalı salon bulunmaktaydı. Burada 

100 milyondan fazla çiçek dalı satılmaktadır. 

Bazı çiçekçiler, salon kiralarını ödememek için 

veya satışlarının geçici olmasından dolayı 

çiçeklerini bu salonların dışında ve kenarında 

satmaktadırlar ve onlara çatısız sergileyiciler 

denilmektedir. Buradan çiçekler ülkenin başka il 

ve ilçelerine sevk edilmektedir. Bu mezat Fars 

körfezi ülkeleri ve Orta Asya ülkelerine de çiçek 

gönderme özelliğine de sahiptir (Aghajani, 2004 

ve Soltan Mohammadi, 2008).  

Tahran‟daki ikinci terminal, Shahid 

Mahallati çiçek pazarıdır. Bu terminalden, 

toptancılara (çiçeği toptan alanlara deniliyor) ek 

olarak Tahranlı çiçekçiler ve bazı özel tüketiciler 

de alışveriş yapmaktadırlar. Şimdilik bu 

terminalde 380 çiçek satış kabini bulunmaktadır. 

Bu mezada ülkenin kuzey bahçelerinden, 

Mahallat, Karaj, Tahran‟ın çevre bahçelerinden, 

günlük 1 milyon çiçek dalı tüm ülkeye 

gönderilmesi için satışa sunulmaktadır 

(Aghajani, 2004).  

 

Ġran‟ın Süs Bitkileri Ġhracatı ve Ġthalatı  

Dünyada süs bitkilerinin üretim ve ticareti 

son yıllarda gelişmiş ve 1987 yılından beri %9–

15 civarında artış görülmüş ve ticari işlemlerin 

değeri 1990 yılında 100 milyar doları geçmiştir. 

Bununla birlikte, İran potansiyel ve avantajlarına 

rağmen, dünya piyasalarında süs bitkileri 

üretiminde iyi bir seviyeye ulaşamamıştır. Her 

ne kadar İran‟ın süs bitkileri ihracatı 1991 

yılında 500 bin dolar iken, günümüze kadar 

yüksek artış eğilimi gösterse de, dünya 

piyasasında alması gereken asıl seviyesine 

ulaşmak için daha çok mesafe vardır. Dünya 

piyasalarına giriş için üretimin kalite ve miktar 

seviyesinin artması ve uluslararası standartlara 

uygun olması gerekmektedir (Shafii, 2009).  

Çiçeklerin yetiştirme ve üretimi, özellikle 

mevsim dışı olarak seralarda kontrollü şartlar 

altında üretilmesi ile tarımda önemli bir sektöre 

dönüşmüştür. Birçok ülke uygun çeşitlerin 

seçimi ve yetiştirme tekniklerinden yaralanarak 

yurt içi ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat yolu 

büyük ölçüde döviz geliri sağlamak amacıyla bu 

ürünlerin üretimini yapmaktadırlar. Sanayileşmiş 

ülkelerin çoğu, örneğin işyerinde verimliliğin 

artması ve yaşam kalitesinin yükselmesi gibi süs 

bitkilerin kullanımın yararlı etkilerini anlamış ve 

süs bitkilerini bir tüketilir diğer ürünler gibi 

üretmeye veya ithal etmeye başlamışlardır 

(Chizari ve ark., 2005).  

Devrimden önce çiçek, ithal olan ürünler 

içerisinde kabul ediliyordu. Yatırımlar sayesinde 

İran çiçek ve süs bitkilerinin ihracatçılarından 

biri olmuştur (Kermanşahi, 2012). İhracattan 

yıllık 30 milyon dolar değerinde döviz geliri 

sağlanmaktadır (Çizelge 3). Kırmızı gül ve 

Polianthes tuberosa çiçeği ülkenin en fazla 

üretilen ve ihraç edilen çiçeklerinden sayılır. 

Bunların yılın ilk 6 ayında Tahran ilinden ve 

yılın son 6 ayında Ahvaz ilinden hasat edilip, 

ihracatı yapılmaktadır. İran‟dan yurt dışına ihraç 

edilen önemli süs bitkileri şunlardır (Tarım 

Bakanlığı Süs ve Tıbbi Bitkiler Ofisi, 2010); 

 

 Kesme çiçekler; Agaphantus, Allium, 

Alstromeria, Anthurium, Celosia, Chrysantemum, 

Eustoma, Gerbera Gladiolus, Helianthus, Lilium, 

Matthiola, Paeonia, Polianthes, Rosa, Strelitzea, 

Zantadeschia 

  Saksılı çiçekler: Dieffenbachia amoena, 

Coleus blumei, Scindapsus aureus, Yucca 

guatemalensis, Ficus elastica, Aglaonema 

commutatum, Heptapleurum arboricola, 
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Dracaena marginata, Cycas revoluta, 

Beaucarnea recurvata 

Mevsim çiçekleri: Lale, Narcissus 

jonquilla, Matthiola spp, Gerbera, 

Chrysanthemum morifolium 

Soğanlı bitkiler: Lale, Glayöl) 

Süs ağaç ve çalılar: Gül, Syringa 

vulgaris, Lagerstroemia indica, Araucaria 

heterophylla, Picea abies (Noel ağacı), Abies 

bornmuelleriana 

İran‟ın süs bitkilerinin büyük bir kısmı 

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 

Kuveyt, Bahreyn, Türkmenistan, Azerbaycan, 

Irak, Çin, Japonya, Vietnam, Tayvan ve az bir 

kısmı da Almanya ve Fransa gibi, ülkelere 

gönderilmektedir. Ürdün ve Birleşik Arap 

Emirlikleri meyve ağaçlarında, Azerbaycan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri Gülde, Katar çok yıllık 

çalılar, orman ağaçları ve süs yeşilliklerde, 

Rusya kesme çiçeklerde, Suudi Arabistan, 

Kuveyt ve Pakistan kurutulmuş ve boyanmış 

çiçeklerde ve son olarak Kuveyt Picea abies 

(Noel ağacı) ve Abies bornmuelleriana 

ağaçlarında İran‟ın önemli alıcılarıdır. Son 

yıllarda süs bitkilerinin ihracat oranı 

yükselmiştir. Süs bitkilerin çeşit sayısına 

baktığımızda, yükselme oranı tüm süs bitkileri 

için aynı değildir ve kesme çiçek gibi 

bazılarında, ihracat azalmaktadır. 2009 yılından 

beri, İran‟ın süs bitkileri piyasasının %64‟ünü 

Azerbaycan ve Irak oluşmaktadır ve buralardan 

da bir kısmı Asya ülkelerine gitmektedir. 2009 

yılında İran‟ın süs bitkileri ihracatının %95‟ini 

%95‟i Azerbaycan ve Irak‟la birlikte 

Türkmenistan, Özbekistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Ermenistan ve Vietnam‟a 

yapılmıştır.  

Aylık olarak farklı ülkelere yaklaşık 100 

bin dolarlık bir çiçek ihracatı yapılmaktadır. Her 

hafta 4 bin adet glayöl çiçeği ve 7 bin adet 

Polianthes tuberosa çiçeği Suudi Arabistan‟a 

gönderilmektedir. İran, Avrupa ülkelerine de 

haftalık 5 bin dolar değerinde glayöl ve 

Polianthes tuberosa çiçeği ihraç etmektedir. 

Aşağıdaki cetvel‟de süs bitkilerin ihracat 

dağıtımı‟nın karşılaştırılması 2003–2006 yılları 

arasında yapılmıştır. Yıllık 60 milyon lale soğanı 

Orta Asya ülkelerine ihraç edilmektedir (Bilgi 

Teknolojisi ve İstatistik Ofisi, 2011).  

2012 yılının ilk 8 ayında İran‟dan ihraç 

edilen olan çiçeklerin değeri 1 milyon 260 bin 

dolar olmuştur, Bir önceki yılın aynı zaman 

dilimiyle karşılaştırıldığında %27.5 oranında bir 

artış olmuştur. Bu dönemde ihraç edilen 

içeklerin ağırlığı bir milyon 913 bin tondur. İran 

gümrüğün halkla ilişkiler bölümünün raporuna 

göre; en fazla ihracat Azerbaycan cumhuriyetine 

yapılmıştır.  

İran başta Hollanda olmak üzere İtalya, 

Kenya, Çin ve Hindistan‟dan süs bitkileri ithalatı 

yapmaktadır. 2011 yılında, ithalatın %57‟den 

fazlası Hollanda‟dan yapılmıştır. Bu ülkeden 

Lilium, lale, sümbül ve glayöl soğanları ile 

çeşitli fidanlar ithal edilmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Süs bitkilerinin ülke ticaretindeki büyük 

önemine rağmen, üretimden pazarlanmasına 

kadar bir takım zorluklar ve engeller hakimdir 

(Amiri, 2004). Ülkenin çiçek sanayisinin can 

damarı, verimli bir çiçek pazarlama sisteminin 

olmamasıdır ki bu sanayinin gelişimini 

engellemektedir. Çiçek üretim merkezlerinin 

%95‟den fazlası geleneksel olarak 

çalışmaktadırlar. Üreticiler, gelişmiş üretim 

tekniklerini bilmediklerinden üretilen çiçekler 

yeterli kalitede değildir. Çiçek üreticileri hiçbir 

zaman dış piyasaları dikkate almadan üretim 

yapmaktadırlar (Aghajani, 2004). Yapılan 

araştırmalar toptancılar pazarında, çiçek 

fiyatında şiddetli dalgalanmaların ana nedeni 

olarak uygun bir üretimin programlanmaması ve 

pazarın bilgisizliği olduğunu göstermiştir 

(Nikooyi ve ark., 2010).  

Süs bitkilerinin en önemli sorunlarından 

birisi nakliyat meselesidir. Çiçekler Tahran‟daki 

terminallere bazen bir gün yolda kaldıktan sonra 

gelebilmekte ve oradan da ülkenin tüm illerine 

gönderilmektedir. İran‟da Çiçeklerin nakliyatı 

otobüs ve tırlarla yapılmaktadır. Yaş çiçekler 

basınca hassas olduklarından kalite düşmekte ve 

zayiat artmaktadır. Bundan dolayı, ülkenin çiçek 

üretiminin %50‟den fazlası atıklara 

dönüşmektedir. Pazarın günlük ihtiyacı 1.5 

milyon çiçek dalıdır. Üreticiler satış için günlük 

olarak 6 milyon çiçek dalını pazara arz 

etmektedir. Yaklaşık 4 milyon çiçek dalı ihtiyaç 

fazlasıdır. Soğuk hava tesislerinin olmaması 

nedeniyle bunlar muhafaza edilememekte ve 

çöpe atılmaktadır.  

Fars körfezi ve Orta Asya ülkeleri süs 

bitkileri ihracatında İran‟ın payını yükseltmek 

için, önemli potansiyele sahiptir. Bunun için, süs 

bitkilerin üretim ve ihracatında görülen 

sorunların giderilmesi ve bir takım politikaların 

uygulanması gerekir (Chizari ve ark., 2005). 
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İhraç edilecek çiçeklerin sevkiyatının, normal 

uluslararası uçuşlarla yapılması gerekir. Hava 

taşımacılığının maliyeti yüksektir. Bazen uçuş 

zamanının değişmesi sonucu, kargo gönderilen 

yere geç ulaşmakta ve sonuçta tazeliğini 

kaybetmesiyle fiyat düşmekte, zayiat 

yükselmektedir (Soltan Mohammadi, 2008). İran 

hava yolları firmaları, süs bitkileri ihracatı için 

yardımcı olabilirler (Amiri, 2004).  

Ayrıca çiçek dalları belirsiz ve standartsız 

bir şekilde ihraç edilmektedir. Dış pazarlarda 

beğenilen çiçeklerin çeşidi ve ambalajlamanın 

nasıl yapılması ve bunların ne zaman hedef 

piyasalara sunulması gerektiği konularındaki 

bilgisizlik, ihracatı olumsuz yönde 

etkilemektedir. (Karbasi ve ark., 2003; Shafii ve 

Mostofi, 2004).  

İran‟ın süs bitkileri ihracatçıları, Hollanda 

ihracatçıların aksine fiyat faktörlerine, 

homojenleştirme, ambalajlama, reklamcılık, satış 

için tanıtım vb. konularla ilgilenmiyorlar ve 

tüketici piyasasının özellikleri konusunda da 

bilgili değildirler (Rajabi ve Eslami, 2008).  

Bunlara girdilerin pahalı olması ve 

maliyetlerin yükselmesi, çiçek üretimindeki 

zorlukların giderilmesi için temel stratejilerin 

dikkate alınmaması nakliyat araçlarının zor 

bulunması, bürokratik engeller, ihtiyaç duyulan 

malzeme ve ekipmanların olmaması, ürün satış 

fiyatlarında dalgalanmalar, pestisit kalıntıları, 

organizasyon bozuklukları teknik eleman 

yetersizliği, satış kredisi temini, değişik dağıtım 

kanallarının devreye sokulması yurt dışı fuarlara 

katılım, eğitimsizlik vb gibi sosyal ve kültürel 

faktörler de süs bitkilerinin üretimi ve ihracatı ile 

ilgili problemlerden sayılabilir (Karbasi ve ark., 

2001; Haji Mirrahimi, 2004; Kiyani ve Kafi, 

2005).  

Elde edilen sonuçlar ve ülkedeki süs 

bitkilerinin artan üretimi dikkate alındığında, 

mevcut üretim durumunun ve İran‟daki süs 

bitkileri pazarcılığının iyileşmesi için öncelikli 

olarak kapsamlı çalışmalar ve araştırmaların 

yapılması gerekmektedir.  
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Çizelge 1. İran‟da bitki ve çiçek üretiminin istatistikleri (Tarım Bakanlığı Süs ve Tıbbi Bitkiler Ofisi, 2012).  

Yıl 
Kesme çiçek 

(milyon dal) 

Saksı çiçek 

(milyon saksı) 

Ağaç ve çalı 

(milyon ağaç) 

Mevsim çiçekleri 

(milyon adet) 

2004 1486 38 121 804 

2005 1222 36 139 843 

2006 1500 40 139 862 

2007 1700 35 148 899 

2008 1335 20 142 646 

2009 2023 33 160 223 

2010 2354 31 153 220 

 

Çizelge 2. İran‟da, süs bitkilerinin önemli üretim bölgeleri (Tarım Bakanlığı Süs ve Tıbbi Bitkiler Ofisi, 2003).  

İl adı 
Toplam ekim 

alanı (ha) 

Açık alan 

(ha) 

Kapalı alan 

(ha) 

Üretici sayısı 

(kişi) 

Kesme çiçek 

(milyon dal) 

Saksı çiçek 

(milyon saksı) 

Süs ağaç 

(milyon ağaç) 

Tahran 1721.6 671.9 1049.7 1955 933.3 12.4 15.6 

Merkezi 1023.2 779.7 243.5 2382 118.5 3.3 29 

Mazandaran 392.4 22.4 170 2091 25.6 13.3 26.2 

Huzistan 444.5 198.5 246 240 49.6 – 2.2 

 

Çizelge 3. İran‟da süs bitkileri ticareti (Ticaret Bakanlığı Dergisi, 2012) 

 

Yıl 
İhracat İthalat 

Ağırlık (bin ton) Değer (milyon dolar) Ağırlık (bin ton) Değer (milyon dolar) 

2004 3.2 2 1 4 

2005 5.2 24 1 4 

2006 8 7 1 4 

2007 13.9 11 1 6 

2008 8.5 20 6.1 7 

2009 10 27 5.1 7 

2010 7 25 2 7.7 

2011 11 43 6. 6 9.4 
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Özet 

Kalecik, Ankara‟nın Kuzeydoğusu‟nda ve 67 km uzaklıkta bir ilçedir. İlçenin rakımı 725 m, yüzölçümü 

1318 km
2
‟dir. İlçenin batısında Karbasan Dağı, güneyinde İdris Dağı, güney–kuzey doğrultusunda Kızılırmak 

vadisi ile çevrelenmektedir. İlçe 2.000 m yükseklikteki İdris dağı ile 625 m yükseklikteki Kızılırmak vadisi 

çukuruna yerleşmiştir. Bu özelliği ile tipik bir mikroklima özelliği gösterir. Bölgenin tipik bitki örtüsü bozkırdır.  

İlçe genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Arazinin yaklaşık %7.11‟i orman alanı, %22.89‟u 

mera ve çayır, %31.65‟ini kayalık taşlık arazi, %38.34‟ü tarım arazisidir. Tarım arazisi dağılımı ise %65.19‟u 

tarla arazisi, %27.59‟u nadas, %4.92 bağ, 1.16‟sı meyve, %1.14‟ü sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Kalecik İlçe merkezine yakın ırmak kenarında alüvyal toprağın olması ve “mikroklima” özelliğini 

göstermesinden dolayı tarımın çeşitlenmesi için uygun bir ortam mevcuttur. Ancak zamansız donlar ve sıcaklığın 

ani düşmesi gibi olumsuzluklar zaman zaman gerçekleşebilmekte ve ayrıca yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık 

farkları da yüksek olmaktadır. Yağışlar ise genellikle sonbahar ve kış aylarında yoğunlaşmaktadır. Yaz aylarında 

yağış miktarı düşmekle birlikte yıllık ortalama yağış miktarı 442 mm‟dir.  

Yukarıdaki veriler doğrultusunda bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak Kalecik‟te süs bitkileri 

yetiştiriciliği potansiyeli mevcut olduğu düşünülmektedir. Potansiyele uygun bitki deseni ve yetiştiricilik 

yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Ankara, Kalecik, iklim verileri, süs bitkileri yetiştiriciliği. 

 

Capital City Ankara, Country Borough Kalecik's Ornamental Plant Cultivation Potential Definition 

Based on Climatic Data 

Abstract 

Kalecik is a town in the northeast of Ankara. Kalecik is 67 km away from Ankara. The altitude of the 

town is 725 m. Area of the county is 1318 km
2
. West of the county is Karabasan Mountain, South of it is İdris 

Mountain, South–North of it is Kızılırmak valley is surrounded by. The country locate between 2.000 m high 

İdris mountain with 625 m high hollow of the Kızılırmak valley. This feature shows the microclimate feature. 

vegetation in the region is steppe.  

The County in general has a rugged terrain. Approximately 7.11% of the land‟s forest area, 22.89% of 

pasture and meadow, 31.65% percent stony rocky land, 38.34% percent of agricultural land. The distribution of 

agricultural land, 65.19%‟s farm land, 27.59%‟s fallow, 4.92% bond, 1.16 per cent fruit, 1.14% percent 

vegetable production.  

Side of the river near the center of the county soil structure is having alluvial and because of the 

microclimate, suitable environment is present to the diversification of agriculture. However, the sudden drop in 

temperature, such as the untimely frost, and from time to time be realized negative and also the higher 

temperature differences between summer and winter months. Rainfall is concentrated in the autumn and winter 

months usually. Decreasing the amount of rainfall during the summer months and average annual rainfall is 442 

mm.  

As the data given above show us that cultivation of ornamental plants has the potential to Kalecik. 

Choose the appropriate pattern of the potential of ornamental plants and appropriate farming methods should be 

determined.  

 

Keywords: Ankara, Kalecik, climate data, cultivation of ornamental plants 

 

GiriĢ 

Türkiye‟de ticari anlamda süs bitkileri 

üretim ve ticareti 1940 yıllarında başlamıştır. 

Önceler İstanbul ve Adalar civarında gelişen 

çiçekçik Yalova ve çevresine yayılmış, 1975 

yılından sonra İzmir‟de, 1985 yılından sonra da 

Antalya‟da gelişmeye başlamıştır (Gürsan ve 

Erkal, 1998) 

2011 yılında Türkiye‟de toplam 

11.418.638 m
2 

alanda 1.044.195.929 adet kesme 

çiçek üretimi yapılmıştır. Aynı yılda Ankara 

İli‟nde ise 7.865 m
2 

alanda 303.480 adet kesme 
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çiçek üretimi yapılmaktadır. Ankara‟da süs 

bitkileri yetiştiriciliği Mamak, Sincan, Kazan ve 

Yenimahalle İlçe‟lerinde yapılmakta olup, 1.480 

adet karanfil, 166.500 adet lale, 18.000 adet 

nergiz, 117.500 adet sümbül üretimi 

yapılmaktadır. Mamak İlçesinde 16.000 adet lale 

ve 35.500 adet sümbül açıkta; Yenimahalle 

İlçesinde 147.500 adet lale, 18.000 adet nergiz 

ve 80.000 adet sümbül açıkta; Sincan İlçesinde 

3.000 adet lale ve 2.000 adet sümbül plastik 

serada; Kazan İlçesinde 1.480 adet karanfil 

yüksek tünelde yetiştirilmektedir. Kalecik 

İlçesi‟nde ise süs bitkileri yetiştiriciliği 

yapılmamaktadır (Anonim, 2013a).  

Kalecik, 40
o
06‟ kuzey enlemi, 33

o
25‟ 

doğu boylamı üzerinde bulunan Ankara iline 

bağlı bir merkez ilçedir (Anonim, 2013b). İlçe, 

Ankara‟nın Kuzey doğusunda bulunmaktadır. 

Şekil 1‟deki haritada belirtildiği gibi doğusunda 

Sulakyurt, Batısında Çubuk ve Akyurt, 

kuzeyinde Çankırı İl merkezi ve Şabanözü İlçesi, 

Güneyinde Kırıkkale İli ve Elmadağ İlçesi yer 

almaktadır (Anonim, 20013c). Konum olarak, 

Orta Kızılırmak bölümünde ve İç Anadolu 

Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında geçiş 

sahası durumundadır (Tüysüz, 1997). Ankara–

Çankırı–Kastamonu devlet karayolu 

güzergahının 5 km güneyinde yer alan Kalecik, 

Ankara‟ya 67 km uzaklıktadır.  

İlçenin batısında Karbasan Dağı, 

güneyinde İdris Dağı, güney–kuzey 

doğrultusunda Kızılırmak vadisi ile 

çevrelenmektedir. İlçe 2.000 m yükseklikteki 

İdris dağı ile 625 m yükseklikteki Kızılırmak 

vadisi çukuruna yerleşmiştir. İlçenin rakımı 725 

m, yüzölçümü 1318 km
2
‟dir. İlçe arazinin 

yaklaşık %7.11‟i orman alanı, %22.89‟u mera ve 

çayır, %31.65‟ini kayalık taşlık arazi, %38.34‟ü 

tarım arazisidir. Tarım arazisi dağılımı ise 

%65.19‟u tarla arazisi, %27.59‟u nadas, %4.92 

bağ, %1.16‟sı meyve, %1.14‟ü sebze 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim, 2011a).  

 

Materyal ve Metod 
Türkiye Devlet İstatistik Kurumu verileri; 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe 

Tarım Müdürlüğü 2011 yılı brifing raporu, T.C. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü‟nden temin edilen meteorolojik 

veriler ve Kalecik İlçesi‟ndeki (Tüysüz, 1997; 

Özdemir, 2003; Gündüz, 2001-2004) çalışmalar 

değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

İlçede tipik İç Anadolu iklimi hakimdir, 

yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar 

yağışlı geçmektedir. Ancak, Tüysüz (1997) 

tarafından ve bu çalışma ile Kalecik ile yakın 

yerleşim yerlerinin iklim özellikleri konusunda 

yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeler 

sonucunda, İlçenin çevre istasyonlara (Ankara, 

Elmadağ, Çankırı, Esenboğa) göre daha sıcak 

olduğu tespit edilmiştir.  

İlçe arazisi çevre yerleşim alanlarına göre 

daha alçak, adete çanak şeklinde olduğundan 

kesilen hava akımları sıcaklığın artmasını, 

Kızılırmak ise nemin artmasına neden 

olmaktadır (Gündüz, 2004). Bu özelliği ile tipik 

bir mikroklima özelliği gösterir. (Anonim, 

2011a).  

Kalecik‟in iklim özellikleri, çalışma 

açısından önemli olacağı düşünülenler Çizelge 

1‟de özetlenmiştir.  

Çizelge 1‟de özetlendiği gibi yıllık 

ortalama sıcaklığı 13
o
C‟dir. İç Anadolu‟da en 

büyük problemlerden birisi olan donlu gün sayısı 

0.4 gündür. Ancak zamansız donlar ve sıcaklığın 

fazla düşmesi gibi olumsuzluklar nadiren de olsa 

görülmektedir. Ayrıca yaz ve kış ayları 

arasındaki sıcaklık farkları da yüksektir.  

Yıllık ortalama yağış miktarı 442 mm‟dir. 

Yağışlar ise genellikle sonbahar ve kış aylarında 

yoğunlaştığından yetiştiricilikte sulama 

yapılması gereklidir. Ancak Kızılırmak nehri 

havzasında yaklaşık 1 m‟de yer altı suyu 

bulunmaktadır (Işık ve Öztürk, 1998). Ayrıca 

yağışlı zamanlarda su bulunana Uludere, Keçi 

Deresi, Kale Çayı, Killik Deresi ve Tekkavak 

Deresi gibi çeşitli çay ve dereler bulunmaktadır 

(Aslangil ve Ekiz, 1995). Havza haricinde yer 

altı ve kaynak suyu yeterli değildir.  

İlçenin toprak yapısının oransal dağılımı 

ise şu şekilde özetlenebilir. %86.1 kahverengi 

toprak, %11.5 kırmızı kahverengi toprak, %2.0 

alüvyal toprak, %0.3 kahverengi orman 

toprakları, %0.1 kolüvyal topraklardan 

oluşmaktadır (Gündüz, 2004).  

İlçenin doğal bitki örtüsü ise Pinus nigra 

(karaçam), Juniperus sp. (ardıç), Pyrus 

elaegrifolia (ahlat) ve Quercus sp. (meşe) 

ormanları ile kaplı olan Kalecik, insanların 

ormanları kesip yok etmesi sonucu bugün step 

bitki örtüsü ile kaplıdır (Tüysüz, 1997; Gündüz, 

2001). Yerleşim alanı çevresinde daha çok 

kurakçıl karakterde Festuca sulcata gibi otsular 

yaygındır. İlçede bozkır bitkisi olarak 
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çoğunlukla çok yıllık verbascum phlomoides 

(sığırkuyruğu) ile Astragalus glycphyllos (geven 

dikeni) türleri görülmektedir. Ayrıca çoğu yaz 

kuraklığına dayanabilen Thymus sp. (kekik), 

veronica officinalis (yavşan otu) ve Peganum 

harmala (üzerlik otu) ve Circium arvense (Köy 

göçüren) gibi bozkır bitkileri de bulunmaktadır. 

Yabani elma (Malus communis L), erik (Prunus 

domestica L.), alıç (Cratagus azarolus L.), 

kuşburnu (Rosae canina) gibi ağaçlarda seyrek 

olarak bulunmaktadır (Özdemir, 2003).  

İlçede yer yer yarı kurak iklime uygun 

kurakçıl tüylü meşe (Quercus pubescens) 

ormanları, akarsu boylarında Populus sp. 

(Kavak) ile Salix sp. (Söğüt), Fraxinus oxcarpa 

(Dişbudak), Robinia pseudoacaia (Yalancı 

akasya) ağaçları bulunmaktadır (Tüysüz, 1997; 

Gündüz, 2001). Keçideresi ve Uluderenin 

birleşip oluşturduklar vadi çevresinde fındık 

yetiştirilmektedir. Kızılırmak vadisi boyunca yer 

yer incir ağaçları (Ficus carica L.) da 

bulunmaktadır (Özdemir, 2003).  

 

Sonuç  

Yukarıdaki veriler doğrultusunda bölgenin 

iklim koşulları göz önüne alınarak Kalecik‟te süs 

bitkileri yetiştiriciliği yapılabileceği tespit 

edilmiştir. Yetiştiricilik denemelerine 

başlanması gerekmektedir. Bu çalışmalara ilk 

etapta Ankara‟nın Mamak, Yenimahalle, Sincan 

ve Kazan İlçelerinde yetiştirilen lale, sümbül, 

nergiz ve karanfil kesme çiçek türlerinin açıkta 

ve örtüaltı yetiştiriciliği denemeleri yapılmalıdır. 

Yalçıntaş (2011) tarafından Ankara koşullarında 

yetiştirilebilen Glayölün Kalecik‟te yetiştiricilik 

denemeleri kurulmalıdır. Ayrıca doğal bitki 

örtüsünde bulunan Pinus nigra (karaçam), 

Juniperus sp. (ardıç), Pyrus elaegrifolia (ahlat) 

ve Quercus sp. (meşe) gibi türlerin fidan 

üretimleri açıkta yapılıp, yeniden ilçenin bitki 

deseninde eski zenginliğine kavuşturulmalıdır.  
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Çizelge 1. 1994–2003 yılları arası meteoroloji elemanları ortalama değer tablosu (Anonim, 2013b).  

Meteorolojik Elemanlar Ortalama Değer 

Ortalama sıcaklık (
o
C) 13.0 

Ortalama düşük sıcaklık (
o
C) 6.5 

Ortalama yüksek sıcaklık (
o
C) 18.6 

Ortalama bağıl nem (%) 64.0 

Ortalama toplam yağış (mm) 442.0 

Ortalama kar yağışlı gün sayısı 17.8 

Ortalama donlu günler sayısı 0.4 

Ortalama rüzgar hızı (bofor) 1.7 

Ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı (rüzgar hızı 6–7 bofor) 15.6 

 

 
Şekil 1. Kalecik haritası.  
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Özet 

Türkiye florasında çoğunluğu Akdeniz, Ege, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgelerinde yayılış gösteren 800‟den fazla geofit bitki bulunmaktadır. Türkiye‟de Fritillaria cinsi 19‟u endemik 

olmak üzere toplam 41 takson içermektedir. Endemik bir tür olan Fritillaria aurea Adıyaman ile Malatya illeri 

arasında bulunan Sürgün beldesinin dağlık yamaçlarında (1600 m) yayılış göstermektedir. Bitki oldukça 

gösterişli ve benekli sarı çiçeklere sahiptir. Bu çalışma ile F. aurea bitkisinin in vitro çoğaltım potansiyelinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 2011 yılında araziden toplanan F. aurea soğanları Dicle Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde kültüre alınmıştır. in vitro doku kültürü çalışmaları için kullanılacak 

soğanlar, hastalıksız ve üzerinde herhangi bir yara izi olmayan soğanlardan seçilmiştir. Soğanlar buzdolabında 

4
o
C sıcaklıkta muhafaza edilmiştir. Soğanların yüzey sterilizasyonu için %100 çamaşır suyu (%5 NaOCl) ile 15 

dk. sterilizasyon sonrası 3x3 kez durulama yapılmıştır. Daha sonra soğanlar dikey şekilde (½ soğan) kesilerek 24 

±1
o
C‟de 16 saat ışık ve 8 saat karanlık foto periyodunda, içerisinde 0.1 mg/l TDZ ve 0.1 NAA mg/I içeren %3 

sukroz ve %0.62 agar (Duchefa) ile katılaştırılan MS besi ortamında kültüre alınmışlardır. Kültür ortamında F. 

aurea soğanlarında çok fazla sayıda somatik embriyo oluşmuştur. Bu somatik embriyolar daha sonra 5 ml/L 

amoklavin içeren modifiye edilmiş MS ortamına alınmışlardır. Yaklaşık 45 gün sonra sürgün oluşturan 

soğancıklar 0.5 mg/l NAA içeren MS ortamında köklenmeye bırakılmıştır. Elde edilen sonuçlar bitkinin in vitro 

çoğaltımının başarıyla yapılabileceğini göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fritillaria aurea; in vitro, mikroçoğaltım; soğancık 

 

Studies on in vitro Micropropagation of Fritillaria aurea Schott 

Abstract 

There are more than 800 geophytes plant species distributed in Mediterranean, Aegean, South Black Sea, 

South and Southeastern Anatolia regions of Turkey. Fritillaria is represented by 41 taxa in Turkey, 19 of them 

are endemic. Endemic Fritillaria aurea are distributed in mountainous hillside Surgun region in between 

Adıyaman and Malatya provinces at an elevation of 1600 m above sea level. The plant has attractive and golden 

spotty yellow flowers. This study was carried out with aim to determine in vitro micropropagation potential of F. 

aurea bulbs of the plant that were cultivated at the Department of Field Crops Faculty of Agriculture, Dicle 

University, Diyarbakır, Turkey. For in vitro tissue culture, the bulbs were carefully selected from disease free 

material without any injury on the them. The bulbs were stored at 4
o
C until use. Surface sterilization of bulbs 

was done using 100% commercial bleach (containing 5% NaOCl) for 15 min. Thereafter, the bulbs were rinsed 

3x3 min using bidistilled sterilized water. The surface sterilised bulbs were sliced (½) longitudinally, and were 

cultured on MS medium supplemented with 0.1 mgl
–1

 TDZ and 0.1 mgl
–1

 NAA and 30 g/l sucrose solidified with 

6.2 g/l agar, that were incubated at 24±1
o
C under 16 h light photoperiod. It was observed that the cultures 

induced excessive somatic embryos on modified MS medium. Thereafter 45 days, the bulbs with shoots were 

rooted on MS medium containing 0.5 mgl
–1

 NAA. The results showed that F. aurea could be successfully 

propagated using in vitro techniques.  

 

Keywords: Fritillaria aurea; in vitro micropropagation; bulblet 

 

GiriĢ 

Dünyada toplam 165 türü bulunan 

Fritillaria cinsi Türkiye‟de 41 takson ile temsil 

edilmektedir. Bu taksonların 27 adedi endemik 

olup endemizm oranı %36.53‟tir. Bu yüksek 

oran Türkiye florasının bu genusun genetik 

çeşitliliğinin merkezi olabileceğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, Fritillaria 

cinsine ait türler tarımsal ve ekonomik açıdan 

yüksek öneme sahiptirler (Tekşen ve Aytaç, 

2008; Türktaş ve ark., 2012). Fritillaria cinsine 

ait türler morfolojik özellikleri ve çevreye karşı 

fizyolojik uyumları bakımından geniş bir 

varyasyon göstermekte, bu varyasyonun bir 

sonucu olarak yaygın bir şekilde soğanlı süs 

bitkisi olarak kullanılmaktadırlar (Tekşen ve 

Aytaç, 2012).  
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Bazı Fritillaria türleri geleneksel Çin 

tıbbında öksürük giderici ve balgam söktürücü 

olarak kullanılmaktadırlar (Wang ve ark., 2006). 

Fritillaria cinsine mensup bitkiler 1200–2000 m 

yükseklikler arasında yayılış göstermektedir. 

Kuzey–batı Çin‟de yayılış gösteren Fritillaria 

karelinii türleri çöl bitkisi olarak bilinmektedir 

(Rix ve Zarrei, 2007).  

Soğanlı bitkiler doğal ortamda sınırlı 

sayıda bulunmakta, kaçak sökümler nedeniyle 

sürekli bir baskı altına bulunmaktadırlar. Geniş 

alanda üretim için fazla sayıda soğana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tohumdan soğan üretimi için 

türe göre değişmekle birlikte 3–6 yıl geçmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle yeterli ve hızlı soğan 

ihtiyacının karşılanması için doku kültürü 

tekniklerin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Fritillaria türlerinde doku kültüründe 

explant kaynağı olarak soğan, olgunlaşmamış 

embriyo, yaprak ve kök eksplantları 

kullanılmaktadır. Endemik bir bitki olan F. 

aurea bitkisinin oldukça güzel albenili çiçeklere 

sahiptir. Bu çalışma ile bitkinin soğanlarından in 

vitro çoğaltım olanaklarının araştırılması 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma, 2012 yılında Dicle 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 

Bölümü, Biyoteknoloji Laboratuvarında 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak 

kullanılan F. aurea soğanları, Dicle Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Soğanlı 

Bitkiler Koleksiyon Bahçesi‟nden temin 

edilmiştir.  

Tarladan hasat edilen F. aurea soğanları, 

hastalıksız ve üzerinde herhangi bir yara izi 

olmayan soğanlardan seçilmiştir. Soğanlar 

çalışmaların yapılacağı tarihe kadar 

buzdolabında 4
o
C sıcaklıkta muhafaza edilmiştir.  

Soğanların yüzey sterilizasyonları için 

steril kabin içerisinde, %100 çamaşır suyu (%5 

NaOCl) ile 15 dk. sterilizasyon süresi sonunda 

3x3 dk durulama yapılmıştır. Yüzey 

sterilizasyondan sonra soğanlar steril kabin 

içinde, steril bisturi ve pens ile dikey şekilde (½ 

soğan) kesilerek içerisinde %3 sukroz ve %0.62 

agar (Duchefa) ile katılaştırılan MS besi 

ortamında steril petri kaplarında 24±1
o
C‟de 16 

saat ışık ve 8 saat karanlık fotoperiyotunda, bir 

hafta süreyle bekletilmiştir. Daha sonra 

eksplantlar farklı oranlarda oksin ve sitokinin 

içeren rejenerasyon ortamlarında kültüre 

alınmıştır. Modifiye MS olarak basal MS 

ortamına 170 mg/l potasyum fosfat, 1900 mg/l 

potasyum nitrat, 100 mg/I inositol, 0.5 mg/I 

nikotinik asit, 0.5 mg/l pyridoxin, 0.1 mg/I 

tiamin ve 2 mg/I glisin ilave edilmiştir. 

Ortamların pH‟sı 5.6–5.8 arasında olacak şekilde 

0.1 N HCI ve ya 0.1 N NaOH ile ayarlanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

F. aurea bitkisine ait soğanlar 16.05.2012 

tarihinde 0.05 mg/l TDZ ve 0.1 mg/l NAA ve 

0.1 mg/I TDZ ve 0.1 mg/l NAA içeren MS 

ortamlarında kültüre alınmışlardır. in vitro 

ortamda soğanlar çok sayıda somatik embriyo 

oluşturmuşlardır. Oluşan bu embriyolar 28 hafta 

sonra modifiye edilmiş MS ortamına 

alınmışlardır. Anaç eksplant artıkları (kalıntıları) 

atılmamış ve modifiye edilmiş MS ortamına 

aktarılmış, burada eksplantların R2 rejenerasyon 

yeteneğinin belirlenmesine çalışılmış ve somatik 

embriyo oluşumunun devam ettiği görülmüştür.  

Somatik embriyolarda yaklaşık 2 hafta 

sonra soğan oluşumu, oluşan bu soğanlarda 

hacim büyümesi ile birlikte sürgün oluştuğu 

gözlenmiştir. Soğancıklarda besin ortamında 

bakteriyel bulaşıklık gözlenmiştir. Bu sorunun 

giderilmesi için soğancıklar önce 500 mg/l 

amoklavin içeren, 2 hafta sonra explantların alt 

kültürü yapılarak 2 g/l aktif kömür içeren 

modifiye edilmiş MS ortamına aktarılmışlardır.  

Soğanların bu dönemde gelişimi yavaş 

olmakla birlikte çap artışı beklenmiştir. Kültür 

başlangıcından 41 hafta sonra soğancıklar 500 

mg/l amoklavin, 0.25 mg/l ile 1.00 mg/l arasında 

değişen NAA içeren MS köklendirme ortamına 

alınmışlardır.  

 

Kallus oluĢumu 

Farklı oranlarda oksin ve sitokinin içeren 

MS ortamında soğan explantlarında somatik 

embriyo ve kallus oluşumu başlamıştır. Yaklaşık 

4 ay içinde bu kalluslar, gelişerek açık sarı renkli 

ve kompakt yapıdaki kallus kitlesi 

oluşturmuştur. Oluşan kalluslardan somatik 

embriyo ve sürgünler gelişmiştir. Sürgün 

oluşturan bu soğancıklar, modifiye edilmiş MS 

ortamına aktarılmıştır.  

TDZ, bitki türlerinin büyük bir 

çoğunluğunda, diğer sitokininlere göre daha 

güçlü bir etkiye sahiptir. TDZ‟nin in vitro 

kültüründe sitokinin kaynağı olarak kullanılan ve 

sürgün rejenerasyonunu teşvik eden önemli bir 
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büyüme düzenleyicisi olduğu ve TDZ oranının 

uygun bir biçimde ayarlanması ile sürgün 

rejenerasyonunun 8–10 kat artırabileceği 

bilinmektedir (Thomas ve Katterman 1986, 

Böhmer ve ark., 1995; Hasokawa ve ark., 1996). 

Bu çalışmadan elde edilen ilk gözlemler, 

TDZ‟nin soğancık oluşumunu etkin bir şekilde 

teşvik ettiğini göstermektedir (Çizelge 1).  

Farklı Fritillaria türlerinin rejenerasyon 

yetenekleri bitkinin genotipi, yetiştiği ekolojik 

koşullar ve in vitro ortam ve koşullarına bağlı 

olarak değişmektedir. Kukulczanka ve ark. 

(1989) Fritillaria meleagris bitkisi ile yaptıkları 

çalışmada soğan pulları ve bütün soğandan 

rejenerasyon ile adventif soğancıklar elde 

etmişleridir. Çalışmada, en yüksek rejenerasyon 

oranının sitokinin ve oksin karışımından elde 

edildiği, 0.5–2.0 mg/I konsantrasyonun explant 

başına adventif soğan oluşumunu artırdığını, 

buna karşın 4.0 mg/I BA konsantrasyonunun 

rejenerasyon oranını azalttığını bildirmektedir.  

Sonuç olarak; Türkiye‟de birçok endemik 

türü bulunan Fritillaria cinsine ait birçok tür 

ekonomik açıdan önemli potansiyele sahiptir. F. 

aurea türü in vitro ortamda yüksek oranda kallus 

oluşturmakta ve kallus yolu ile çok fazla sayıda 

soğancık üretimi yapılabilmektedir. TDZ 

kullanımı ile fazla sayıda sürgün oluşumu 

gözlenmiştir. F. aurea bitkisinde ön deneme 

amaçlı yapılan bu çalışma bir ilk niteliğinde 

olup, oldukça ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. 

İleride yapılacak çalışmalarda sürgün, kök ve 

soğancık oluşumu için optimize edilmiş protokol 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Çizelge 1. F. aurea bitkisinde kallus oluşturma oranı, soğan oluşum oranı ve sürgün oluşturma oranı ortalama 

değerleri 

Ortamlar (mg/I) 
Kallus oluşturma oranı (%) Soğan oluşturma oranı (%) Sürgün oluşturma oranı (%) 

TDZ NAA 

0.05 0.01 100 93.3 100 

0.10 0.01 100 100.0 100 

 

 
Şekil 1. F. aurea bitkisinin soğanları ve çiçekli görünümü 
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Şekil 2. Modifiye edilmiş MS ortamında soğancıklarda meydana gelen bakteriyel bulaşıklığı 

 

 
Şekil 3. F. aurea bitkisinden in vitro ortamda soğancıklardan sürgün oluşumu 
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Özet 

 

Çalışma doğal alanlara yakın bir kentte halkın farkındalığını belirlemek için yapılmıştır. Çalışma alanı 

Adana iline bağlı Feke ilçesidir. Nüfusu 2012 yılı verilerine göre 4608 kişidir. İlçenin toplam nüfusu 39 köy ve 

61 mezra ile 18055 kişidir. Adana‟dan 122 km uzaklıkta bulunan Feke, Hititlerin hakim olduğu dönemde 

kurulmuştur. Rakımı 620 m‟dir. Ancak ilçenin engebeli bir arazi üzerinde yer alması ile bazı yerlerde yükselti 

2495 m‟ye kadar ulaşmaktadır. 1333 km
2
‟lik alana yayılan ilçenin %70‟i (93468 ha) ormanlarla kaplıdır. Burada 

41 familyadan 84 cinse ait 101 tür doğal olarak yetişmektedir. Ormanlarda sedir (Cedrus libani), göknar (Abies 

cilicica), kızılçam (Pinusbrutia), gürgen (Carpinus sp.), çınar (Platanus orientalis), karaçam (Pinus nigra) ve 

meşe (Quercus sp.), maki formasyonunda ardıç (Juniperus sp.), menengiç (Pistacia terebinthus), sandal ağacı 

(Arbutus andrachne), defne (Laurus nobilis) gibi bitkiler bulunmaktadır. İlçe merkezinden geçen Göksu çayı 

kıyısındaki alanlar düz değildir. Büyük kaya blokları ile dik yükselen kesimler de dahil olmak üzere yerleşim 

bölünmüş engebeli bir arazi üzerine yayılmıştır. Merkezden yürüme mesafesindeki doğal alanlar ve ormanlar 

ilçenin etrafında bulunmaktadır. Bu şekilde bir yerleşim içinde yaşayan halkın doğal bitki örtüsünden yararlanma 

şekilleri ile bu bitkiler arasındaki bazı türleri süs bitkisi olarak algılamasına yönelik farkındalığı belirlemek üzere 

tesadüfi olarak seçilen kişilerle yüzyüze görüşme şeklinde anketler yapılmıştır. Anketler %10 hata payı ile %90 

güven aralığında olacak şekilde 216 kişi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular halkta doğal bitkilerin süs bitkisi 

olarak kullanımı yönünde belirli bir farkındalık oluşmadığını göstermiştir. Büyük çoğunluk süs bitkisi olarak iç 

mekan bitkileri ve kesme çiçeği anlamaktadır. Ayrıca ilçe genelinde belirgin bir bahçe anlayışının da 

yaygınlaşmadığı saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Feke, doğal bitki örtüsü, süs bitkileri, halkın farkındalığı 

 

The Public Awareness for Natural Plant Species Use: The Feke/Adana Case 

Abstract 
The study was undertaken to determine public awareness in a town close to natural areas in Feke town of 

Adana city. The total population of the town consisting 39 villages and 61 hamlets is 18055 and 4608 people is 

living in town center. Feke is 122 far away from Adana and its foundation dates back to Hittite period. The 

elevation of the town is 620 m. However, the elevation reaches to 2495 m at some zones due town‟s 

mountainous location. The 70% (93468 ha) of the town, spread to 1333 km
2
, is covered with forest. In the region 

101 species from 84 types from 41 families are naturally grown. Plants such as Cedar (Cedrus libani), fir (Abies 

cilicica), red pine (Pinus brutia), hornbeam (Carpinus sp.), sycamore (Platanus orientalis), black pine (Pinus 

nigra) andoak (Quercus sp.)are grown in the forests and juniper (Juniperus sp.), pistacia (Pistacia terebinthus), 

sandalwood (Arbutus andrachne) and laurus (Laurus nobilis) are grown in maqius formation. The town is 

surrounded with natural areas and forest within walking distance. and for determination of modes of uses of 

natural plant cover and public awareness on perception of some types as an ornamental plants who lived in an 

area alike face to face interviews were undertaken with randomly selected locals. Interviews were accomplished 

with 216 participants with 10% error margin and 99% confidence interval. Results revealed an uncertain public 

awareness for the use of plants as an ornamental purposes. The majority of the participants comprehend iç 

mekan and cut flowers as an ornamental plants. Moreover, the garden concept across the town is not 

widespreaded.  

 

Keywords: Feke, natural vegetation cover, public awerness, ornamental plants 

 

GiriĢ 
Ülkemiz zengin bitkisel materyale sahip 

bir bölgede yer almaktadır. Dünyadaki 34 

biyoçeşitlilik merkezinin üçü Türkiye‟dedir. 

Farklı kaynaklara göre Ülkemizde 10000, 11014 

veya 12000 bitki, 80000 hayvan türünün yetiştiği 

ifade edilmektedir. Bu bitkilerden %34.5‟i 

endemiktir (Avcı, 2005; Başer, 2002; 

Şekercioğlu ve ark., 2011; Türe ve Böcük, 

2010).  
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Halkın doğal bitkilerle ilişkisini genelde 

geleneksel kullanımlar ile pazarı olan bitkilerin 

doğadan toplanması oluşturmaktadır. Geleneksel 

kullanımlar arasında tıbbi amaçlı olanlar ilk 

sırada yer almaktadır. Bunun dışında beslenme, 

boya elde etme, hayvan yemi olarak kullanma 

gibi farklı amaçlarla da bitkiler doğadan 

toplanmaktadır. Endüstriyel ürün olarak farklı 

amaçlarla doğadan toplanarak satılan bitkiler 

büyük bir miktar oluşturmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda da bu durum ortaya konulmuştur 

(Lubbe ve Verpoorte, 2011). Dünyanın farklı 

bölgelerinde doğadan toplanarak geleneksel 

olarak kullanılan bitkilerin sayıları farklıdır. 

Montecorvino Rovella (İtalya)‟da yapılan bir 

çalışmada geleneksel olarak tıbbi amaçlarla 

kullanılan 95 takson olduğu (Natale ve Pollio, 

2007), Güney İtalya‟da (Campania bölgesi) 86‟sı 

halk sağlığı, 15‟i hayvan sağlığı, 69‟u besin, 18‟i 

hayvan yemi, 61‟i yerel, 8‟i tarımsal amaçlarla 

toplam 192 türün kullanıldığı bildirilmektedir 

(Novella ve ark., 2013). Barselona‟nın 

kuzeyinde yer alan Montseny bölgesinde de 584 

tür insan ve hayvan sağlığı başta olmak üzere 

kullanılmaktadır (Bonet ve Valles, 2007). Bosna 

Hersek‟te de 173 doğal tür de tıbbi amaçlarla 

kullanılmaktadır (Kundalic ve ark., 2010). 

Sicilya‟da (İtalya) 100, Batan Adalarında 

(Filipinler) 112, Balear Adalarında 68 türün 

doğadan toplanarak tıbbi amaçlarla kullanıldığı 

ifade edilmektedir (Abe ve Ohtani, 2013; Carrio 

ve Valles, 2012; Leto ve ark., 2013).  

Türkiye‟de ticari olarak pazarlanan 300 

tıbbi bitki taksonu bulunduğu ifade edilmektedir 

(Coşkun ve Özkan, 2005). Bunların önemli bir 

kısmı doğadan temin edilmektedir. Şimşek ve 

ark., (2002), 14 il ile ilçe ve köylerinde oturan 

2246 kişi ile yaptıkları çalışmada Scorzonera 

sp., Tragopogon sp., Berberis sp., Anchusa sp., 

Chenopodium album başta olmak üzere 101 

taksonun sadece gıda, Arum sp, Centaurea 

solstitialis, Tragopogon sp., Alkanna orientalis, 

Ecballium elaterium, Teucriumpolium başta 

olmak üzere 78 bitkinin tedavi, Sinapis arvensis, 

Tymbra spicata, Mentha sp., Malva neglecta gibi 

65 bitkinin gıda ve tedavi, yün boyama, nazarlık 

ve süs eşyası olarak da Sambucus nigra, 

Crataegus sp., Urtica dioica ve Peganum 

harmala türlerinin kulanıldığını belirlemişlerdir. 

Her bölge ve ilde mevcut bitki varlığı ile ilişkili 

olarak bitki türleri doğadan toplanarak 

kullanılmaktadır. Kırklareli‟de 100, Manisa‟da 

41, Sivrice‟de (Elazığ) 81, Maden‟de (Elazığ) 

88, Malatya‟da 108, Edremit körfezinde 

(Balıkesir) 99, Marmaris‟te 64, Sivas ve 

Yozgat‟ta 100 taksonun doğadan toplanarak 

tıbbi amaçlı kullanıldığı, Kışlak‟da (Yayladağı–

Hatay) 94 yöresel ad ve 32 kullanış şekli olduğu 

saptanmıştır. Halk kendi gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla yakın çevresindeki bitki 

türlerini geçmişten gelen bilgi birikimi ile 

tanımaktadır. Dünyada süs bitkilerinin önemli 

bir kısmının anavatanı Afrika‟dır. Ülkemizde 

doğada bulunan az sayıda tür süs bitkisi 

pazarında yerini bulmuştur. Bu nedenle de 

yapılan çalışmalarda süs olarak kullanılan 

bitkilere Peganum harmala– üzerlik örnek 

verilmiştir. Bunun dışında süs bitkisi algısından 

bahsedilmemektedir (Çakılcıoğlu ve Türkoğlu, 

2010; Çakılcıoğlu ve ark., 2011; Gürdal ve 

Kültür, 2013; Keskin ve Alpınar, 2002; Kültür, 

2007; Özüdoğru ve ark., 2011; Polat ve Satıl, 

2012; Tetik ve ark., 2013; Uğurlu ve Seçmen, 

2008).  

Bu çalışmanın amacı Feke‟de (Adana) 

halkın doğal bitki örtüsünden yararlanma 

şekilleriyle bu bitkiler arasındaki bazı türleri süs 

bitkisi olarak algılamasına yönelik farkındalığı 

belirlemektir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma 2012 güz ve 2013 bahar aylarında 

yürütülmüştür. Feke 36–37° kuzey enlemleri ile 

34–35° doğu boylamları arasında Akdeniz 

Bölgesi‟nin kuzey doğusunda yer almaktadır. 

Doğusunda Saimbeyli ve Sumbas (Osmaniye) 

ilçeleri, batısında Yahyalı (Kayseri), kuzeyinde 

Develi (Kayseri) ve Saimbeyli, güneyinde 

Kozan yer almaktadır. Adana‟ya 122 km 

uzaklıktaki Feke 1333 km²‟lik yüz ölçümüne 

sahip olup, nüfusu 2012 TUİK verilerine göre 

4608 kişidir. Yöre halkının geçim kaynakları 

içinde orman ürünleri önemli yer tutmaktadır.  

Çalışmada tesadüfî olarak seçilen 216 kişi 

ile yüz yüze görüşme şeklinde yarı standart 

anketler yapılmıştır. Ankete katılacak kişi sayısı 

%10 hata payı ile %90 güven aralığında olacak 

şekilde belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 

2004). Anket soruları iki kısımdan oluşmaktadır. 

Birinci kısımda cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, 

meslek, medeni durumu, kaç çocuk olduğu, evde 

kaç kişi yaşadığı, nereli olduğu ve Feke‟de 

yaşadığı mahalle adı ile kaç yıldır Feke‟de 

yaşadığı, gelir durumunu belirleyecek kişisel 

bilgilerin yer aldığı sorular bulunmaktadır. İkinci 

kısımda ise bitki bilme durumu, bitki kullanımı 
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ve süs bitkileriyle ilgili mevcut bilgilerini 

öğrenmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. Bu 

kısımdaki bilgileri elde etmek amacıyla 

öncelikle Feke‟de doğal olarak yetişen türler 

“Flora of Turkey” adlı eserin 11 cildi taranarak 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu türlerin 

fotoğrafları ve bilgileri Tübives (Türkiye 

Bitkileri veri Servisi) ile çeşitli kaynaklardan 

bulunmuş, biraraya getirilerek bu fotoğraflar A3 

boyutunda üç sayfaya yerleştirilerek basılmış ve 

anketler sırasında tek tek sorgulanmıştır. 

Anketlerden elde edilen tüm veriler oransal 

olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

AraĢtırma Bulguları 

KiĢisel bilgiler: Anket yapılan kişilerin 

cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve Feke‟de 

ikamet süreleri ile ilgili veriler 

değerlendirilmiştir.  

Anket yapılan kişilerin %45‟ini bayanlar 

oluşturmaktadır. Anket yapılan kişilerin yaş 

aralığı 14 ile 87 arasında değişmektedir. Ankete 

katılanların %1‟i (2 kişi) yaşını gizlemiştir. En 

fazla yaş aralığı %25‟lik oranla 44–53 

arasındadır. Bunu %21‟lik dilimle 34–43 yaş 

aralığı, %15‟lik dilimle 24–33 yaş aralığı, 

%15‟lik dilimle 54–63 yaş aralığı ve %7‟lik 

dilimle 64 yaş ve üzeri kişiler izlemektedir. 

Ankete katılan kişilerden %6‟sı okuma yazma 

bilmemekte, %1‟i okuma yazma bilmekte, 

%24‟ü ilkokul, %21‟i ortaokul %37‟si lise ve 

%11‟i üniversite mezunudur. Feke ilçesinde 

ikamet etme durumu ise 5 yıl ve öncesi ile 5 

yıldan daha fazla süre olarak iki şekilde 

değerlendirilmiştir. Daha sonra yazın, tatillerde 

ve bayramlarda gelen kişilerinde olduğu ortaya 

çıkınca bu durum da değerlendirmeye alınmıştır. 

Feke‟de 5 yıl ve daha az süredir yaşayanlar, daha 

önce Adana (5 kişi), Denizli (3 kişi), Kozan (1 

kişi), Tufanbeyli (1 kişi), Ağrı (1 kişi) ve 

Diyarbakır (1 kişi) il/ilçelerinde ikamet 

etmişlerdir. Diğer sorularda olduğu gibi bu 

soruya cevap vermek istemeyen kişiler (%2) 

olmuştur. Eldeki verilere göre 5 yıl ve öncesi 

%8‟lik dilimi oluşturmakta, 5 yıldan daha fazla 

süredir ilçede ikamet edenlerse %86 gibi 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Bayram, tatiller ve 

yazın ilçeye gelenler de (%4) bulunmaktadır.  

Bitki bilme durumu: Doğada ve yakın 

çevrede tanıdıkları ağaç, çalı, soğanlı ve otsu 

bitkileri bilme durumları değerlendirilmiştir. 

Feke halkının tanıdığı ağaç ve çalılar Çizelge 

2‟de verilmiştir. Halkın en bildiği ağaçlar çam 

ve çınar olup, yörede doğal olarak yetişmektedir. 

Görüleceği üzere ağaç formundaki bitkilerin 

birden fazla yöresel adı bulunabilmektedir. Yöre 

halkının en iyi bildiği bitkilerin doğada var 

olması, halkın doğa ile iç içe bir yaşam 

sürdüğünün göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Ağaç olarak en iyi bilinenler çam (Pinus sp.) 

%11, çınar (Platanus sp.) %15 ve meşe 

(Quercus sp.) %11‟lik orana sahiptir. Feke 

ilçesinin çevresindeki ormanlarda en fazla 

bulunan bitki çam olduğu için ve geçim 

kaynağının ormanla ilişkili olması bu bitkiyi 

tanınır kılmıştır. İlçe coğrafyasının çınar 

yetişmeye çok uygun vadiler oluşturması ve ilçe 

merkezinde çok yaşlı çınar ağaçları bulunması, 

bu türün tanınmasında etkili olarak 

düşünülmektedir. İlçede Quercus cerris yakın 

çevrede yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 

ağaçlar tarım yapılan alanlarda ve bahçelerin 

kenarlarında büyük bireyler olarak 

görülmektedir. Bu da tanımada bir etken olabilir. 

Yapılan anketler sonucunda bölgede doğal 

olmayan, ancak yoğun kullanım alanı bulan 

tespih ağacı (Melia azaderach), salkım söğüt 

(Salix babylonica) ve okaliptus (Eucalyptus 

camaldulensis) gibi türler de halk tarafından 

bilinmektedir.  

Halkın yakın çevresinde var olan çalılar 

içinde en fazla tanıdıkları karaçalı (Paliurus 

spina–christi) %29 ve tesbih (Styrax officinalis) 

%24‟lük oranlara sahiptir (Çizelge 1). Bu iki tür 

yerleşim alanı içinde ve yakın çevresinde 

bulunmaktadır. Bu iki türün bilinme nedenleri 

arasında karaçalının nazara karşı kullanılması, 

tespih çalısı meyvelerinden de tespih 

yapılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Halkın bu grup içinde demircik (Ostrya 

carpinifolia) ve palamut (Quercus sp.) olarak 

bildirdiği bitkiler ağaç formundadır. Anket 

yapılan bireyler, bu türleri çalı olarak ifade 

ettikleri için bu grupta yer verilmiştir. Bu da 

türlerin kesilme tehdidi altında olduklarının bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Yine 

ülkemizde doğal olmayan, ancak yaygın 

kullanılan mazı (Thuja orientalis) da halk 

tarafından tanınmaktadır (%2). Feke halkının 

soğanlı bitkileri bilme ve tanıma durumu Çizelge 

3‟de verilmiştir. Soğanlı bitki olarak en iyi 

bilinen bitkiler sümbül (Hyacinthus sp.) %28, 

nergis (Narcissus sp.) %25 ve Lale (Tulipa sp.) 

%16 oranlarındadır. Bu türler de Feke yerleşim 

alanı yakın çevresinde bulunmaktadır. Bahar 

aylarında çiçeklenen bu türler çiçek renkleri ile 
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dikkati çekmektedir. Ayrıca sümbül ve nergisin 

kokulu olması da tanınmasında etkili olabilir. 

Anketlerin yapılması sırasında halkın bu bitkileri 

doğadan toplayarak vazolarda kesme çiçek 

olarak kullandığı da belirlenmiştir. Çizelgede yer 

alan menekşe (Viola sp.), çok yıllık otsu 

karakterde olduğu ve yapraklarının dip kısmında 

belirli bir noktadan grup halinde gelişmesi 

nedeniyle soğanlı grup içinde düşünülmüş 

olabilir. Diğer soğanlı bitkilerin bilinme oranları 

%10‟dan daha düşük olarak belirlenmiştir.  

Feke halkının meyveleri tanıma durumu 

Çizelge 4‟te verilmiştir. Halk bütün meyveleri 

tanımaktadır. En fazla tanınanlar ise elma 

(Malus sp.) %13, dut (Morus sp.) %11, armut 

(Pyrus communis) %10 ve perpir (Vitis vinifera) 

%10 oranlarındadır. Feke halkının otsu bitkileri 

tanıma durumu Çizelge 5‟te verilmiştir. Bu 

gruptaki bitkiler çok farklı niteliklerde olup, 

halkın farklı amaçlarla kullandığı türleri 

kapsamaktadır. Otsu bitki olarak yerel halkın 

çok fazla bitki türü bildiği anlaşılmaktadır. Bu 

türler içinde halkın en iyi bildiği otsu bitki 

yaralara karşı kullanılan kantaron (Hypericum 

perforatum) olup, %7‟lik tanınma oranına 

sahiptir. Ancak halkın otsu bitkileri çok farklı 

adlarla ifade etmesi, bu gruba giren çoğu 

bitkinin Latince adının verilmemesine neden 

olmuştur. Buna örnek olarak kantaron otu 

verilebilir. Bu bitki yara otu, oğul otu, katron, 

kantaron, kılıç otu gibi isimlerle 

anılabilmektedir. Kılıç otu, aynı zamanda Iris ve 

Gladiolus türleri için de verilen bir isimdir. Oğul 

otu Melisa için de kullanılmaktadır. Otsu bitkiler 

arasında doğadan toplanarak yenilen mantarlar 

da Türkçe adları ile yazılmıştır. Bu mantarlar 

halk tarafından kullanılmaktan çok, Orman 

İşletmesi tarafından halka toplattırılarak odun 

dışı orman ürünü olarak yurtiçi ve yurtdışına 

pazarlanmaktadır. Bu mantarlar çam mantarı ve 

kantaron mantarıdır.  

Doğadan toplanarak gıda olarak tüketilen 

bitkiler arasında yemlik (Scorzonera hispanica), 

gömeç (Malva sp.), semizotu (Portulaca 

oleracea), su teresi (Nasturtium sp.), soğan ve 

dağ sarımsağı (Allium sp.) olarak ifade 

edilmiştir. Bazı türlerin de doğadan toplanarak 

çayı yapılmaktadır. Bunlar da genellikle 

adaçaylarıdır. Kekikler de farklı şekillerde 

kullanılmaktadır.  

Otsu bitkiler içinde yörede doğal olmayan, 

ancak kendi bahçelerinde sebze veya yeşillik 

olarak kullanılan bitkiler de halk tarafından 

anılmıştır. Bunlar arasında tarımı yapılan susam 

(Sesamum indicum) ve buğday gibi bitkilere de 

yer verilmiştir.  

Ayrıca bahçelerde yetiştirilen bazı süs 

bitkileri de bu grup içinde anılmıştır. Bunlardan 

en ilgi çekici olanı soğanlı grup içinde yer alan 

akşamsefası (Mirabilis jalapa) türüdür. Bu grup 

içinde bölgede doğal olmayan bitki türlerine de 

yer verilmiştir. Bunlar cam güzeli (Impatiens 

walleriana), yılbaşı çiçeği (Zygocactus sp., 

Sclumbergera sp.), reyhan (Ocimum sp.), 

krizantemler (Chrysanthemum sp.), begonyalar 

ve eğreltilerdir (Nephrolepis exaltata). Burada 

bölgede doğal olan eğrelti (Polypodium australe) 

halk tarafından tanınmamaktadır. Halkın bu grup 

içinde andığı bir bitki de kuşburnudur. Bu bitki 

de odunsu grup içinde yer almakla birlikte otsu 

olarak da anılmıştır. Ahlât (Pyrus sp.) da otsu 

bitkiler içinde ifade edilmiştir. Benzer şekilde 

sumak (Rhus coriaria–Cotinus coggyria) da otsu 

olarak anılmıştır. Yörede sumak ekşisi yaygın 

olarak tüketilmektedir. Soğan ve dağ sarımsağı 

da otsu bitkiler arasında ifade edilmiştir.  

Bitki kullanımı: Anket yapılan kişilerin 

%51‟i doğadan toplayarak bitkileri farklı 

amaçlarla kullanmaktadır. Doğada yetişen bazı 

türler de halk tarafından bahçelerinde 

yetiştirilmektedir. Anket yapılan kişiler kekik 

(Thymus vulgaris), kantaron otu (Hypericum 

perforatum), oğul otu (Melissa sp.), nane 

(Mentha sp.), adaçayları (Phlomis sp., Salvia sp., 

Sideritis sp.), mantarlar, zeytin (Olea sp.), altın 

otu (Helichrysum arenarium), defne (Laurus 

nobilis), incir (Ficus sp.), papatya (Bellis sp.), 

asma (Vitissp.), sumak (Rhus coriaria–Cotinus 

coggyria) ve nergis (Narcissus sp.) türlerini 

doğadan toplayarak kendi bahçelerinde de 

yetiştirmektedirler.  

Anket yapılan kişilerin doğaya gidiş 

amaçları farklıdır. Anket sonuçlarına göre %35‟i 

piknik, %33‟i gezme, %11‟i avlanma, %10‟u 

kozalak toplama, %5 hayvan otlatma, %4‟ü 

diğer (iş amaçlı, balık tutma, spor amaçlı, 

mantar, odun, yeşilçay, defne toplama) amacıyla 

doğaya gitmektedir. Ancak küçük oranda bir 

grup (%2) doğaya gitmemektedir. Elde edilen 

verilerden anlaşılacağı üzere halkın büyük 

çoğunluğunun doğa ile belirli bir ilişkisi 

bulunmaktadır. Feke koşullarında bu durum 

kaçınılmaz görünmektedir. Doğaya gitmediğini 

söyleyen %2‟lik dilim de aslında doğa ile iç içe 

yaşamaktadır.  
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Süs bitkisi ile ilgili farkındalık ve bilgi 

durumu: Süs bitkisi algısına bağlı olarak halkın 

süs bitkileri ile ilgili tanım yapmaları 

istendiğinde büyük bir çoğunluk (%83) bir tanım 

yapmıştır. Tanımlarda genel olarak “çiçekli”, 

“kokulu”, “evde yetiştirilebilen”, “göze hoş 

görünen” ve “renkli” ifadeleri yer almaktadır. 

Ancak tanımlarda süs bitkisi ifadesi sadece „süs‟ 

kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Bu da henüz süs 

bitkileri konusunun yeterince ve bir piyasa 

ölçeğinde görülmediğinin göstergesi olarak 

kabul edilmiştir. Bitki türlerinin fotoğraflar 

içerisinde süs bitkisi olabilme durumu ile ilgili 

net yanıtlar alınamamıştır. Bu da halkın süs 

bitkileri ile ilgili algısından kaynaklanmaktadır 

savını güçlendirmektedir. Elde edilen bilgiler de 

bu nedenle değerlendirilmemiştir. Ancak 

Papaver rhoeas –gelincik ve Cyclamen pseud–

ibericum –sıklamen türleri birçok kişi tarafından 

süs bitkisi olarak işaret edilmiştir.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak araştırma alanında bitkilerin 

geçmişte ve günümüzde yöre halkının hayatında 

önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Yöre 

halkının bitkilerle ilgili bilgi ve birikimlerinin 

olduğu, ancak isimler noktasında karışıklıklar 

olduğu anlaşılmıştır. Genel olarak sorgulanan 

bitkiler içinde ağaçlarda %1, çalılarda %3, 

soğanlılarda %2 ve otsu bitkilerde ise %18 

oranında bitkiler bilinmemiş veya yanlış 

algılanmıştır. Bu durum tüm ülkemizde olduğu 

gibi eğitimle alakalıdır. Halkın farkındalığını 

artırma noktasında üzerinde durulması gereken 

bazı hususlar bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklar 

bakımından bu kadar zengin olan ülkemizde bu 

hususların ülkesel ölçekte ele alınması büyük 

önem taşımakta, hatta gereklilik göstermektedir. 

Ülkesel ölçekte geleneksel kullanımları da dâhil 

olmak üzerebitki bilgisi, eğitim programları 

içineyeterli düzeylerde alınmalıdır. Eğitim 

dışında bitkilere yönelik farkındalığın artırılması 

için yapılabilecek çok sayıda husus da mevcuttur 

(ilanlar, afişler, kataloglar hazırlanması–

dağıtılması, yarışmalar, programlar yapılması, 

vs). Ancak yerel koşullarda da yapılabilecek 

olan eylemler bulunmaktadır. Feke‟de süreklilik 

gösterecek şekilde çeşitli zaman aralıklarıyla 

eğitim, seminer, gezi, festival, yarışma ve 

benzeri gibi bitkileri tanımaya yönelik aktiviteler 

yapılabilir. Kent merkezinde veya yakın 

çevresindeki uygun bir kesimde arboretum 

niteliğinde bir alan oluşturulabilir.  
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Çizelge 1. Feke‟de doğal olarak yetişen ve sorgulanan türler 

No Familya 
Cins 

(adet) 

Tür 

(adet) 
Türler 

1 Alismataceae 1 1 Alisma lanceolatum with.,  

2 Anacardiaceae 1 1 Pistacia terebinthus subsp. palaestina 

3 Asclepiadaceae 1 1 Cionura erecta (L.) Griseb.,  

4 Asteraceae 3 5 

Carthamus lanatus L., Echinops orientalis Treutv., Echin. Gen., Tanacetum 

cadmeum (Boiss) Heywood subsp. orientale Grierson, T. cilicium (Boiss.) 

Grierson, T. densum (Lab.) Schultz Bip., subsp. eginense Heywood 

5 Betulaceae 3 3 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Fruct et Sem. subsp. antitaurica Yalt., Corylus 

avellana L., var. avellana, Ostrya carpinifolia Scop.,  

6 Boraginaceae  2 3 
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima Rochel ex Schultes, Onosma 

mutabile Boiss., O. ovalifolium Kotschy & Boiss.  

7 Buxuaceae 1 1 Buxus balearica Lam.,  

8 Capparaceae 1 1 Cleome ornithopodioides L.,  

9 Caryophyllaceae 6 7 

Arenaria univervia McNeill, Dianthus strictus var. subenervis (Boiss.), 

Minuartia globulosa (Lab.) Schinz & Thell, Petrorhagia prolifera (L.) Ball & 

Heywood, P. velutina (Guss.) Ball & Heywood Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 

velezia rigida L.,  

10 Cistaceae 1 1 Cistus laurifolius L.,  

11 Cruciferae 5 6 

Aethionema capitatum Boiss & Bal., Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold, 

Calepina irregularis (Asso), Iberis taurica DC., Isatis cappadocica subps. 

subradiata var. subradiata, I. constricta Davis 

12 Cyperaceae 1 1 Carex acuta L.,  

13 Dioscoreaceae 1 1 Tamus communis L. subsp. communis 

14 Ericaceae 1 1 Erica manipuliflora Salisb.  

15 Fagaceae 1 1 Quercus libani Oliver,  

16 Gentianaceae 1 1 Centaurium erythraea Rafn, subsp. turcicum (velen) 

17 Gramineae 10 10 

Aegilops triuncialis L., subsp. triuncialis, Agrostis stolonifera L., Bromus 

japonicus Thunb., subsp. japonicus, Catapodium rigidum (L.) var. majus (C. 

Presl) Lainz, Cleistogenes serotina (L.) Kengsubsp. serotina, Cynosurus 

echinotus L., Eremopoa capillaris R. Mill, Poa nemoralis L., Setaria verticillata 

(L.) P. Beauv., var. verticillata, Taeniatherum caput–meduase (L.) Nevski subsp. 

crinitum (Schreber) Melderis 

18 Guttiferae 1 2 
Hypericum elongatum Ledeb., subsp. microcalycinum (Boiss. & Heldr, H. 

olympicum L., F. macrocalyx (Freyn) Robson 

19 Illecebraceae 1 1 Paronychia chionaea Boiss., subsp. chionaea var. latifolia Chaudhri 
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20 Inuleae 1 1 Chrysophthalmum montanum (DC.) Boiss.,  

21 Labiatea 5 8 

Lotononis genistoides (Fenzl) Benth., Nepeta flavida Hub.–Mor., Phlomis 

capitata Boiss., Salvia multicaulis Vahl, Enum., S. napifolia Jacq., S. tomentosa 

Miller, S. verticillata L., subps. amasiaca (Freyn & Bornm) Bornm., Sideritis 

cilicica Boiss & Bal in Boiss.,  

22 Leguminosae 5 6 

Ononis spinosa L., subsp. leiosperma (Boiss.), Psoralea bituminosa L., 

Trifolium phleoides Pourr. ex Wild., T. purpureum var. purpureum, Trigonella 

crassipes Boiss., Vicia cassia Boiss.,  

23 Liliaceae 2 2 Allium paniculatum L., subsp. fuscum (Waldst. & Kit.) Arc., Similax aspera L.,  

24 Malvaceae 1 1 Alcea striata subsp. striata 

25 Moraceae 1 1 Ficus carica L., subsp. carica 

26 Oleaceae 3 3 
Fontanesia philliraeoides Labill., subsp. philliraeoides, Fraxinus ornus L., 

subsp. cilicia, Olea europea L., var. sylvestris (Miller) Lehr.  

27 Orchidaceae 3 4 

Comperia comperiana (Steven) Aschers & Graebn., Limodorum abortivum var. 

rubrum (L.) Swartz var. rubrum Sundermann ex Kreutz, Ophrys hittitica Kreutz 

& R. Peter, O. holoserica (Burm. fil.) subsp. holoserica 

28 Papaveraceae 1 1 Papaver polychaetum Schoot & Kotschy 

29 Plantaginaceae 1 1 Plantagomajor L., subsp. intermedia (Gilib.) Lange,  

30 Primulaceae 2 2 Cyclamen pseud–ibericum Hildebr., Lysimachia vulgaris L.,  

31 Ranunculaceae 3 4 
Nigella nigellastrum (L.), N. stellaris Boiss., Ranunculus ficaria subsp. 

ficariiformis Rouy & Fouc., Thalictrum flavum L.,  

32 Rosaceae 1 1 Rosa phoenicia Boiss.,  

33 Rubiaceae 2 4 
Crucianella macrostachya Boiss., Galium cassium Boiss., var. calvescens 

Boiss., G. davisii Ehrend. G. pterocarpum Boiss., var. calvescens Boiss.,  

34 Santalaceae 1 1 Thesium bergeri Zucc.  

35 Scrophulariaceae 2 4 
verbascum antitauricum Hub.–Mor, V. galilaeum Boiss., V. petiolare Boiss & 

Kotschy, veronicasyriaca Roemer & Schultes 

36 Solanaceae 1 1 Physalis alkekengi L.,  

37 Sparganiaceae 1 1 Sparganiumerectum L., subsp. neglectum (Beeby) K. Richter 

38 Thymelaeaceae 1 1 Daphnesericea Vahl,  

39 Umbelliferae 3 3 Apium nodiflorum (L.) Lag., Artedia squamata L., Kundmannia syriaca Boiss.  

40 Urticaceae 1 1 Parietaria lusitanica L.,  

41 Vitaceae 1 1 Vitis sylvestris 

Toplam    

 

Çizelge 2. Feke halkının ağaç ve çalıları tanıma durumları 
No Bitkinin Yerel Adları Kişi (Adet) Tanıma Oranı (%) Bitkinin Latince Adı 

Ağaçlar 

1 Çam 159 17 Pinus sp.  

2 Çınar 139 15 Platanus sp.  

3 Meşe, Pırnar, Pıynar, Pelit 98 11 Quercus sp.  

4 Sedir, Katran 87 9 Cedruslibani 

5 Kavak 76 8 Populus sp.  

6 Ardıç, andız, Indız 59 6 Juniperus sp.  

7 Hartlap 58 6 Arbutus sp.  

8 Kesme 49 5 Phillyrea sp.  

9 Göknar 28 3 Abies sp.  

10 Gürgen 27 3 Carpinus sp.  

11 Kızılçam 20 2 Pinus brutia 

12 Karaçam 19 2 Pinus nigra 

13 Söğüt 17 2 Salix sp.  

14 Kamalak, Kalamak, Ladin 14 2 Picea sp.  

15 
Defne (12 Kişi), Tesbih, Tepsi Ağacı (9 Kişi), Karacaağaç, (7 

Kişi), İğde (6 Kişi),  
1 

Laurus nobilis, Melia azedarach, 

Ulmus sp., Elaeagnus sp.,  

16 

Servi, Selvi (4 Kişi), Dişbudak (4 Kişi), Erguvan, Gelincik 

Ağacı (4 Kişi), Salkım Söğüt (3 Kişi), Akçakesme (3 Kişi), 

Keçiboynuzu, Harnup (3 Kişi), Karacan* (3 Kişi), Akasya (3 

Kişi), Kayın (2 Kişi), Fıstık Çamı (2 Kişi), Diken Ardıcı (2 

Kişi), Zambak Ağacı* (2 Kişi), Gariptoz, Okaliptüs (1 Kişi), 

Mezla, Mezra (1 Kişi), Meryem Ağacı* (1 Kişi) 

0 

Cupressus sp., Fraxinus sp. Cercis 

siliquastrum, Salix babylonica, 

Phillyrea sp., Ceratonia siliqua, 

Robinia pseudoacacia, Fagus sp., 

Pinus pinea, Juniperus oxycedrus, 

Eucalyptus camaldulensis 

Çalılar 

1 Karaçalı 75 29 Paliurus spina–christi 
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2 Tesbih, Tepsi, Tespi Çalısı 61 24 Styrax officinalis 

3 Süpürgelik, Süpürge Çalısı, Püren 27 11 Erica manipuliflora 

4 Menengiç 21 8 Pistacia terebinthus 

5 Çilbirti 17 7 Fontanesia philliraeoides 

6 Gül 13 5 Rosa sp.  

7 Demircik** 12 5 Ostrya sp.  

8 Palamut** 6 2 Quercussp.  

9 Şimşir 6 2 Buxus balearica 

10 Mazı 4 2 Thuja orientalis 

11 Karahan* 4 2 – 

12 Diken Çalısı* 5 2 – 

13 Biberiye (3 kişi), Sakızlık, Sakızdırık (2 kişi) 1 
Rosmarinus officinalis, Pistacia 

terebinthus 

14 Karamuk (1 kişi), Kesme Çalısı (1 kişi) 0 Berberis sp., Phillyrea sp.  

* Latince adı bilinmeyenler  ** Halkın farklı grupta isimlendirdiği bitkiler 

 

Çizelge 3. Feke halkının soğanlı bitkileri tanıma durumları 
No Bitkinin Yerel Adları Kişi (Adet) Tanıma Oranı (%) Bitkinin Latince Adı 

1 Sümbül 135 28 Hyacinthus sp.  

2 Nergis 118 25 Narcissus sp.  

3 Lale 78 16 Tulipasp.  

4 Çiğdem 33 7 Crocus sp.  

5 Menekşe**  27 6 Viola alba subsp. dehnhardtii 

6 Zambak 27 6 
Liliumsp., Amaryllissp., Hippeastrum 

sp., Gladiolus sp.  

7 Ebeden kösten, Sıklamen  14 3 Cyclamen sp.  

8 Salep, Yabani Salep 9 2 Orchis sp., Ophyris sp.  

9 Kardelen 8 2 Galanthussp.  

10 Dağ Lalesi 4 1 Anemone coronaria 

11 Yılanpancarı 3 1 Arum sp.  

12 

Çıtlık** (2 kişi), Dağ Soğanı* (2 kişi), Topuç, Topaç*(2 

kişi), Azalat, Azılat*(2 kişi), Arpa Zambağı (2 kişi), 

Orkide (1 kişi), Zekimürençiçeği* (1 kişi), Nevruz (1 

kişi), Yabani Zambak (1 kişi), Aytopucu* (1 kişi) 

0 

Cichorium intybus**, Freesia sp., 

Phalaenopsis sp., Iris sp., Lilium sp. 

Linaria iconia  

* Latince adı bilinmeyenler  **Halkın farklı gruba isimlendirdiği bitkiler 

 

Çizelge 4. Feke halkının meyveleri tanıma durumları 
No Bitkinin Yerel Adları Kişi (Adet) Tanıma Oranı (%) Bitkinin Latince Adı 

1 Elma/Yaban Elması 78 13 Malus sp.  

2 Dut 66 11 Morus sp.  

3 Armut 63 10 Pyrus communis 

4 Üzüm, Asma, Perpir 58 10 Vitis vinifera 

5 Ceviz 54 9 Juglans regia 

6 Zeytin 47 8 Olea europea 

7 Kiraz 46 8 Cerasus avium 

8 Hurma 35 6 Diospyros lotus 

9 Erik 35 6 Prunus domestica 

10 Alıç 16 3 Crataegus monogya 

11 Ayva 14 2 Cydonia vulgaris 

12 Nar 14 2 Punica granatum 

13 Şeftali 14 2 Prunus persica 

14 Böğürtlen 13 2 Rubus sanctus 

15 
Hambelis, Murt (8 kişi), Kivi (8 kişi), Fındık (5 kişi), 

Limon (5 kişi), Kızılcık, Kızılcık kirazı (4 kişi) 
1 

Myrtus communis, Actinidia chinensis, 

Corylus avellana, Citrus limon, 

Cornus mas 

16 

Yer Elması (3 kişi), Portakal (3 kişi), Mandarin (3 kişi), 

Kayısı (3 kişi), Yenidünya (3 kişi), Yaban Armudu (2 kişi), 

Vişne (2 kişi), Ahududu (1 kişi), Muz (1 kişi), Yabani 

Zeytin (1 kişi), Fıstık (1 kişi),  

0 

Helianthus tuberosus, Citrus sinensis, 

Citrus reticulata, Prunus armeniaca, 

Eriobotrya japonica, Pyrus pyraster, 

Prunus cerasus, Rubus idaeus, Musa 

paradishi, Olea oleaster, Arachis 

hypogaea 
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Çizelge 5. Feke halkının otsu bitkileri tanıma durumları 
No Bitkinin Yerel Adları Kişi (Adet) Tanıma Oranı (%) Bitkinin Latince Adı 

1 Oğul, Kantaron Otu 22 7 Hypericum perforatum 

2 Nane, Dağ nanesi 14 4 Mentha sp.  

3 Papatya 11 4 Anthemis sp.  

4 Çağşır otu 10 3 Ferula sp.  

5 Tere 10 3 Lepidium sativum 

6 Körtiken, Kördiken 10 3 Rhamnus oleoides 

7 Ebegümeci, Gömeç, Kömeç 9 3 Malva sp.  

8 Adaçayı, Dağ Çayı 8 3 Phlomis sp., Salvia sp., Sideritis sp.  

9 Gelincik, Gelineli 8 3 Papaver sp.  

10 Soğukluk, Semizotu 8 3 Portulaca oleracea 

11 Kuşburnu 7 2 Rosa canina 

12 Maydanoz 7 2 Petroselinum crispum 

13 Geven, Keven 7 2 Astragalus sp.  

14 Kabargan* 6 2 – 

15 Üçgül 6 2 Trifolium angustifolium 

16 Reyhan, Fesleğen 6 2 Ocimum basilicum 

17 Sayrangaç, Sarıngaç* 5 2 – 

18 Yonca 5 2 Medicago sp.  

19 

Kültür Bitkisi* (4 kişi), Karanfil (4 kişi), Susam (3 kişi), 

Dereotu (3 kişi), Kekik, Sumak, Ezentere*, Sabır*, 

Sarmaşık*, Köstek*, Mezla, Mezlaha*, Kabalak, 

Kalamak*, Çim, Çimen, Roka Su Teresi, Krizantem, 

Kasımpatı, Soğan, Dağ Sarımsağı, Mantuvar, Altın Otu 

(2 kişi tarafından söylenenler) 

1 

Dianthus sp., Sesamum indicum, 

Anethum graveolens, Thymus sp., 

Thymbra sp., Origanum sp., 

Coridothymus sp., Satureja sp., Rhus 

coriaria–Cotinus coggyria., Hedera sp., 

Lolium sp., Eruca sativa, Nasturtium sp., 

Chrysanthemum sp., Allium sp., 

Helichrysum sp.  

20 

Greboğlu*, Tımık*, Angah*, Buğday, İt tırnağı*, 

Emekkösten*, Uyku Çiçeği*, Karadal*, Dağ Kekiği 

Şekerdikeni, Yasemin, Sarıdiken, Kalamak otu*, Katran 

otu*, Devedikeni*, Kırkkilitotu*, Kalaman*, Rengiz*, 

Kılıç otu*, Sütleğen, Çiğdem otu*, Meryem Otu*, 

Topalak*, Akşamsefası, Kaya Sarmaşığı*, Dağ 

Sarmaşığı*, Patates Çiçeği, Begonya, Dulavratotu, 

Eğrelti, Yemlik, Lavanta, Eşekturbu, Kazayağı, 

Bıldırcık*, Demirdelen otu, Camgüzeli, Aradon*, 

Poskulak*, Bostanotu*, Kızılbacak*, Nane ruhu*, 

Yılbaşı çiçeği (1 kişi), Kursalak*, Suçiçeği*, Kamış, 

Puturak*, Hebil*, Ahlât*, Gaze Yağı*, Geliçotu, Turp, 

Pıtpıtı* (1 kişi tarafından söylenenler) 

0 

Triticum sp., Origanum onites, 

Eryngium campestre, Jasminum sp., 

Scolymus hispanicus, Euphorbia 

helioscopia, Lactarius deliciosus, 

Mirabilis jalapa, Dahlia sp., Begonia 

sp., Atropa belladonna, Nephrolepis 

exaltata, Scorzonera hispanica, 

Lavandula sp., Gentiana lutea, 

Carpobrotus acinaciformis, Asparagus 

sp. Impatiens walleriana, Zygocactus 

sp., Sclumbergera sp., Phragmites 

australis, Pyrus sp., Sorghum halepense, 

Raphanus sativus 

* Latince adı bilinmeyenler 
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Özet 

Süs bitkileri vazolarda, park ve bahçelerde görselliğe hitap etmelerinin yanında ekonomiye sağladıkları 

katkıdan dolayı önemli bir sektör haline gelmiştir. Milyon dolarlara ulaşan ihracatlarıyla ülkemizde gün geçtikçe 

daha da değer kazanmaktadırlar. Ancak kültür bitkilerinin çoğunda olduğu gibi süs bitkileri de fide döneminden 

itibaren hastalık ve zararlılara maruz kalmaktadırlar. Hastalık etmenleri içerisinde virüsler, kimyasal 

mücadelelerinin olmaması ve gerek üretim materyali gerekse vektörlerle taşınmaları sebebiyle oldukça önemli 

bir yere sahiptirler. Bitkilerde zarar yapan virüsler içerisinde Tospovirus genusu, Bunyaviridae familyası 

içerisinde sınıflandırılır. Her Tospovirüsün konukçu aralığı değişmekle beraber 106 familyada 848 bitki türünde 

zarar yapar, konukçuları arasında sebze ve süs bitkileri bulunmaktadır (Mullis, 2009). Bu genus içerisinde yer 

alan ve Thripidae familyasından Frankliniella occidentalis ile taşınan; Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV), 

Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) ve Chrysanthemum stem necrosis tospovirus (CSNV) farklı ürün 

gruplarında olduğu gibi süs bitkilerinde de verim ve kalite kaybına neden olan enfeksiyonlara yol açmaktadırlar. 

Bu etmenlerden dolayı görsellik açısından çok önemli olan süs bitkilerinin ekonomik düzeyde değerleri 

düşmektedir. Bu makalede adı geçen virüslerin özellikleri, süs bitkilerinde yapmış oldukları zarar, coğrafik 

dağılımları, mücadeleleri ve vektörün biyolojisi ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Virüs, Frankliniella occidentalis, süs bitkileri.  

 

Tospovirus Transported by Frankliniella occidentalis and Cause Losses on Ornamental Plants 

Abstract 

Ornamental plants takes part in vases, parks and gardens for esthetic also they become an important sector 

due to their contribution in the economy. Their exports have received millions dollars so that they won value day 

by day in our country. However ornamental plants are exposed to disease and pests as other most of the 

cultivated plants from the period of the seedlings. Viruses have a very important place in disease agents because 

the lack of chemical struggle and transportation by as well as material production and vectors. Tospovirus genus 

viruses that damage plants are classified in Bunyaviridae the family. Each Tospovirus host are ranged but they 

harm plants of vegetables and ornamental plants, at 848 plant species in 106 family. Tomato spotted wilt 

tospovirus (TSWV), Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) ve Chrysanthemum stem necrosis tospovirus 

(CSNV) are in Tospovirus genus and Thripidae family. They are transferred by Frankliniella occidentalis and 

they cause loss of yield and quality of ornamental plants as other different product groups by causing infections. 

Due to these factors, which are very important in terms of visual quality, the value of ornamental plants 

decreases at the economic level. This article discussed the characteristics of these viruses, their damage on 

ornamental plants, their geographic distribution, struggles against them and the biology of their vectors.  

 

Keywords: Virus, Frankliniella occidentalis, ornamental plants.  

GiriĢ 

Dünyada 145 ülkede yaklaşık 1.512.221 

hektar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. 

Bunların büyük kısmını kesme çiçek 

yetiştiriciliği oluşturmakta bunu dış mekân süs 

bitkileri, iç mekân süs bitkileri ve doğal çiçek 

soğanları izlemektedir. 2009 verilerine göre 

Türkiye‟deki süs bitkileri üretim alanı 33.590 

dekar olup bunun %62‟sini iç ve dış mekân süs 

bitkileri, %36‟sını kesme çiçekler, %2‟sini doğal 

çiçek soğanları oluşturmaktadır (Hekimoğlu ve 

Altındeğer, 2012).  

Süs bitkileri fide döneminden itibaren 

hastalık ve zararlılara maruz kalmaktadır. Bu 

etmenler içerisinde virüslere karşı herhangi bir 

kimyasal mücadelenin olmaması, üretim 

materyali ve vektörlerle ülkeler arası taşınmaları 

sebebiyle önem arz etmektedirler. Açık alanda 

ve örtü altı yetiştiriciliğinde virüslerin neden 

oldukları hastalıklar ürün ve kalite kaybına 

neden olmaktadır. Özellikle çiçeklerde oluşan 

renk kırılması, beneklenme, klorotik ve nekrotik 

lekelerden dolayı pazar değerini düşürmektedir. 

Ayrıca bahçe ve seralarda kalan enfekteli bitki 
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artıkları inokulum kaynağı olmaktadırlar. Süs 

bitkilerde en çok zarar yapan virüslerden TSWV, 

INSV ve CNSV Bunyaviridae familyasında 

Tospovirus cinsi içerisinde sınıflandırılırlar. 

Tospovirüsler, bitkilerde zarar yapan ilk on virüs 

içerisinde yer almaktadır (German ve ark., 

1992). INSV, ilk defa cam güzeli (Impatiens sp.) 

bitkisinde tespit edilmiştir (Law ve Moyer, 

1990). Krizantem bitkilerinde TSWV‟den dolayı 

şiddetli sistemik belirtiler oluşmakta ve %80–

100‟e varan enfeksiyonlar meydana gelmekte ve 

bitkiler pazar değerini kaybetmektedirler 

(Mavrik ve ark., 2001). Dünyada TSWV ve 

INSV daha geniş bir dağılıma sahipken diğer 

tospovirüsler Avrasya ve Amerika kıtasıyla 

sınırlı kalmıştır (Mehraban ve ark., 2005). 

TSWV Kuzey, Güney Amerika ve Avrupa‟da, 

INSV özellikle süs bitkilerinde Kuzey Amerika, 

Avrupa ve son zamanlarda Asya‟da zarar 

yapmaktadır (Adkins ve ark., 2005). Bu 

etmenlerden CSNV, „European and 

Mediterranean Plant Protection Organization 

(EPPO) A1 karantina listesinde, INSV ve TSWV 

A2 karantina listesinde yer almaktadır (EPPO, 

2011). Ülkemizde ise INSV, Zirai Karantina 

Yönetmeliğinde Türkiye‟de Varlığı Bilinmeyen 

ve İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar 

listesinde yer alırken, TSWV, Bazı Bitki veya 

Bitkisel Ürünlerde Bulunması Halinde İthale 

Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar 

(Türkiye‟de Sınırlı Olarak Bulunan Zararlı 

Organizmalar) içerisinde bulunmaktadır 

(Anonim, 2009).  

Tospovirüsler, Thysanoptera takımında 

yer alan Thripidae familyasına ait trips türleri ile 

taşınır. Bu türlerden F. occidentalis 50 

familyada, 500 bitki türünde zarar yapar (Yudin 

ve ark., 1986). Zararlı Kuzeybatı Amerika‟da 

ortaya çıkmış ve 1970 li yıllardan sonra Dünya 

çapında yayılma göstererek, ürünlerde ana 

zararlı olmaya başlamıştır. Bunun nedeni olarak; 

1970–1980 li yıllarda yoğun insektisit kullanımı 

sonucunda bunlara karşı dayanıklı ırkların 

gelişmesi ve F. occidentalis‟in bitki materyalleri 

(çelik, fide ve saksılı bitki vs.) ile uluslararası 

taşınması gösterilmiştir. Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletleri‟nde F. occidentalis TSWV ve 

INSV‟nin ana vektörüdür (Nagata ve ark., 2004). 

Bu tripsin populasyon yoğunluğuyla paralel 

olarak TSWV de önemli derecede epidemi 

yapmaktadır (Gnayem, 1995; Louro, 1996; 

Latham ve Jones, 1997).  

Virüslerin, gerek morfolojik yapıları 

gerekse konukçuya özelleşmiş zarar şekilleri 

mücadeleyi zorlaştırmakta ve tedavi edici 

mücadele yerine koruyucu önlemleri ön plana 

çıkarmaktadır. Tospovirüsler gibi sadece 

vektörlerle taşınan etmenlerle mücadelede en 

etkili yöntemlerden biri de vektörlere karşı 

yapılan mücadeledir. Bu nedenle konukçuda 

yaptığı zarar şekline göre virüsü tespit etmek ve 

taşınma yollarını ortaya koyarak doğru bir 

mücadele yapmak gerekmektedir.  

 

Frankliniella occidentalis ile taĢınan ve süs 

bitkilerinde zarar yapan tospovirüsler 

Dünyada her geçen gün süs bitkileri 

üretimi artmakta ve melezleme yoluyla farklı 

türler elde edilmektedir. Bu bitkiler virüs ve 

vektörlerine konukçuluk ederek taşınmalarında 

da rol oynamaktadırlar. Süs bitkilerinde zararlı 

virüslerin belirtileri, taşınma şekilleri ve coğrafik 

dağılımlarının bilinmesi onlarla yapılacak 

mücadeleyi kolaylaştırır. Aşağıda F. occidentalis 

ile taşınan ve son yıllarda farklı ülkelerde tespit 

edilen TSWV, CSNV ve INSV virüsleri 

özetlenmiştir.  

 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

TSWV, 70–110 nm çapında küresel 

partiküllere sahip olup düz tek sarmal RNA 

genomu içermektedir. Virionları %5 nükleik asit, 

%70 protein ve %20 yağ ihtiva eder (Brunt ve 

ark., 1996). TSWV, enfekteli bitki materyali 

ve tripslerle persistent şekilde taşınır. 

Seralarda en önemli vektörü F. 

occidentalis‟dir. vektör, larva döneminde iken 

yaklaşık 15 dakika konukçusunda beslenerek 

TSWV‟yi bünyesine alır. Virüs sindirim 

sisteminden geçerek tükrük bezlerine ulaşır ve 

çoğalmaya başlar. vektör 5 dakika gibi bir 

beslenme süresinden sonra virüsü farklı 

konukçulara nakletmekte ve yaşamı boyunca 

virüsü yumurtalarına aktarmadan bünyesinde 

bulundurmaktadır (Rotem, 2008). Süs bitkileri 

arasındaki konukçuları; krizantem, peru 

zambağı, yıldız çiçeği, begonya, çanta çiçeği, 

saray patı, horozibiği, sıklamen, Zinnia 

dendranthema x grandiflorum, columnea, fatsia 

japonica, Lisianthus (Eustoma) grandiflorum, 

Gerbera, glayöl, camgüzeli, iris, ortanca, 

leucanthemum, senecio cruentus, sardunya, sahil 

karanfili, düğün çiçeği, mine, bardak menekşe, 

Hint karanfili ve Cezayir menekşesidir.  
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Etmen, camgüzeli bitkilerinde bodurluk ve 

genellikle yapraklar üzerinde klorotik alanlarla 

çevrili siyah noktalar ve gövdede kararma yapar. 

Krizantem bitkilerinde çeşide bağlı olarak 

belirtiler farklılık gösterebilir, bitkilerinde 

yaprağın alt yüzeyinde klorotik benek, damar 

lezyonu, yapraklarda nekrotik leke, solgunlukla 

birlikte gövdede siyah çizgiler görülür. 

Glayölde, enfekteli yapraklarda sarı ve 

kahverengi lekeler veya kahverengi meşe 

yaprağı görünümü oluşur. TSWV ilk olarak 

1915‟de Avustralya‟da saptanmıştır. 1931‟de 

Avrupa Kıtası‟na İngiltere‟den giriş yapmış ve 

virüsün vektörü olan F. occidentalis Perg.‟nin 

kıtaya yayılmasıyla diğer ülkelerde de hastalık 

görülmeye başlamıştır (Cho ve ark., 1986). 1980 

li yıllarda Avrupa‟da vektörün populasyon 

artışına paralel olarak sera ve açıktaki bitkilerde 

epidemi yapmıştır (Marchoux, 1990). Çek 

Cumhuriyeti‟nde Chrysanthemum sp., 

Zantedeschia sp., Gerbera jamesonii, Impatien 

sp., Asparagus sprengeri (Mertelik ve ark., 

1996), Kore‟de chrysanthemum, (Chung ve ark., 

2006), Slovenya‟da chrysanthemum, cyclamen, 

spatiphylium (Mavrik ve ark., 2001), 

Avustralya‟da alstroemeria, calendula, chinese 

aster, chrysanthemum, cosmos, dahlia, 

delphinium, gladiolus, snapdragon, statice ve 

zinnia (Latham ve Jones, 1997), İsrail‟de 

Chrysanthemum spp. (Gnayem, 1995), İran‟da 

Chrysanthemum morifulium, Chrysanthemum 

prutescence (Ghotbi ve ark., 2005) ve 

Portekiz‟de süs bitkilerinin de içinde bulunduğu 

30 bitki türünde zarar yapmıştır (Louro, 1996).  

 

Chrysanthemum stem necrosis tospovirus 

(CSNV) 

Krizantem dokuları elektron 

mikroskobunda incelendiğinde, 90–110 nm 

çapında küresel yapıda tospovirüs benzeri virüs 

partikülleri tespit edilmiştir (Mumford ve ark., 

2003). CSNV, F. occidentalis (%65.1) ile 

persistent şekilde taşınır (Nagata ve de Ávila, 

2000). Laboratuar koşullarında virüs vektör ile 

Datura stramonium‟dan petunyaya 

nakledilebilir. Avrupa‟da CSNV‟nin en önemli 

vektörü olan F. occidentalis, seralarda ve Güney 

Avrupa‟daki bazı tarla bitkilerinde ekonomik 

öneme sahip bir zararlıdır (EPPO, 1997). 

Hollanda‟da ise seralarda CSNV‟nin 

yayılmasına F. occidentalis neden olmuştur 

(verhoeven ve ark., 1996). Süs bitkileri 

arasındaki konukçuları; krizantem 

(Chrysanthemum dendranthema x grandiflorum, 

cocarde, fiji, majoor bosshardt, reagan, spider, 

tiger, tigerrag, vyking, calabria) ve Gerbera dır.  

Etmen, krizantem bitkilerinde gövdede 

şiddetli nekrotik çizgiler ve solgunluk meydana 

getirir. Yapraklarda klorotik, nekrotik leke ve 

halkalara neden olmaktadır. Virüs TSWV‟den 

farklı olarak gövdede daha şiddetli nekroz ve 

farklı bitki organlarında solgunluğa sebep olur 

(verhoeven ve ark., 1996). Hollanda, Brezilya ve 

İngiltere‟de (verhoeven ve ark., 1996; Duarte ve 

ark., 1995, Mumford ve ark., 2003) 

chrysanthemum, Slovenya‟da chrysanthemum, 

Gerbera (nikar ve ark., 2003) ve Japonya‟da 

Chrysanthemum cvs. jimba ve seinotama 

türlerinde zarar yapmış ve aynı alanlarda F. 

occidentalis‟in yoğun olduğu belirlenmiştir 

(Matsuura ve ark., 2007).  

 

Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) 

Morfolojik özellikleri TSWV‟ye 

benzemekle beraber, 80–120 nm çapında lipit 

membran içeren küresel partiküllere sahiptir. Bu 

partiküller %5 nükleik asit (RNA), %70 protein, 

%20 lipit ve %5 karbonhidrat içermektedir 

(Anonim, 2006). Virüs tripslerle persistent 

olarak taşınır. Taşınma etkinliği trips türüne ve 

populasyonuna göre farklılık gösterir. Etmen, F. 

occidentalis ve F. intonsa ile taşınsa da F. 

occidentalis taşınmada daha etkilidir (Sakurai ve 

ark., 2004). Süs bitkileri arasındaki konukçuları; 

camgüzeli, yasemin, düğün çiçeği, begonya, 

sıklamen, krizantem, yıldız çiçeği, petunya, 

Gerbera, gloksinya, glayöl, anemon, sarı aster 

çiçeği, sinerya, exacum, sardunya, lobelya ve 

menekşedir. INSV‟nin bitkilerde yapmış olduğu 

belirtiler fungal, bakteriyal ve besin elementi 

noksanlıklarına benzemektedir. Bitkide sararma, 

zayıf çiçeklenme, bodurluk, solma ve yapraklar 

üzerinde nekrotik ve klorotik leke oluşturur. 

Belirtiler bitkinin yaşına, enfekte olma 

zamanına, fizyolojik durumuna ve virüs ırkına 

bağlı olarak değişir (Anonim, 2013a).  

Virüs özellikle süs bitkilerinde Kuzey 

Amerika, Avrupa ve son zamanlarda Asya‟da 

zarar yapmaktadır (Adkins ve ark., 2005). Yeni 

Zellanda‟nın güneyinde Freesia refracta, 

impatiens, lobelia, primula ve ranunculus, 

begonia, Gerbera, hibiscus ile cyclamen‟de zarar 

yapmış ve bu bölgede F. occidentalis 

populasyonunun yoğunluğu dikkat çekmiştir 

(Elliott ve ark., 2009). Slovenya‟da 

Chrysanthemum (Mavrik ve ark., 2001), 
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İtalya‟da süs bitkilerinde (Roggero ve ark., 

1999), Japonya‟da cineraria, cyclamen ve prairie 

gentian (Goto ve ark., 200), Impatiens walleriana 

(Tanina ve ark., 2000), Senecio hybridus 

(Kawano ve ark., 2002), verbena hybrida 

(Iriyama ve ark., 1999), İran‟da Rosa sp., 

Gazania sp., Chrysanthemum sp., 

Leucanthemum sp., Matricaria camomila, 

Pelargonium roseum, Salvia sp. ve Dianthus 

caryophyllus (Shahraeen, 2002) türlerinde 

belirlenmiştir.  

 

Tospovirüslerin TeĢhis Yöntemleri 

Tospovirüslerin teşhisinde biyolojik 

(mekanik inokulasyon) (Gonsalves ve Trujillo, 

1986), serolojik (DAS–ELISA) (Vicchi ve 

Bellardi, 1997), direk tissue–blot, dot–blot 

immunoassay, reverse transcriptase–polymerase 

chain reaction (RT–PCR), hybridization (Eıras 

ve ark., 2001), PCR amplification (Nolasco ve 

ark., 1993) ve elektron mikroskobu (Daughtrey 

ve ark., 1997) yöntemleri kullanılmaktadır. 

Frankniella occidentalis‟in Biyolojisi ve Virüsü 

Taşıma Mekanizması F. occidentalis, 

Arthropoda şubesinde Insecta sınıfına bağlı 

Thysanoptera takımı içerisinde yer almaktadır. 

Konukçuları arasında krizantem, gül, cam 

güzeli, gloksinya, Gerbera, yıldız çiçeği, 

karanfil, aster ve çuha çiçeği bulunmaktadır, 

(Cook ve ark., 1996). Zararlı sera koşullarında 

yılda 12–15 döl verir. Yumurta döneminden 

itibaren yaşam döngüsü 15, 20, 25 ve 30°C 

sıcaklıklar için sırasıyla 22.4, 44.1, 18.2 ve 15 

gündür. Her dişi 20 ile 40 arasında yumurta 

bırakır. Yumurtalar yaprak, çiçek ve meyve 

parankima hücrelerine bırakılır. Yaklaşık 

27°C‟de 4 gün içinde yumurtadan larva çıkış 

olur. Zararlının 4 larva dönemi vardır; ilk iki 

dönemde beslenirler ancak pre–pupa ve pupa 

dönemlerinde beslenme olmaz. Pupa dönemini 

toprakta geçirirler. Yetişkinler sıcaklığa bağlı 

olarak genellikle 2–9 gün sonra ortaya çıkar. 

Dişi bireyler laboratuvar koşullarında 40 gün 

yaşabilmekle beraber bu süre 90 güne kadar 

çıkabilmektedir. Erkek bireylerin yaşam süresi 

dişilerin yarısı kadardır. Bitki dokuları üzerinde 

beslemenin yanında nimf ve dişiler bitki 

üzerindeki akar yumurtaları ile de beslenirler 

(Anonim, 2013b). Böcek emici ağız parçalarına 

sahip olup bitkinin çiçek, yaprak, tomurcuk gibi 

kısımlarını sokup emmek suretiyle zarar 

yapmaktadır. Zarar ergin ve larvalar tarafından 

meydana getirilir, direkt zararının yanı sıra 

virüsleri de taşımaktadır (Toros, 1992). Böcek, 

enfekteli bitkide 15 dakika veya daha uzun süre 

beslenir, böylece bünyeye alınan virüs vektörün 

sindirim sisteminden geçerek kana buradan da 

tükrük salgı bezlerine ulaşır ve çoğalır. vektörün 

konukçu bitki üzerindeki beslenme süresinin 

uzaması virüsün taşınma oranını arttırmaktadır. 

Trips virüsü kazandıktan sonra yaşamı boyunca 

taşıyabilmektedir. Ancak virüs partikülleri 

vektörün yumurtasına geçmez. Virüsün böcek 

tarafından konukçuya inokule edilebilmesi 

için böcek bünyesinde birkaç gün ile bir kaç 

hafta arasında durgun dönem (Latent periyot) 

geçirmesi gerekir. Son aşamada böcek beslenme 

ile virüsü konukçuya inokule eder. Zararlı 

Avrupa, Okyanusya, Asya, Amerika ve 

Türkiye‟de tespit edilmiştir (Anonim, 2013b). 

Avrupa‟da ilk çıkış tarihinin 1983 olduğu tahmin 

edilen bu zararlı birkaç yıl içinde bütün 

Avrupa‟ya yayılarak en önemli zararlılar 

listesine girmiş ve seralarda süs bitkileri dahil 

olmak üzere bir çok üründe zarar yapmıştır 

(Mantel ve Van de Vrie, 1988). Ülkemizde ilk 

olarak 1993 yılında Antalya‟da sebzelerde (Tunç 

ve Göçmen, 1994; 1995), 2008 yılında ise 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde tarım 

alanlarında özellikle yonca ve mercimek 

yetiştirilen tarlalarda yoğun olarak tespit edilmiş 

(Doğanlar ve Aydın, 2009).  

 

Tospovirüslerle Mücadele 

Süs bitkilerinde zarar yapan virüsler 

ithalat ve ihracat sırasında çeşitli bitki materyali 

ve vektörlerle taşınmaktadırlar. Virüslerin 

oluşturduğu belirtiler abiyotik ve diğer biyotik 

hastalık etmenleri ile karıştırılabilmektedir. Bu 

nedenle mücadele yöntemini belirlemek için ilk 

önce virüs tespit ve teşhir edilmelidir. Özellikle 

üretim materyallerinin mümkün olduğunca 

laboratuvar koşullarında test edilmesi 

gerekmektedir. Virüslerin herhangi bir bitki 

dokusuna girdikten sonra kimyasal yöntemlerle 

mücadeleleri mümkün olmadığından, amaç 

virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlemektir. 

Tospovirüsler gibi vektörlerle taşınan virüsler 

için vektörlere karşı yapılan doğru ve zamanında 

mücadele etmenin yayılmasını önlemektedir. 

vektörlere karşı kimyasal mücadelenin yanında 

seralardaki havalandırma bölmelerinin küçük 

delikli teller ile kapatılması zararlının girişini 

önlemektedir. Thripslerle biyoteknik 

mücadelede sarı veya mavi yapışkan tuzaklar 

kullanılarak populasyon takibi yapılmalıdır. 
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Virüslerle mücadelenin en etkili yollarında biri 

de virüsten ari üretim materyali (yumru, rizom, 

tohum, çelik vb.) kullanmaktır. Bu nedenle son 

zamanlarda süs bitkileri yetiştiriciliğinde 

meristem doku kültürü tekniği yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Ayrıca fidelik, sera gibi küçük 

alanlarda toprak dezenfeksiyonu, çevrede 

bulunan ve virüse konukçuluk yapabilecek olan 

yabancı otların ortadan kaldırılması mücadelede 

önemlidir. Hastalıklı yaprak, sap, çiçek gibi 

kısımlar ve budama artıkları toplanıp 

yakılmalıdır.  
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Özet 

Bu çalışma, katı ortam kültüründe yetiştirilen lilium bitkilerinin beslenmesi amacı ile kullanılan farklı 

besin solüsyon formülasyonlarının (BS) çiçek dalı kalitesi ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla planlanmıştır. Araştırma sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde olmak üzere 2 kez yürütülmüş ve 

sonbahar yetiştiriciliğinde Lilium LA hibrit "Ercolano", İlkbaharda ise Lilium LA hibrit "CebDazzle" çeşitleri 

kullanılmıştır. Yetiştirme ortamı olarak her iki dönemde perlit kullanılmıştır.  

Besin denemelerinde farklı dozlarda makro ve mikro besin elementleri kullanılarak hazırlanan 4 farklı 

besin solüsyonu kullanılmıştır. Çalışmada, bitki gelişimi ile ilişkin olarak bitki boyu ile, çiçek dalı kalitesi ile 

ilgili çiçek dalı uzunluğu, çapı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve uzunluğu, çiçek dalı yaş ve kuru ağırlığı, kandil 

sayısı, kandil uzunluğu, çiçek çapı ve vazo ömrüne ilişkin değerler belirlenmiştir.  

Denemeden elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; sonbahar döneminde kullanılan BS‟ler 

arasında çiçek kalitesi ve bitki gelişimi açısından farklılık görülmediği, ancak ilkbahar döneminde, çiçek dalı ve 

yaprak uzunluğu, çiçek dalı yaş ve kuru ağırlığı ile kandil uzunluğu kriterleri açısından 210 ppm N, 31 ppm P, 

234 ppm K, 48 ppm Mg, 160 ppm Ca, 64 ppm S, 2.5 ppm Fe, 0.5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0.02 ppm Cu, 0.05 ppm 

Zn ve 0.01 ppm Mo içeren BS–1 uygulamasından en yüksek değerlerinin elde edildiği saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Lilium, topraksız tarım, katı ortam, besin solüsyon formülasyonu, kalite 

 

Effect of Different Nutrient Solutions on Blooming and Flower Quality of Lilies Grown in Soilless Culture 

Abstract 

This study aims to determine the effects of different Nutrient Solution Formulations (NSF) used for lilium 

plants cultivated on substrate culture on flower stalk quality and plant growth. The study was conducted twice 

both in autumn and spring seasons. Lilium LA hybrids, "Ercolano" and Lilium LA hybrids, "Ceb Dazzle" were 

used in autumn and spring respectively. Perlite was used as a growth medium in both periods.  

Four different Nutrient Solution Formulations of different dozes of micro and macro nutrition elements 

were used during the experiments on nutrients. This study helped to achieve the data on some parameters such as 

plant length related to plant growth, flower stalk length, diameter, number of nods, length and number of leaves, 

flower stalk fresh and dry weight, number of flower buds, length of flower buds, diameter of flower and vase life 

regarding flower quality.  

Considering the overall results of experiments no significant difference emerged between flower quality 

and plant growth among Nutrient Solution Formulations used in autumn season. But the highest values were 

gained from Nutrient Solution Formulation –1(NSF–1) that contains “210 ppm N, 31 ppm P, 234 ppm K, 48 

ppm Mg, 160 ppm Ca, 64 ppm S, 2.5 ppm Fe, 0.5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0.02 ppm Cu, 0.05 ppm Zn and 0.01 ppm 

Mo” in terms of parameters such as flower stalk and leaf length, flower stalk fresh and dry weight and length of 

flower buds.  

 

Keywords: Lilium, soillessculture, substrate, nutrientsolutionformulation, quality 

 

GiriĢ  

Lilium yetiştiriciliğinde her ne kadar 

lilium soğanlarının üzerindeki pullarda bitki 

gelişimi için gerekli besin maddelerinin büyük 

kısmı rezerv edilmiş olsa da özellikle kesme 

çiçek üretiminde ve yavru soğan oluşturma 

aşamalarında dışardan ilave gübrelemelerin 

yapılması üretimde verimliliği ve kaliteyi olumlu 

etkileyecektir (Miller ve Langhans, 1989; 

Treder, 2007). Örneğin toprakta yapılan 

yetiştiricilikte dikimden 3 hafta kadar sonra 1 

kısım amonyum sülfat, 4 kısım kalsiyum nitrat 

karışımı 400 g/100 litre suda eritildikten sonra 

saksılı veya topraktaki bitkilere sulama suyu ile 

birlikte iki haftada bir verilmesi önerilmektedir. 

Potasyumlu gübreler ise, azotlu gübrelemenin 

yapılmadığı haftalarda çiçek kandilleri 1–2 cm 

uzunluk kazanıncaya kadar 250 g/100 lt su ile 

verilmelidir (Wilkins, 1980; Uzun, 1984).  
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Topraksız tarımda mutlak gerekli makro 

ve mikro besin elementleri, bitkilere gübre 

tuzlarının suda çözdürülerek besin solüsyonu 

hazırlanması şeklinde verilmesi gereklidir (Resh, 

1991; Sevgican, 1999). Bitkilerin vejetatif ve 

generatif gelişmelerini tamamlayabilmeleri için 

köklenme ortamlarında besin elementlerinin 

istenilen düzeylerde bulunması koşulu vardır. 

Besin solüsyonlarında kullanılan besin 

elementlerinin, dozları ve birbirleriyle olan 

etkileri yetiştiriciliği etkilemektedir. Örneğin pek 

çok bitki türüne N kaynağı olarak, amonyum 

kullanımının zararlı olduğu, gelişmeyi azaltıcı 

etkilerinin olduğu bilinmektedir (Sevgican, 

1999). Yine, bazı besin elementlerinin fazlalılığı 

diğer bazı besin elementlerinin alımını 

engelleyebilmektedir. Örneğin ortamda fazla 

fosfor bulunması Fe, Zn, Mn noksanlıklarının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eriyiklerde 

çok düşük düzeylerde bulunması gerekli olan 

çinko, bakır, demir, mangan, bor ve molibden 

gibi mikro besin elementlerinin fazlalığı halinde 

şiddetli toksik etki ortaya çıkmaktadır. O 

nedenle solüsyonlarda mikro element dozlarının 

da ayarlanması büyük önem taşımaktadır 

(Sevgican, 1999).  

Topraksız tarımda yapılan 

yetiştiriciliklerdeki en önemli konulardan birisi 

bitkilerin sürekli ve yeterli besin ile 

beslenmeleridir. Bu ise kaliteli bir suda, makro 

ve mikro elementlerin çözülerek besin 

solüsyonlarına dönüştürülmeleri ve bitkilere 

verilmesi ile gerçekleştirilir. Bitkisel üretimde 

kullanılacak optimum besin solüsyonu 

formülasyonunun belirlenmesinde; bitki türü ve 

çeşidi, bitkinin gelişme evresi, bitkinin hasat 

edilerek değerlendirilen kısmı, yetiştirme 

dönemi–gün uzunluğu, sıcaklık, ışık yoğunluğu, 

güneşlenme süresi gibi ekolojik koşullar etki 

etmektedir (Resh, 1991; Sevgican, 1999). Bu 

amaçla bitki besin elementlerine ve besin 

solüsyonlarına ilişkin çalışmalar yapılmış olup 

bunların büyük bir çoğunluğu sebze 

yetiştiriciliğinde kullanılacak solüsyon 

araştırmaları (Steiner, 1966; Öztekin, 2002; 

Kaptan ve Aydın., 2007) olmakla beraber süs 

bitkilerinde ve meyve türleri üzerinde de 

çalışmalara rastlanılmıştır (Özzambak ve ark., 

1998; Kılınç, 2005; Şirin, 2011). Bu 

formülasyonlardan bazıları genel nitelikte olup 

birçok türde kullanılmıştır (Hoagland ve Arnon, 

1950; Hewitt, 1966; Steiner, 1966; Schwarz, 

1995) fakat türlere ve çeşitlere özgü 

formülasyon saptamaya yönelik çalışmalar, 

topraksız kültürde yetiştiriciliğin öneminin 

anlaşılması ile birlikte önem kazanmaya 

başlamıştır (Sevgican, 1999). Bitki beslemeye 

yönelik lilium yetiştiriciliği üzerine çalışmalar 

olmakla birlikte çalışmaların makro ve mikro 

besin elementleri içeren komplike besin 

solüsyonları üzerine olmadığı, genelde makro 

elementler, bitki besin elementlerinin bitki 

bünyesindeki rolü, noksanlıkları ve dozları ile 

ilgili olduğu görülmüştür (Niedziela ve ark., 

2008; Treder, 2007; Wang ve ark., 2008; Daood 

ve Karam, 2004; Choi ve ark., 2005). Ancak 

besin solüsyonu formüllerinin oluşturulmasına 

yönelik çalışmalara literatürde rastlanmamıştır. 

Ticari zambak türlerinde soğan üretimi için 

ihtiyaç duyulan temel besin elementleri üzerine 

sınırlı sayıda çalışmalar yapılmış ve birçok 

gübreleme önerileri ticari üretim 

uygulamalarından ve araştırmalardan 

geliştirilmiştir (Niedziela ve ark., 2008).  

Yürütülen bu araştırmada; makro ve mikro 

besin elementlerinin farklı dozlarda kullanımı ile 

hazırlanan besin solüsyon formülasyonlarının ve 

farklı yetiştirme ortamlarının lilium 

yetiştiriciliğinde çiçek verimi ve kalite kriterleri 

üzerine olan etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Topraksız tarım sistemlerinden biri olan 

katı ortam kültüründe yetiştiriciliğinin yapıldığı 

farklı besin solüsyonlarının çiçek verimi ve 

kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi amacı ile 

düzenlenen bu çalışma 2010–2011 yılları 

arasında, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü‟ne ait serada 

ve laboratuvarda yürütülmüştür.  

Araştırma, sonbahar (sonbahar denemesi) 

ve ilkbahar (ilkbahar denemesi) dönemlerinde 

olmak üzere iki farklı dönemde yürütülmüştür. 

Çalışmada bitkisel materyal olarak; sonbahar 

denemesinde Lilium LA hibrit "Ercolano", 

İlkbahar Denemesinde Lilium LA hibrit 

"CebDazzle" çeşitleri, agregat olarak ise perlit 

kullanılmıştır. Soğan dikimleri ve çiçeklerin 

yetiştiriciliği amacı ile 520x365x310 mm 

ebatlarında ve 60 l. hacme sahip delikli plastik 

kasalar kullanılmıştır. Kasaların iç kısımları 

siyah plastik malç örtüsü ile kaplanmış ve kasa 

tabanında drenaj delikleri açılmıştır.  

Denemelerde kullanılan plastik kasalar 

perlit ile doldurularak tesadüf blokları deneme 
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desenine göre düzenlenmiş ve 3 tekerrürlü 

olarak gerçekleştirilmiştir. Her tekerrürde 20 

adet lilium soğanı olmak üzere her uygulamada 

toplam 60 adet soğan yer almıştır. Sonbahar 

(240 adet) ve ilkbahar denemesinde (240 adet) 

toplam 480 adet soğan kullanılmıştır. Lilium 

soğanları yaklaşık 10 cm derinlikte ve her 

kasada 10 adet soğan olacak şekilde, sonbahar 

denemesinde 27.10.2010, ilkbahar denemesinde 

ise 28.02.2011 tarihlerinde dikilmiştir. Dikim 

işleminin hemen ardından can suyu verilmiştir 

ve sürgün ucu görülene kadar kasalara yalnızca 

su verilmiştir. Dikimden üç hafta sonra besin 

solüsyonu (BS) uygulamasına başlanmıştır. 

Formülasyonların uygulanması üretim dönemi 

süresince sulama suyu ile birlikte damla sulama 

sistemi ile yapılmıştır. Denemelerde açık sistem 

sulama ve besleme yapılmakla birlikte, çalışma 

besin denemesi olması nedeni ile drene olan ve 

kasa altlarına yerleştirilen drenaj kaplarında 

biriken besin eriyikleri tekrar yetiştirme 

ortamına verilerek kullanılan besin 

elementlerinin suyla birlikte ortamdan 

uzaklaştırılmasının önüne geçilmiştir. 

Yetiştiricilik süresince bitkinin ihtiyaçları 

doğrultusunda kültürel müdahalelerde 

bulunulmuştur.  

Sonbahar ve ilkbahar denemelerinde 

bitkilerin beslenmesinde 4 farklı besin solüsyonu 

formülasyonu (BS) kullanılmıştır (Çizelge 1). 

Bitkilerin beslenmesinde kullanılan besin 

solüsyonları 220 l hacimli plastik tanklar 

içerisinde muhafaza edilmiş ve damla sulama 

sistemi ile bitkilere verilmiştir. Damla sulama 

sistemine ait lateral borular, her bir kasadan iki 

adet hat geçirilecek şekilde kasaların üzerinden 

geçirilmiş ve her bir kasaya dört adet 4 l/s debiye 

sahip damlama başlıkları yer alacak şekilde 

konumlandırılmıştır.  

BS‟lerin uygulanma süresi ve sıklığı, 

uygulanma dönemindeki ekolojik koşullara bağlı 

olarak değişkenlik göstermiş ancak tüm 

uygulamalarda aynı olmuştur. Bu durumda 

günlük olarak verilecek su ve besin solüsyonu 

gün içerisine dağıtılarak 3–4 kez sulama 

yapılarak verilmiştir. Besin solüsyonunun 

uygulanma miktarı ise uygulanan besin 

solüsyonun %20–30‟u drene olacak kadar 

yapılmıştır (Maloupa ve Gerasopoulus, 1999; 

Özzambak ve Zeybekoğlu, 2004). Ayrıca, belirli 

aralıklarla kullanılan bu besin solüsyonları ile 

yetiştirme ortamlarının EC ve pH‟ ölçümleri 

yapılmıştır.  

Çalışmada, bitki gelişiminin belirlenmesi 

amacı ile BS‟lere bağlı olarak bitki boyu ve 

çiçeklenme süreleri (ÇS), çiçek dalı kalitesi ile 

ilişkin olarak çiçek dalı uzunluğu (ÇDU), çapı 

(ÇDÇ), boğum sayısı (BS), yaprak sayısı (YS) 

ve uzunluğu (YU), çiçek dalı yaş (ÇDYA) ve 

kuru ağırlığı (ÇDKA) ile çiçek kalitesi ile ilgili 

kandil sayısı (KS), kandil uzunluğu (KU), çiçek 

çapı (ÇÇ), vazo ömrü (VÖ) değerleri 

belirlenmiştir. Elde edilen veriler üzerine 

varyans analizi yapılarak ortalamalar 

karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Sonbahar denemesi bulguları 

Çiçek dalı ve çiçek kalitesi  

Yaklaşık 4 aylık yetiştiricilik sonunda, 

“Ercolano” çeşidine ait çiçekler hasat edilmiş ve 

farklı BS uygulamalarının çiçek kalitesi üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla çiçek dalları 

üzerinde kaliteye ilişkin bazı kriterler üzerinde 

ölçümler yapılmıştır. Elde edilen değerler ve bu 

değerler üzerine yapılan varyans analizi 

sonuçları Çizelge 2‟de verilmiştir. Denemede 

kullanılan BS‟lerin çiçek dalı uzunluğu üzerine 

istatistiksel anlamda önemli bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. Aralarında önemli 

derecede bir fark olmamasına rağmen en uzun 

çiçek dalı BS–2 uygulanan bitkilerde (100.34 

cm), en kısa uzunluğa sahip çiçek dalları (96.20 

cm) ise, 200 ppm N dozuna sahip olan BS–4 den 

elde edilmiştir. Francescangeli ve ark., (2007)‟ 

de çalışmasında “Ercolano” çeşidini kullanmış 

ve kontrol bitki boylarını ortalama 64.4 cm 

olarak saptamıştır. Çalışmamızda elde edilen 

ÇDU‟ nun yüksek olmasının nedeni olarak 

kullanılan BS‟ lerin bitki gelişimini teşvik 

etmesine bağlanmıştır. Neidziela ve ark., (2008), 

lilium soğanlarında ilk gelişme döneminde 

düşük N dozlarının soğanlardaki rezerv 

maddelerin daha az etkin hale geçirdiğini ve N, 

P, K‟nın kullanılmadığı uygulamalarda çiçek 

dalı uzunluğunun en düşük değeri aldığını 

belirtmiş olmakla beraber, bu durum bu 

çalışmadan elde edilen ÇDU ile uygunluk 

göstermemiştir. Çünkü bu çalışmada en düşük N 

dozu (160 ppm) kullanılan BS–2 uygulamasında 

en uzun ÇDU değeri elde edilmiştir.  

Çizelge 2‟de görüldüğü üzere, çiçek dalı 

çaplarının BS‟ lere göre 10.47 mm – 10.67 mm 

arasında değişim gösterdiği ve aralarında önemli 

farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Benzer 

şekilde, Akat (2001) yürüttüğü çalışmasında gül 
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yetiştiriciliğinde kullandığı besin 

formülasyonlarına bağlı olarak çiçek sap 

kalınlığı açısından farklılık saptamamış ve sap 

kalınlığı üzerine daha çok sıcaklık ve ışık 

faktörünün etkili olabileceğini belirtmiştir.  

Çiçek dalı üzerinde bulunan yaprak 

sayıları incelendiğinde uygulamalar arasında 

istatistiksel bir farklılık olmamasına karşın, en 

fazla yaprak (93.00 adet) BS–2 uygulanan 

bitkilerden elde edilmiştir. Yaprak uzunlukları 

9.01 cm–9.65 cm arasında değişim göstermiş ve 

uzunlukları en fazla olan yapraklar BS–2 

uygulanmış bitkilerde, en az olanlar ise BS–3 

uygulanmış bitkilerde saptanmıştır. Samartzidis 

ve ark., (2005)‟ nin gül‟ de yapmış oldukları 

çalışmada, besin elementlerinden N ve K 

dozlarının oranının azaldığı takdirde yaprak 

uzunluğunun da azaldığını bildirmişlerdir. Oysa 

ki yürütülen çalışmada N ve K oranının en az 

olduğu besin formülasyonunda en yüksek 

uzunluk değerine sahip yapraklar elde edilmiştir.  

Yapılan ölçümler sonucu elde edilen yaş 

ve kuru ağırlıklar bakımından farklı 

solüsyonlarla beslenen bitkiler arasında 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

bulunmadığı saptanmıştır. Birçok türde yapılan 

çalışmalarda Hoagland Besin Solusyonu (BS–1) 

başarılı sonuçlar vermesine (Shi ve ark., 1993; 

Viti ve Cinelli, 1993; Coetzer ve ark., 1994; 

Teragishi ve ark., 1998; Sotiropoulos ve ark., 

1998; Teragishi ve ark., 2000; Sotiropoulos ve 

ark., 2003; Doncheva ve ark., 2006; Saqib ve 

ark., 2006) rağmen yürütülen araştırmanın bu 

bölümünde istenilen performansı göstermemiş 

ve incelenen bir çok kriter açısından diğer BS‟ler 

arasında önemli farklılık oluşmamıştır. Besin 

formülasyonlarının Gerbera üzerine etkisinin 

incelendiği bir başka çalışmada benzer şekilde 

yaş ağırlık üzerine besin formülasyonlarının 

etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Şirin, 2011).  

Çiçek kalitesine ilişkin olarak ise başakta 

yer alan kandil sayısı (KS), kandil uzunluğu 

(KU), çiçek çapı (ÇÇ) ve vazo ömrü (VÖ)‟ne 

kriterler belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar 

istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır (Çizelge 3). 

Bir başakta bulunan kandillerin tek tek sayılması 

ile belirlenen kandil sayısı ve kandil 

uzunluklarının uygulamalara göre önemli 

farklılıklar göstermediği saptanmıştır. En fazla 

kandil 9.03 adet ile BS–2‟de, en uzun kandiller 

ise 11.06 cm ile BS–4 uygulanan bitkilerde elde 

edilmiştir. Tam olarak açan ilk kandilin çapının 

ölçülmesiyle elde edilen çiçek çapı değerleri 

17.82 cm ile 18.52 cm arasında değişim 

göstermiştir. BS‟lere göre çiçeklerin VÖ‟leri 

arasında önemli fark görülmemekle birlikte vazo 

ömürleri 21.93 gün ile 24.72 gün arasında 

değişmektedir (Çizelge 3). Moltay ve ark., 

(1998)‟de yaptıkları çalışma ile gübre 

uygulamalarının çiçeklerin vazo ömründe etkili 

olmadığını saptamışlardır. Yürütülen çalışmada 

elde edilen veriler bu bakımdan Moltay ve ark., 

(1998)‟nin çalışmasıyla benzerlik 

göstermektedir.  

 

Bitki gelişimi  
Bitki gelişiminin izlenmesi amacıyla 

denemede kullanılan lilium soğanlarından 

gelişen sürgünlerde, dikimden sonra sürgün 

ucunun görülmesiyle birlikte bitki boyunun 

ölçümlerine başlanmış, her hafta aynı gün olmak 

üzere ölçümler yapılmış (Francescangeli ve ark., 

2007) ve hasatın başladığı tarihe kadar 

ölçümlere devam edilmiştir (Çizelge 4). 

Çizelgeden görüleceği gibi 11 haftalık ölçüm 

sonuçlarına göre en iyi gelişim 103.92 cm ile 

BS–2 uygulamasında gerçekleşmiş, bunu 

birbirine çok yakın değerlere sahip 96.39 cm ile 

BS–3 ve 99.28 cm ile BS–1 uygulamaları 

izlemiştir. Bitki boyu açısından en düşük değer 

ise 96.39 cm ile BS–3ile beslenen bitkilerde 

ölçülmüştür (Şekil 1).  

 

Ġlkbahar denemesi bulguları 

Çiçek dalı kalitesi  

"CebDazzle" çeşidine ait lilium 

soğanlarının kullanıldığı ilkbahar denemesinde, 

uygulanan dört farklı BS‟nin çiçek dalı kalitesi 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla hasat 

edilen çiçeklerde ÇDU, ÇDÇ, BSA, YS, YU, 

ÇDYA, ÇDKA ve ÇS‟ ye ait veriler alınarak bu 

veriler üzerine varyans analizi uygulanmıştır 

(Çizelge 5).  

Yetiştirilen lilium bitkilerinden hasat 

edilen çiçeklerden en yüksek çiçek dalı uzunluğu 

değerine sahip olan bitkiler BS–1‟den elde 

edilmiş ve ÇDU değerleri 87.59 cm ile 67.98 cm 

arasında değişim göstermiştir. BS–1, BS–2 ve 

BS–3 arasında çiçek dalı uzunlukları birbirine 

çok yakın değerlere sahip olmuş ve aralarında 

istatistiki olarak fark oluşmamıştır. Oysa, Treder 

(2007) yüksek N dozu kullandığı 

uygulamalarında daha uzun çiçek dalları elde 

etmiştir. Çiçek dalı uzunluğu çeşitlere, yetiştirme 

koşullarına ve bitki beslemeye göre farklılık 

gösteren bir kriterdir. Örneğin Özzambak ve 
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Zeybekoğlu (2004)‟nun Gerbera da 3 farklı çeşit 

kullanarak yaptıkları çalışmalarında çeşitler 

açısından çiçek dalı uzunluk değerlerinin 

farklılık gösterdiğini saptamışlardır. Gerbera da 

yapılmış olan bir diğer çalışmada da uygulanan 

besin solüsyonu ve farklı ortamlarda yapılan 

yetiştiriciliğin bitki sap uzunluğunu etkilediği 

belirlenmiştir (Maloupa ve Gerasopoulus; 1999).  

Çiçek dalı çapları bakımından en kalın 

çiçek dalları 7.67 mm ile BS–2 uygulanan 

bitkilerden elde edilmiştir. Boğum sayılarına 

bakıldığında BS‟ler arasında önemli farklılık 

saptanmamış olup değerler 65.77 adet ile 71.90 

adet arasında değişmiştir. Benzer şekilde yaprak 

sayıları da BS‟ lere göre istatistiksel bir farklılık 

göstermemiştir. En fazla yaprak 69.88 adet ile 

BS–1 solüsyonunun uygulandığı bitkilerden elde 

edilmiştir. Yaprak uzunlukları üzerine yapılan 

değerlendirmelerde; BS–1 uygulanan bitkilerden 

hasat edilen çiçek dalları üzerindeki yaprakların 

uzunlukları 9.91 cm olarak gerçekleşmiş ve en 

yüksek değeri alan uygulama olmuştur (Çizelge 

5).  

Farklı BS uygulanarak yetiştirilen 

bitkilerden en yüksek ÇDYA ve ÇDKA sahip 

olan çiçek dalları, sırası ile 116.050 g ve 12.990 

g ile BS–1‟den hasat edilmiştir. Bunu sırası ile 

BS–2 ve BS–3 uygulamaları izlemiştir. Treder 

(2004)‟de yaptığı çalışmada dikimden sonra 

yapılan gübrelemenin bitki yaş ve kuru ağırlık 

değerlerine olumlu etki ederek yaş ve kuru 

ağırlık değerlerini arttırdığını saptamıştır. 

Çalışmamızda bitki yaş ağırlığı üzerine BS‟ lerin 

etkisi oldukça yüksek olmuştur. Dolayısı ile elde 

edilen sonuç Treder (2004)‟in bulguları ile 

benzerlik gösterecek şekildedir.  

Farklı dozlarda besin elementleri ile 

oluşturulan BS‟lerinin çiçek kalitesi üzerine 

etkisinin belirlemesi amacı ile ise KS, KU, ÇÇ 

ve VÖ ile ilişkin değerler belirlenmiş ve elde 

edilen bu değerler üzerine varyans analizi 

yapılmıştır. Kandil uzunluğuna bakılacak olursa, 

en yüksek KU değeri BS–1 uygulamasındaki 

çiçeklerde saptanmış, en düşük değer ise 8.69 

cm‟lik uzunluk ile BS–4 uygulamasından elde 

edilmiştir (Çizelge 6). Treder (2005) yapmış 

olduğu çalışmada yoğun gübrelemenin kandil 

uzunluğunu arttırdığını belirlemiştir ve 

araştırmacının elde ettiği bu sonuç çalışmamızda 

farklı dozlarda besin elementlerinin 

karıştırılmasıyla hazırlanan besin solüsyonlarının 

verildiği bitkilerde farklı kandil uzunluk 

değerleri elde edilmesini sağlamış ve yoğun 

gübrelemenin kandil uzunluğundaki artışı ile 

paralellik göstermektedir.  

ÇÇ değerleri denemede kullanılan besin 

solüsyon formülasyonlarına bağlı olarak değişim 

göstermiştir (Çizelge 6). Nitekim Şirin (2011)‟ 

yapmış olduğu çalışmasında çiçek petal 

çaplarının aslında bir çeşit özelliği olmakla 

beraber, yapılan uygulamalara göre değişkenlik 

gösterebildiğini belirtmiştir. Denemede BS–1 

kullanılarak yetiştirilen çiçeklerinçapları 18.40 

cm ile en yüksek değeri almıştır. Çiçek 

dallarının VÖ değerleri BS uygulamalarına göre 

p=0.01 düzeyinde farklılık göstermiştir. En uzun 

vazo ömrüne sahip bitkiler 15.76 gün ile BS–3 

uygulamamasından en az vazo ömrüne sahip 

bitkiler ise 10.05 gün ile BS–4 uygulamasından 

elde edilmiştir (Çizelge 6).  

 

Bitki geliĢimi  

Bitki gelişiminin belirlenmesi amacı ile 

denemede kullanılan Lilium soğanlarından 

gelişen sürgünlerde dikimden sonra sürgün 

ucunun görülmesiyle birlikte bitki boyunun 

ölçümlerine başlanmış ile BS‟lere bağlı olarak 

bitki boyu değişimleri haftalık olarak yapılan 

ölçümlerle ortaya konmuştur. Bitki boyunun 

haftalık olarak yapılan ölçümlere bağlı değişimi 

Çizelge 7‟de verilmiştir. Bitki boy gelişimlerine 

bakılacak olursa BS–4 uygulaması hariç diğer 

uygulamalardaki bitki boyu değerlerinin 

birbirine yakın oldukları görülmektedir (Çizelge 

7; Şekil 2). Elde edilen değerlere göre 8 haftalık 

gelişme dönemi sonunda 77.37 cm‟lik bitki boyu 

ile en uzun boya sahip lilium bitkileri BS–3 

solüsyonu ile beslenen soğanlardan elde 

edilirken, en kısa (61.15) bitki boyu BS–4 

solüsyonu verilen bitkilerde saptanmıştır. Ancak, 

8 haftalık bir dönemde bitki boyu gelişimi 

izlendiği ve hasat zamanındaki bitki boyu 

değerleri dikkate alınmadığından bitki boyu 

değerlerine göre oluşan BS sıralaması ÇDU 

değerlerine göre oluşan BS sıralamalarından 

farklılık göstermiştir.  

 

Sonuç 

Lilium yetiştiriciliğinde, farklı besin 

solüsyonlarının kullanım olanaklarının 

araştırılması amacıyla yürütülen çalışmada; bitki 

gelişimi, çiçek ve çiçek dalı kalitesi 

incelenmiştir.  

Sonbahar denemesine ait sonuçlara genel 

olarak bakıldığında bitki gelişimi, çiçek ve çiçek 



626 

dalı kalitesi ait verilerin en yüksek değerleri BS–

2‟de elde edilmiştir.  

İlkbahar denemesi sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde ise en yüksek sürgün 

gelişimi performansının BS–3 solüsyonu 

uygulanan bitkilerden elde edildiği 

belirlenmiştir. Çiçek dalı kalitesi parametrelerine 

bakıldığında, BS‟ler arasında çiçek dalı ve 

yaprak uzunluğu, çiçek dalı yaş ve kuru ağırlığı 

kriterleri açısından 210 ppm N, 31 ppm P, 234 

ppm K, 48 ppm Mg, 160 ppm Ca, 64 ppm S, 2.5 

ppm Fe, 0.5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0.02 ppm Cu, 

0.05 ppm Zn ve 0.01 ppm Mo içeren BS–1 

uygulamasından en yüksek değerlerinin elde 

edildiği saptanmıştır. İstatistiksel olarak önemli 

bulunan kandil uzunluğu, çiçek çapı ve vazo 

ömrü BS–1‟de en yüksek değerleri almış olup 

kandil sayıları bakımından önemli farklılıklar 

belirlenmemiştir.  
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan besin solüsyonu formülasyonlarının içerikleri 

Besin elementi BS–1 (mg/l) BS–2 (mg/l) BS–3 (mg/l) BS–4 (mg/l) 

N 210 160.0 230 200 

P 31 46.3 30 55 

K 234 224.3 240 250 

Ca 160 140.0 170 170 

Mg 48 18.2 50 40 

Fe 2.5 1.95 2.5 2.0 

S 64 –– –– 40 

Mn 0.5 0.41 0.4 0.5 

Zn 0.05 0.19 0.2 0.3 

B 0.5 0.21 0.5 0.3 

Cu 0.02 0.03 0.03 0.04 

Mo 0.01 0.04 0.02 0.05 

 
Hoagland ve Arnon, 

1950 
Schwarz, 1995 

Seferoğlu–1 

(Seferoğlu, 2010) 

Seferoğlu–2 

(Seferoğlu, 2010) 
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Çizelge 2. Sonbahar denemesinde kullanılan BS‟lerin çiçek dallarına ait bazı kalite kriterleri üzerine etkileri 

Uygulama ÇDU (CM) ÇDÇ (MM) BSA (Adet) YS (Adet) YU (CM) ÇDYA (G) ÇDKA (G) 

BS–1 99.56 10.52 94.85 90.68 9.29 202.65 18.69 

BS–2 100.34 10.65 100.83 93.00 9.65 220.34 20.79 

BS–3 96.20 10.51 96.03 90.88 9.01 189.08 18.69 

BS–4 98.48 10.47 93.97 88.72 9.35 194.36 16.94 

LSD %5 ö.d ö.d ö.d ö.d ö.d ö.d ö.d 

ö.d.: önemli değil *: p=0.05‟e göre önemli **: p=0.01‟e göre önemli 

 

Çizelge 3. Sonbahar denemesinde kullanılan BS‟ lerin çiçek kalitesi ile ilişkin bazı kalite kriterleri üzerine etkisi 

Uygulama KS (adet) KU (cm) ÇÇ (cm) VÖ (gün) 

BS–1 8.07 10.96 17.82 23.77 

BS–2 9.03 11.04 18.00 21.93 

BS–3 8.47 10.90 18.18 24.72 

BS–4 8.75 11.06 18.52 24.41 

LSD %5 ö.d ö.d ö.d ö.d 

ö.d.: önemli değil *: p=0.05‟e göre önemli **: p=0.01‟e göre önemli 

 

Çizelge 4. Sonbahar denemesinde yetiştirilen Lilium bitkilerine uygulanan BS‟lerin hasat zamanına kadarki 

haftalık bitki boyu gelişimi üzerine etkisi 

Uyg.  
15.11. 

2010 

22.11. 

2010 

29.11. 

2010 

06.12. 

2010 

13.12. 

2011 

20.12. 

2010 

27.12. 

2010 

03.01. 

2011 

10.01. 

2011 

17.01. 

2011 

24.01. 

2011 

BS–1 5,10 16,38 23,81 36,38 43,05 53,07 64,47 75,07 82,24 92,09 99,28 

BS–2 2,94 11,52 29,46 43,24 49,84 64,88 71,38 79,33 89,22 99,42 103,92 

BS–3 2,63 10,44 24,00 36,13 42,78 50,03 63,18 73,15 80,82 91,22 96,39 

BS–4 2,63 11,11 25,82 39,44 45,38 52,64 66,66 77,47 84,01 93,99 99,88 

 

Çizelge 5. İlkbahar denemesinde kullanılan BS‟lerin çiçek dalına ait bazı kalite kriterleri üzerine etkisi 

Uygulama ÇDU (cm) ÇDÇ (mm) BSA (adet) YS (adet) YU (cm) ÇDYA (g) ÇDKA (g) 

BS–1 87.59 a 7.54 71.90 69.87 9.91 a 116.050 a 12.990 a 

BS–2 87.15 a 7.67 68.17 66.38 8.86 b 97.863 b 9.907 b 

BS–3 87.14 a 7.55 68.23 66.38 9.38 ab 94.540 b 9.177 b 

BS–4 67.98 b 7.42 65.77 66.38 7.40 c 51.893 c 5.943 c 

LSD %5 22.747** ö.d ö.d ö.d 32.388** 104.829** 32.688** 

ö.d.: önemli değil *: p=0.05‟e göre önemli **: p=0.01‟e göre önemli 

 

Çizelge 6. İlkbahar denemesinde kullanılan BS‟lerin bazı çiçek kalite kriterleri üzerine etkisi 

Uygulama KS (adet) KU (cm) ÇÇ (cm) VÖ (gün) 

BS–1 5.08 11.31a 18.40a 14.70 a 

BS–2 4.93 11.11 a 18.30 ab 13.59 a 

BS–3 4.68 10.46 b 16.99 b 15.76 a 

BS–4 4.18 8.69 c 14.04 c 10.05 b 

LSD %5 ö.d. 44.329** 26.867** 14.946** 

ö.d.: önemli değil *: p=0.05‟e göre önemli **: p=0.01‟e göre önemli 

 

Çizelge 7. İlkbahar denemesinde yetiştirilen Lilium bitkilerinde belirlenen bitki boyu değerlerinin BS‟ lere bağlı 

olarak haftalık değişimi 

Uyg. 21.03.2011 29.03.2011 04.04.2011 11.04.2011 18.04.2011 25.04.2011 02.05.2011 09.05.2011 

BS–1 7.87 13.97 27.45 37.32 47.63 57.96 67.59 76.48 

BS–2 6.72 12.73 25.73 34.72 45.50 55.84 65.48 74.67 

BS–3 8.62 15.50 30.06 40.45 50.54 60.54 70.58 77.37 

BS–4 8.22 13.89 25.37 33.06 40.18 48.58 56.22 61.15 
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Şekil 1. Sonbahar denemesinde kullanılan BS‟lerin bitki boyu gelişimi üzerine etkisinin değişimi 

 

 
Şekil 2. İlkbahar denemesinde kullanılan BS‟lerin bitki boyu gelişimi üzerine etkisinin değişimi 
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Türkiye Sulak Alanlarında YetiĢen Bazı Doğal Süs Bitkileri 
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Özet 

Sulak alanlar yeryüzündeki en önemli ekosistemlerden biridir. Biyoçeşitlilik yönünden dünyanın en 

önemli gen merkezlerinden biri olan ülkemiz sulak alan varlığı bakımından da oldukça zengin bir ülkedir. Ancak 

geçen yüzyılda bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan kurutma çalışmaları sonucunda bu alanların yarısı ya geri 

dönüşsüz olarak tahrip olmuş ya da doğal yapısı bozulmuştur. Kuşkusuz bu bozulmadan en büyük zararı gören 

canlılar ise bu alanlarda yaşamlarını sürdüren kuşlar, balıklar ve bitkilerdir. Bu çalışmada Türkiye sulak 

alanlarında yetişen bazı doğal süs bitkilerini tanıtmak ve süs bitkisi potansiyellerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sulak alan, süs bitkisi 

 

Some Natural Ornamental Plants in Wetlands of Turkey  

Abstract 

Wetlands are one of the most important ecosystems in the earth. Turkey is one of the most important 

centers of the world in terms of biodiversity, the gene is a rich country in terms of the presence of wetlands. 

However, intentionally or unintentionally, wetlands drying works have caused destroy their natural structure in 

the last century. Undoubtedly the greatest harm to the intact birds, fishes and plants which are that live survived 

in these areas. Ornamental plants grown in Turkey‟s wetlands of this study was to introduce some of the natural 

and ornamental plant is intended to demonstrate the potential.  

 

Keywords: Wetland, ornamental plant 

 

GiriĢ 

Bünyesinde barındırdığı fauna ve flora ile 

sulak alanlar yer yüzündeki önemli 

ekosistemlerden birini oluşturur. Biyoçeşitlilik 

yönünden dünyanın en önemli gen 

merkezlerinden biri olan Ülkemiz, sulak alan 

varlığı bakımından da Avrupa ve Ortadoğu 

ülkelerine göre zengin sayılabilecek bir 

konumdadır (İha, 2013). Farklı ekolojiler, birçok 

bitki türünün ülkemizde yetişmesine olanak 

sağlamaktadır (Altun, 2011). Bu zengin tür 

çeşitliliği içerisinde sulak alan bitkileri de 

kendilerine yer bulur. Sulak alanlar drene etme, 

doldurma, kurutma, kirlilik, kaynakların aşırı 

tüketimi ve insan sağlığı gibi sebeplerle 

yeryüzünde en fazla tehdit altında olan ve tahrip 

edilen ekosistemler konumundadır. Ülkemizde 

de 1950 yılından itibaren başlatılmış olan 

kurutma çalışmaları ile sahip olduğumuz sulak 

alalarımızın büyük bir kısmı ya geri dönüşsüz 

olarak tahrip olmuş ya da doğal yapısı 

bozulmuştur (Tübitak, 2013). Amik Gölü, Suğla 

Gölü, Simav Gölü ve Eftani Gölü gibi birçok 

değerli sulak alan kurutularak kaybedilmiştir 

(Özen ve Korkmaz, 2005). Kurutulan alanlarda 

en büyük zararı ise bu alanlarda yetişen ve 

sularla birlikte ortadan kaybolan doğal bitkiler 

görmüştür. Kaybolan bu bitkiler arasında daha 

önce tanımlanmamış belki ülkemize özgü 

alttürler ve varyeteler olma olasılığı da vardır. 

Ülkemiz sulak alanlarında 73 familyaya ait çok 

sayıda su bitkisi doğal olarak yaşamını 

sürdürmektedir (Özen ve Korkmaz, 2005). Her 

ne kadar sulak alanlar koruma altına alınmaya 

çalışılsa da gerek iklimsel faktörlerden gerekse 

insan faktöründen dolayı bu alanlara yönelik 

tehditler günümüzde de devam etmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye sulak alanlarında 

yetişen bazı doğal süs bitkilerini tanıtmak ve süs 

bitkisi potansiyellerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal  

Türkiye doğal sulak alanlarında bulunan 

bazı hidrofit türleri bu çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur.  

 

Familya: Butomaceae 

Cins: Butomus 

Tür: Butomus umbellatus L. (Hasırotu, 

Çiçekli Hasırsazı) 
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Doğal olarak Avrupa, Asya ve Kuzey 

Afrika‟da bulunan göl bataklık ve diğer su 

kıyılarında yayılış gösterirler (Ebcioğlu, 2008). 

Türkiye‟de de geniş bir yayılış alanına sahiptir. 

Göl, su birikintileri, sığ sular ve bataklıklarda 

yaşayan çok yıllık rizomlu otsu bitkilerdir. 

Gövdeler dik duruşlu, 40–150 cm boyunda, dipte 

3–15 mm çapında üç köşelidir. Çevresinde 60 

cm kadar yer kaplar. Olgunlukta yeşil olan 

yapraklar, genç evrede bronz–mor renkli, uzun 

kılıç şeklinde ve üç köşelidir (Davis, 1965; 

Söğüt, 2002; Gülgün ve ark., 2007). Şemsiye 

şeklinde olan çiçekler yaklaşık 1 m‟ye uzar ve 

sapın ucunda yer alır. Sepaller pembe renkli, 

koyu damarlı, dış yüzü yeşilimsi mat kırmızımsı 

mavi damarlıdır. Çiçeklenme zamanı 5–9. 

aylardır (Seçmen ve Leblebici, 1997). Tohumla 

ve rizomla çoğaltılabilir. Butomuslar genç ve 

olgun evrede farklı renkte ve kılıç şeklinde olan 

yaprakları ve gösterişli çiçekleri ile çok çekici 

bitkilerdir. Bu özellikleri ile su içi bitkileri ile 

kontrast veya kıyılarda vurgu oluşturmak amacı 

ile kullanılabilir. Su kıyıları dışında sürekli 

nemli alanlarda yapılacak düzenlemelerde de 

kullanıma uygun bir türdür (Söğüt, 2002).  

Ülkemizde doğal yetiştiği alanlar: Gala 

Gölü (Edirne, Enez), Sığırcı Gölü (Edirne, 

İpsala), OR–4, K2, K1 Drenaj Kanalı (Edirne), 

Gölbaba Gölü (Edirne), Erikli Gölü (Kırklareli, 

İğneada) Terkos Gölü (İstanbul), Manyas Gölü 

(Balıkesir, Bandırma), Ulubat Gölü (Bursa, 

Karacabey), Sapanca Gölü (Adapazarı), Büyük 

Ak Göl (Adapazarı), Koca Göl (Adapazarı, 

İhsaniye), Gölcük Gölü (Bolu, Karacasu), 

Yeniçağa Gölü (Bolu, Yeniçağa), Karaboğaz 

Gölü (Samsun, Bafra), Gici Gölü (Samsun, 

Bafra), Balık Gölü (Samsun, Bafra), Ladik Gölü 

(Samsun, Ladik), Dumanlı Gölü (Samsun, 

Çarşamba), Simenit Gölü (Samsun, Terme), 

Çıldır Gölü (Kars, Çıldır), Kuyucuk Gölü (Kars, 

Arpaçay), Gölcük Gölü (İzmir, Ödemiş), Işıklı 

Gölü (Denizli, Çivril), Eğirdir Gölü (Isparta, 

Eğirdir), Karamuk Gölü ve Bataklığı (Afyon, 

Çay), Eber Gölü (Afyon, Bolvadin), Akşehir 

Gölü (Konya, Akşehir), Ilgın Gölü (Konya, 

Ilgın), Eymir Gölü (Ankara, Gölbaşı), Samsam 

Gölü (Ankara, Haymana), Gök Gölü (Ankara, 

Haymana), Eşmekaya Bataklığı (Aksaray, 

Sultanhanı), Sultansazlığı (Kayseri), Engin Gölü 

(Kayseri, Bünyan), Altıkesek Regülatörü 

(Kayseri, Pınarbaşı), Kamışlı Gölü (Sivas, Ulaş), 

İçi Gölü (Sivas, Hafik), Çiçekyurdu Gölü (Sivas, 

Hafik), Van Gölü (Van), Gölhisar Gölü (Burdur, 

Gölhisar), Yazır Gölü (Burdur, Çavdır), Karaevli 

Gölü (Burdur, Bucak), Gölcük Gölü (Isparta), 

Kovada Gölü (Isparta, Eğirdir), Beyşehir Gölü 

(Konya, Beyşehir), Kuğulu Bataklığı (Konya, 

Seydişehir), Seyhan Baraj Gölü (Adana), Keller 

Gölü (Gaziantep, Islahiye), Gavur Gölü 

(Kahraman Maraş), Gölbaşı Gölü (Adıyaman, 

Gölbaşı) (Davis, 1965; Seçmen ve Leblebici, 

1997).  

 

Familya: Primulaceae 

Cins: Hottonia 

Tür: Hottonia palustris L. (Su menekşesi) 

Anavatanı Avrupa, Asya ve ABD‟nin 

doğu bölgesindeki ılıman yerlerdir (Wikipedia, 

2013a, Ebcioğlu, 2008). Ülkemizde sınırlı bir 

bölgede yayılış gösterir. Çok yıllık olan bitki 

durgun ya da yavaş akan sularda gelişebilir 

(Söğüt, 2002). Gövdeler stolonlu ve sürünücü 

yapıdadır. Yapraklar 1.5–13 cm, suya batık, 

gövde üzerinde, rozet şeklinde veya almaşık 

dizilişli, tüysü ve parçalı, parçalar şerit–mızrak 

biçimindedir. Çuha çiçeğine benzeyen çiçekler 

suyun üzerine doğru uzattığı 30–40 cm‟ lik 

saplar üzerindeki başaklarda 9–54 adedi bir 

arada, beyazımsı ve parlak leylak renkte açarlar. 

Çiçeklerin ortaları sarı, kenarları uçuk pembe 

renkli de olabilir (Davis, 1965; Söğüt, 2002, 

Seçmen ve Leblebici, 1997). Oldukça gösterişli 

olan çiçekleri kesme çiçek olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Çiçekler yaz başında 

açar. Tohumla ve ana bitkiden ayırma 

yöntemiyle çoğaltılabilir. Durgun sulardan 

hoşlanan bu tür suya oksijen sağlayarak temizler. 

Dolayısıyla durgun sulu havuzlar için ideal 

bitkidir. Fıskıyesi olan veya su akışı olan 

havuzlarda kullanılmamalıdır (Ebcioğlu, 2008). 

Ülkemizde doğal olarak Sakarya ve Bolu il 

sınırlarında görülür.  

 

Familya: Nymphaeaceae 

Cins: Nuphar 

Tür: Nuphar lutea L. (Sarı nilüfer) 

Doğal olarak Kuzey Amerika, Doğu 

Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Batı Asya‟nın 

ılıman bölgelerinde yayılış gösterir (Wikipedia, 

2013b). Sığ sularda yaygın olmakla beraber, 

bataklıklar, göl kenarları ve yavaş akan sulama 

kanallarında da doğal olarak yetişir. Çok yıllık 

ve sürünücü rizomlu sucul otsu bitkilerdir. 

Yapraklar uzun saplı, basit, kalkan ve kalp 

biçiminde; genellikle büyük ve suyun üzerinde 

yüzer. Su altında gelişen yaprakları yarı saydam 
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ve tüylüdür. Çiçek sapları sudan dışarı çıkar ve 

3–7 cm çapında olan sarı renkli çiçekler su 

yüzeyine değmez. Çiçekler hoş olmayan bir 

koku yayar. Petaller solduktan sonra küçük 

mantarlara benzeyen oldukça dekoratif tohum 

keseleri görülür. Gölge yerlerde iyi gelişen 

Nuphar lutea L. kış aylarında–20°C‟ye kadar 

dayanabilir. İlkbaharda gelişmiş bitkinin 

bölünmesi veya rizomları ile çoğaltılabilir. 

Nisan–Temmuz ayları arasında çiçeklenir 

(Davis, 1965; Söğüt, 2002, Seçmen ve Leblebici, 

1997, Gülgün ve ark., 2007). Dekoratif çiçek, 

yaprak ve meyveleri ile hem durgun sularda ve 

gölge yerlerde hem de hareketli sular ve açık 

alanlarda kullanılmaya uygun bir türdür (Söğüt, 

2002). Polygonum amphibium ile birlikte 

kullanıldığında çok etkileyici görünüşler 

sergilerler.  

Ülkemizde, Terkos Gölü (İstanbul), 

Sapanca Gölü (Adapazarı), Taşkısığı Gölü 

(Adapazarı), Büyük Ak Göl (Adapazarı), Efteni 

Gölü (Düzce), Boyasu deresi Bataklığı (Bolu, 

Abant), Gölcük Gölü (Bolu, Karacasu), Abant 

Gölü (Bolu), Ladik Gölü (Samsun), Işıklı Gölü 

(Denizli, Çivril), Eğridir Gölü (Isparta, Eğirdir), 

Altıkesek Regülatörü (Kayseri, Pınarbaşı), 

Beyşehir Gölü (Konya), Kuğulu Bataklığı 

(Konya, Seydişehir), Dipsiz Göl (Konya, 

Bozkır), İnekli Göl (Adıyaman, Gölbaşı), 

Gölbaşı Gölü (Adıyaman, Gölbaşı) doğal olarak 

yayılış gösterdiği bölgelerdir (Davis, 1965; 

Seçmen ve Leblebici, 1997).  

 

Familya: Nymphaeaceae 

Cins: Nymphaea L.  

Tür: Nymphaea alba L. (Beyaz nilüfer) 

Nymphaea alba L. Türkiye, Kuzeybatı 

Afrika (Kuzey Cezayir, Fas ve Tunus), Avrupa 

genelinde, Batı Asya (Kuzey Irak, İran, İsrail, 

Ermenistan, Azerbaycan ve Güney Rusya) ve 

Kuzey Hindistan‟da doğal olarak yayılış gösterir 

(Anonim, 2013). Çok yıllık ve yumrulu köklü 

olan bitkinin kökleri toprakta, gövdesi su içinde, 

yaprak ve çiçekleri ise su yüzeyindedir. Çiçek 

sapları sudan dışarı çıkmaz ve çiçekler su 

yüzeyinde yüzer haldedir. Oldukça gösterişli 

olan beyaz renkli çiçekleri 8–12 cm çapında olup 

kokuludur. Sepallerin dış yüzü yeşil, iç yüzü 

beyazdır. Dört adet olan ve 4–6 cm uzunluğa 

sahip ve mızrak şeklinde olan sepaller kalıcı 

değildir. Petaller çok sayıdadır, 4.5–6.5 cm 

uzunluğa sahiptir ve en dış halkadaki petaller 

sepallerden daha uzundur (Davis, 1965, Seçmen 

ve Leblebici, 1997, Gülgün ve ark., 2007).  

Yuvarlak meyveler olgunlaşınca eğilen 

sapla beraber suya batar ve çamura gömülür. 

Toprak altı organlarıyla, tohum ve yaprak 

çelikleriyle üretilebilir. Su bitkilerinin sembolü 

olan bu türden ıslah çalışmaları ile çok farklı 

renk ve morfolojik yapıya sahip bitkiler elde 

edilmiştir. Güneşli alanlarda, durgun ve hafif 

akışa sahip 30–150 cm derinlikte olan 

havuzlarda kullanılmaya uygun olan beyaz 

nilüferler yetiştirildikleri havuzlara etkileyici bir 

güzellik katarlar. Suyun yüzeyini tamamen 

kaplayan koyu yeşil yüzer yaprakları, kimi 

türleri güzel kokulu çiçekleri ile son derece 

dekoratif bitkilerdir (Söğüt, 2002; Ebcioğlu, 

2008; Davis, 2013).  

Ülkemizde doğal olarak yetiştiği alanlar: 

Gala Gölü (Edirne, Enez), Sığırcı Gölü (Edirne, 

İpsala), Pamukçu Gölü (Edirne, İpsala), Gölbaba 

Gölü (Edirne), Tülüce Gölü (Kırklareli, İğne 

ada), Terkos Gölü (İstanbul), Manyas Gölü 

(Balıkesir, Bandırma), Ulubat Gölü (Bursa, 

Karacabey), Sapanca Gölü (Adapazarı), 

Taşkısığı (Adapazarı), Büyük Ak Göl 

(Adapazarı), Eftene Gölü (Düzce), Abant Gölü 

(Bolu), Koca Gölü (Bolu, Yeniçağa), Yeniçağa 

Gölü (Bolu, Yeniçağa), Gici Gölü (Samsun, 

Bafra), Ladik Gölü (Samsun, Ladik), Kargalı 

Gölü (Samsun, Çarşamba), Ak Gölü (Samsun, 

Terme), Sazlı Gölü (İzmir, Menemen), Yayla 

Gölü (Denizli, Buldan), Işıklı Gölü (Denizli, 

Çivril), Eğirdir Gölü (Isparta, Eğirdir), Eber 

Gölü (Afyon, Bolvadin), Dalyan Boğazı (Muğla, 

Köyceğiz), Çobanlar Gölü (Muğla, Fethiye), 

Gölhisar Gölü (Burdur, Gölhisar), Titreten Gölü 

(Antalya, Manavgat), Beyşehir Gölü (Konya, 

Beyşehir), Dipsiz Gölü (Konya, Seydişehir), 

Gavur Gölü (Konya, Seydişehir), Sülüklü Gölü 

(Konya, Seydişehir), Kuğulu Bataklığı (Konya 

Seydişehir), Eğri Gölü (Antalya, Gündoğmuş) 

Balık Gölü (Hatay, Kırıkhan), Azaplı Gölü 

(Adıyaman, Gölbaşı), (Davis, 1965; Seçmen ve 

Leblebici, 1997).  

 

Familya: Menyanthaceae 

Cins: Nymphoides 

Tür: Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) 

Kuntze (Küçük nilüfer, Yalancı nilüfer) 

Asya ve Avrupa‟da doğal olarak yayılış 

gösteren rizomlu çok yıllık sucul bitkilerdir 

(Wikipedia, 2013c). Genellikle sığ ve hareketsiz 

suları tercih eden bu bitkiler bulundukları alanı 
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kaplama eğilimindedirler. Gövdeleri tüysüzdür 

ve 150 cm‟ye kadar uzayabilir. Yapraklar 2–10 

cm çapında, tam kenarlı, üst yüzeyleri açık veya 

koyu yeşil alt yüzeyleri ise mor ya da kırmızımsı 

renkte, yürek, böbrek veya yumurtamsı 

biçimdedir. Mayıs–Eylül ayları arasında beyaz 

veya sarı açan çiçekleri koltuklarda 5–7‟li 

kümeler halinde ve yaklaşık 5 cm çapındadır. 

Çiçek kenarları püsküllüymüş gibi görünür. Kış 

mevsiminde–20°C‟ye kadar dayanabilen küçük 

nilüferler bol güneşli veya hafif gölge alanlardan 

hoşlanırlar. Yaz aylarında bitkinin su yüzeyinde 

yayılmasına neden olan yan dallarından verdiği 

sürgünlerin kesilip suda köklendirilmesiyle 

çoğaltılır. Ülkemizde sınırlı yayılış alanı bulunan 

bu bitki tehlike altında bulunmaktadır (Seçmen 

ve Leblebici, 1997, Ebcioğlu, 2008). Benzersiz 

kalp şeklinde yüzen yaprakları ve yaz boyunca 

açan küçük sarı veya beyaz renkli çiçek grupları 

ile son derece gösterişli bitkilerdir. Sığ, durgun 

ve güneşli havuzlar için önerilebilecek bir 

türdür.  

Doğal yayılış alanları: Gala Gölü (Edirne, 

Enez), Sığırcı Gölü (Edirne, İpsala), Pamukçu 

Gölü (Tekirdağ, Keşan), Belevi Gölü (İzmir, 

Selçuk).  

 

Familya: Polygonaceae 

Cins: Persicaria 

Tür: Polygonum amphibium L. Syn. 

Persicaria amphibia (L.) A. Gray (Su 

çoban değneği) 

Doğal olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Asya‟da yayılış gösterir (Wikipedia, 2013d). Su 

yüzeyinde yüzen veya batak zeminlerde bulunan 

çok yıllık otsu bitkilerdir. Gövde 20–50 cm 

kadar boylanabilen yükselici ve boğumlardan 

köklenme özelliğindedir. Kışın dökülen basit 

yapraklar dikdörtgenimsi–mızrak şeklinde ve 

yeşil renklidir. Çiçekler sık pembe renkli, sapsız, 

eksen üzerinde tektek bulunan başak şeklinde, 

periant 4–6 mm uzunlukta. Stamenler perianttan 

daha uzundur. Bol güneşli veya hafif gölge 

alanlarda iyi bir gelişme gösteren bitkiler kış 

aylarında–20°C‟ye kadar dayanabilir. 

Çiçeklenme yetiştiği rakıma bağlı olarak 

Haziran–Eylül arasında görülür. İlkbaharda 

soğuk yataklara ekilen taze tohumları ve 

ilkbahar veya sonbaharda bitkinin kökünden 

bölünerek dikilmesi şeklinde çoğaltılabilir. 

(Seçmen ve Leblebici, 1997; Ebcioğlu, 2008). 

Su kıyılarında yetiştirilebileceği gibi 45 cm 

derinliğe sahip olan sularda da yetiştirilme 

imkanı sağlar. Uzun elips biçimli yeşil 

yapraklarla ve yaz ortasından sonbahar ortalarına 

kadar çiçekte kalan başak biçiminde pembemsi 

kırmızı renkli çiçekleriyle havuzlarda oldukça 

güzel görüntüler ortaya koyar (Ebcioğlu, 2008). 

Durgun sular ve bol güneşli sığ havuzlara, doğal 

havuz kenarlarına diğer türlerle beraber veya 

grup halinde tavsiye edilebilecek güzel bir süs 

bitkisidir.  

Ülkemizde doğal olarak yetiştiği alanalar: 

Terkos Gölü (İstanbul), Kuş Gölü (Balıkesir, 

Bandırma), Ulubat Gölü (Bursa, Karacabey), 

Sapanca Gölü (Adapazarı), Taşkısığı 

(Adapazarı), Eftene Gölü (Bolu, Düzce), Çubuk 

Gölü (Bolu, Göynük), Sünnet Gölü (Bolu, 

Göynük), Gölcük Gölü (Bolu, Karacasu), Abant 

Gölü (Bolu), Sülüklü Gölü (Çorum, Boğazkale), 

Ladik Gölü (Samsun, Ladik), Borabay (Amasya, 

Taşova), Kaz Gölü (Tokat, Zile), Dumanlı Gölü 

(Samsun, Çarşamba), Putka Gölü (Kars, 

Ardahan), Çıldır Gölü (Kars, Çıldır), Aygır Gölü 

(Kars, Susuz), Deniz Gölü (Kars, Kağızman), 

Sazlı Gölü (İzmir, Menemen), Gölmarmara Gölü 

(Manisa, Akhisar), Gölcük Gölü (İzmir, 

Ödemiş), Yayla Gölü (Denizli, Buldan), Işıklı 

Gölü (Denizli, Çivril), Eğirdir Gölü (Isparta, 

Eğirdir), Akşehir Gölü (Konya, Akşehir), Ilgın 

Gölü (Konya, Ilgın), Mogan Gölü (Ankara, 

Gölbaşı), Sultansazlığı (Kayseri), Engin Gölü 

(Kayseri, Bünyan), Kaynak Su Kaynakları 

(Kayseri, Pınarbaşı), Aygır Gölü (Sivas, Ulaş), 

Kuru Gölü (Sivas, Hafik), İçi Gölü (Sivas, 

Hafik), Çiçek Yurdu Gölü (Sivas, Hafik), Van 

Gölü (Van), Dalyan Boğazı (Muğla, Köyceğiz), 

Sülüklü Gölü (Antalya, Elmalı), Gölhisar Gölü 

(Burdur, Gölhisar), Yazır Gölü (Burdur, Çavdır), 

Karaevli Gölü (Burdur, Bucak), Beyşehir Gölü 

(Konya, Beyşehir), Dipsiz Gölü (Konya, 

Seydişehir), Kovalı Gölü (Konya, Seydişehir), 

Gavur Gölü (Konya, Seydişehir), Sülüklü Gölü 

(Konya, Seydişehir), Kuğulu Bataklığı (Konya, 

Seydişehir), Dipsiz Gölü (Konya, Bozkır), Eğri 

Gölü (Antalya, Gündoğmuş), Hotamış Gölü 

(Konya, Hotamış), Balık Gölü (Hatay, Kırıkhan) 

(Davis, 1965; Seçmen ve Leblebici, 1997).  

 

Familya: Ranunculaceae 

Cins: Ranunculus 

Tür: Ranunculus aquatilis L. (Su düğün 

çiçeği) 

Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey–Batı 

Afrika‟da doğal olarak yayılış gösterir 
(Wikipedia, 2013e). Herdem yeşil yayılıcı (1 m 



634 

den fazla yayılabilir) küme formlu otsu, su içi 

bitkisidir. Oldukça dayanıklı olan ve hızlı 

büyüyen bitkinin kökleri dipteki çamur 

içerisinde gövdesi ve yaprakları ise hem su 

içerisinde hem de su yüzeyindedir. Su içi 

yaprakları çok parçalı ipliksi yapıdadır. Su 

yüzeyinde olan yaprakları ise 3–7 parçalıdır. 

Yaklaşık 20 cm boylanabilen bitkinin su 

yüzeyinde bolca açan 1–1.5 cm çaplı ve ortası 

sarı renkli beyaz çiçekleri İlkbahardan sonbahara 

kadar görülebilir. Durgun veya çok yavaş akan 

sularda yetişen bitki suya O2 sağlar. İlkbaharda 

alınan gövde çelikleri, bölme ve tohumla 

çoğaltılabilir. Üretimi ve bakımı kolay olan su 

düğün çiçeği küçük, büyük havuzlarda, açık 

alanlarda ve bol güneşli yerlerde yetiştirilebilir. 

Farklı morfolojik özellikte olan su içi ve su 

yüzeyinde bulunan yaprakları ve 1–1.5 cm 

çapında açan ortası sarı beyaz çiçekleriyle çok 

küçük alanlarda bile kullanılabilecek güzel bir 

süs bitkisidir (Söğüt, 2002; Ebcioğlu, 2008).  

 

Familya: Alismataceae 

Cins: Sagittaria 

Tür: Sagittaria sagittifolia L. (Suoku) 

Avrupa ve Asya‟nın ılıman bölgelerinde 

doğal olarak yayılış gösterir (Wikipedia, 2013f). 

Hemen hemen yuvarlak ve yumru şeklinde olan 

toprak altı organlara sahiptir. 30–60 cm kadar 

boylanabilen suokunun su üzerine çıkan ve bir 

ok ucunu andıran yapraklarının yaprak sapları 50 

cm lamina orta lobu ise 15 cm kadar olabilir. Su 

yüzeyinde yüzen yaprakları oval ters yumurta 

şeklinde, su içindeki yapraklar ise 10–15 mm 

genişlikte ve şerit şeklindedir. Genellikle tabanı 

mat kımızımsı mavi benekli petaller, beyaz 

renkli ve 10 mm kadardır. Anterler 1–1.5 mm, 

mat kırmızımsı mavidir. Çiçekler yalınkat veya 

katmerli olabilir. Haziran ve Eylül arasında 

çiçeklenen bitkinin su üstü kısımları kış 

aylarında ölür. Yeni bitkiler kış 

tomurcuklarından meydana gelir. Tohum ve 

bölme yöntemi ile çoğaltılabilir (Söğüt, 2002; 

Ebcioğlu, 2008). Suokları her noddon 3 adet 

çıkan taban kısımları lila renkli beyaz 

çiçekleriyle ve özellikle de mızrak şeklinde 

yukarıya doğru uzanan yaprakları ile çok 

dekoratif bitkilerdir. Derinliği 15 cm‟den az sığ 

ve güneşli, durgun sularda veya çok hafif akışa 

sahip sularda yetiştirilebilir.  

Ülkemizde doğal olarak yetiştiği alanalar: 

Pamukçu Gölü (Edirne, İpsala), Gölbaba Gölü 

(Edirne), Kuş Gölü (Balıkesir, Bandırma), 

Ulubat Gölü (Bursa, Karacabey), Büyük Ak 

Gölü (Adapazarı), Eftene Gölü (Düzce), Abant 

Gölü (Bolu, Abant), Eğirdir Gölü (Isparta, 

Eğirdir), Beyşehir Gölü (Konya, Beyşehir) 

(Davis, 1965; Seçmen ve Leblebici, 1997).  

 

Sonuç ve Öneriler 
Ülkemiz, zengin doğal bitki varlığına 

sahip olmasına rağmen peyzaj uygulamalarında 

bu zengin kaynaktan son derece az 

yararlanılmaktadır. Ev bahçelerinden kamu 

kurumlarının bahçelerine, parklardan yol refüj 

düzenlemelerine kadar tüm yeşil alan 

uygulamalarında kullanılan bitkilerin çok büyük 

bir kısmı egzotik (yabancı yurtlu) bitki 

türlerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kırsal 

alanlarda bozulan doğal peyzajın yeniden 

kazandırılmasına yönelik olarak yapılan 

karayolları plantasyonu, gölet ve baraj çevresi 

düzenlemeleri gibi büyük ölçekli uygulamalarda 

bile birçok egzotik bitki türüne yer verilmekte ve 

mevcut doğal yapıda yabancı değişik görüntüler 

ortaya çıkmaktadır (Barış, 2002).  

Peyzaj uygulamalarında doğal bitki 

materyallerinden yararlanmak önemli kolaylıklar 

ve yararlar sağlamaktadır. Bitki örtüsünde doğal 

türlerle çalışmak başarı şansını artırdığı gibi 

çoğu kez de, özellikle egzotik bitki kullanımına 

göre, daha ekonomik olmaktadır. Ayrıca doğal 

bitkilerin kullanımı egzotik bitkilerle oluşturulan 

düzenlemelerdeki tekdüzeliği kırmakta ve 

oluşturulacak kompozisyonlara çeşitlilik 

katmaktadır (Kostak, 1998). 

Dünyanın birçok ülkesinde kültüre alınmış 

hidrofitler havuzları süslerken ülkemizde henüz 

kültüre alınmadığı için kullanılmayan bu doğal 

bitkiler bir an önce kültüre alınmalı, ülkemiz ve 

dünya süs bitkileri sektörüne kazandırılmalıdır. 
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Özet 

Şehirleşme insanları doğadan uzaklaştırmış, birçok sıkıntının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsanların 

şehirlerde doğayla iç içe yaşaması fazlaca mümkün olmamakla beraber, doğal alanların eksikliğinden dolayı 

oluşabilecek zararların giderilmesi için şehirlerde rekreasyon alanlarının çoğaltılması ve kentsel çevre 

koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Şehirlerin yaşam kalitesi doğrudan peyzaj alanlarıyla ilişkilidir, bu 

alanlar o şehirlerde yaşayan insanların kendilerini fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi hissetmesine neden olur. 

Geçmiş dönemlerde insanların ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra yeşil alan bitkilerinin ekonomik yönleri 

de önemsenirdi. MS beşinci yüzyılda İran bahçelerinde yetiştirilen bitkiler gözlemlenerek, bu bitkilerin gıda, 

sanayi, ilaç, gibi özelliklerine de dikkat edilmiştir. Bitkilerin peyzaj ve bahçelerde kullanılması ile peyzajda 

çeşitlilik, gen kaynaklarının muhafazası, depolama maliyetlerinin azalması, erozyonun engellenmesi gibi 

konularda avantaj sağlanmaktadır. En önemli avantaj ise peyzajda kullanılan bitki türlerinin üretimi ile doğadan 

yapılan sökümler ile oluşan zararın azalmasıdır.  

İran‟da park ve bahçelerde yaygın olarak kullanılan süs bitkilerinin yanında; yöresel bitkiler ve bölgenin 

yabani türleri de kullanılmaktadır. Bu bitkilerden ekonomik ve tıbbi özellikleri olan bitkilere örnek olarak; 

akasya, söğüt, zakkum, papatya ve taflan verilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: İran, bitkiler, bitki kullanımı, peyzaj alanları 

 

Advantages of Natural Plants Intended to be Used in Iran Landscape Areas 

Abstract 

In the past, people‟s spiritual and physical needs as well as economic aspects of green space plants were 

of such an importance. Plants grown in the fifth century AD Persian gardens had been observed. Also, these 

plants had been attached importance to food, industrial, pharmaceutical as well as the other characteristics. 

Diversity of landscape and landscape gardens with the use of endemic plants provides several advantages in 

areas such as erosion prevention, protection of genetic resources, reduction of storage costs. In Iran‟s parks and 

gardens ornamenta plants are widely used as well as local wild and endemic plants.  

Examples of these plants which have economical and medicinal properties can be given acacia, willow, 

oleander, foxglove and daisies.  

 

Keywords: Iran, natural plants, plant use, landscape 

 

GiriĢ 

Son yıllarda doğal çevreden hızla 

uzaklaşıp kendi oluşturduğu yapay çevrede 

yaşamaya başlayan insan, doğaya olan özlemini 

onu korumaya çalışmakla göstermeye 

başlamıştır. Hızlı kentleşme, sanayileşme, nüfus 

artışı gibi çevre sorunları insanları doğa ile iç içe 

olabilecekleri mekânları daha çok tercih etmeye 

yöneltmiştir. Kentin açık yeşil alan sistemine 

katkıda bulunan ve rekreasyonel faaliyetlere 

olanak sağlayan kentsel yeşil alanlar kent için 

oldukça önemli alanlardır (Konaklı ve Önder, 

2005). Kentsel yeşil alanlar insanlara 

sağladıkları temiz hava, bol güneş ve serbest 

hareket etme imkânı ile toplum için daha 

sağlıklı, dengeli, yenileyici ve yararlı bir ortam 

oluşturmaktadır (Smardon, 1990).  

Yöresel bitkiler yerel çevre koşullarına en 

iyi uyum sağlayan bitki türleridir ve her şeyden 

önce geniş ekolojik ölçeklerde yöresel bitkilerin 

plantasyonu doğal canlı topluluklarının 

yaşamına önemli katkılar sağlar. Yöresel 

bitkilerin peyzaj ve bahçelerde kullanılması ile 

peyzajda çeşitlilik, gen kaynaklarının 

muhafazası, depolama maliyetlerinin azalması, 

erozyonun engellenmesi gibi konularda avantaj 

sağlanmaktadır. En önemli avantaj ise peyzajda 

kullanılan bitki türlerinin doğadan 

toplanmasından doğan zarar azalmaktadır. 

Dünyadaki birçok ülkede yöresel bitki türlerinin 

kullanımına yönelik eğilimler giderek artmakta, 

hatta yabancı menşeili bitki girişini 

sınırlandırarak yöresel bitki türlerinin 

kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli 

düzenlemeler yapılmakta ve buna yönelik olarak 
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değişik kademelerde örgütlenmeler 

oluşturulmaktadır (Ceylan, 2004).  

 

Yöresel bitkilerin peyzaj alanlarında 

kullanılmalarının avantajları 

•Peyzajda Çeşitlilik 

İran‟da farklı coğrafi iklimler mevcuttur, 

bu nedenle zengin bir bitki çeşitliğine sahiptir.  

Her bölgenin yöresel bitkilerinin peyzaj 

alanlarında kullanılması ile birlikte yeşil alan 

tasarım başarısı, güvenilirlik artar. Yöresel 

bitkilerin peyzaj alanlarında kullanılması, o 

bölgenin iklim ve kültürel koşullarının bir 

göstergesidir. Bu bitkiler yabancı menşeili 

bitkilere oranla daha dayanıklıdırlar ve uygun 

biçimde yerleştirildiklerinde ve dikildiklerinde 

bölgesel iklim değişikliklerinden daha az 

etkilenirler (Borgmann ve Rodwald, 2002).  

•Ülke veya Bölgenin Gen Kaynaklarının 

Muhafazası  

Bitkilerin gen kaynaklarının korunması 

için, bu bitkiler korunmuş alanlarda muhafaza 

edilir. Bu alanlar botanik bahçeler, peyzaj 

alanları veya doğal alanlar olabilir. Diğer bir 

avantaj ise peyzajda kullanılan bitki türlerinin 

doğadan toplanmasından doğan zararı 

azaltmasıdır.  

•Erozyonun Engellenmesi 

Yöresel bitkiler yerel çevre koşullarına en 

iyi şekilde uyum sağlarlar, toprak verimliliğine 

katkıda bulunurlar, erozyonu azaltırlar. 

Genellikle diğer bitki türlerine oranla daha az 

gübre ve ilaca gereksinim duyarlar. Erozyona 

hassas toprakların sabit hale getirilmesinde 

peyzaj düzenleme yaklaşımının yöresel çim 

bitkilerinin kullanımına oranla birçok avantajlı 

yönleri vardır. Diğer bir faktör ise, yöresel 

bitkilerin eğimli yerlerde erozyonu daha kolay 

engellemesidir.  

•Ekonomik Yararları 

Peyzaj düzenlemede bakım işleri 

nedeniyle yapılan harcamalardan tasarruf 

edilmesi maliyeti azaltan en önemli faktördür. 

Yöresel bitkiler genellikle diğer bitki türlerine 

oranla daha az gübre ve ilaca gereksinim 

duyarlar. Bakım işleri daha azdır (http://parks. 

tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806). 

•Yöresel Bitkiler Kolayca Eşeyli ve 

Eşeysiz Olarak Çoğalabilirler 

•Birçok Yöresel Bitki, Özel 

Adaptasyonlar Nedeniyle Kentsel Çevre 

Kirliliğine Daha Çok Dayanıklılık Gösterirler.  

•Yerli Bitkiler Fitonsid Üretimi ile 

Çevrede Hijyen sağlar ve Hoş Kokuları ile 

İnsanlara Huzur verir.  

 

Ġran‟da bazı yöresel bitkilerin peyzaj 

alanlarında kullanılmaları 

Akasya (Acacia) 

Akasya (Acacia), Baklagiller 

familyasından genellikle hep yeşil yapraklı ve 

dikenli ağaç ya da ağaççık cinslerine verilen ad. 

Birçok akasya türü (En başta A. decurrens, 

gümüşi akasya (A. dealbata, A. baileyana, A. 

longifolia) bahçelerde süs bitkisi olarak 

yetiştirilir. Akasya sert bir ağaçtır. Dokusu sıkı 

ve sağlamdır. Esnektir. Yarılmaya karşı büyük 

bir direnç gösterir. Vurulmaya ve sürtünmeye 

karşı direnci yüksektir. Zor işlenir. Değişik hava 

koşullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. 

Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından 

kolayca zarar görmez. Genellikle Mayıs 

aylarında yetişen bitki, beyaz renkli olup boyu 

8–10 m civarında bu yüzden sarkık dalları olan 

bir bitkidir. Ayrıca hoş kokusu olan şifalı bir 

ağaçtır (Halevy, 1999).  

Üretimi: Tohum ve çelikle üretimi 

yapılır. Tohumların sert bir kabuğu vardır. 

Tohumlar önce kaynar suda tutulmalı sonra 

soğutulmalıdır. Ekimden bir gün önce ıslatılırsa 

çimlenme oranı artmaktadır. Çelikle üretimde 

ise, temmuz ayında çelikler alınmalıdır. Çelikler 

sisleme altında tutulmalıdır. Yaklaşık bir ay 

sonra köklenme görülmeye başlar. Akasyaların 

üretimi sırasında dikkat edilecek konu 

şaşırtılmaya karşı hassas olmalarıdır. Bu nedenle 

daima topraklı olarak yer değiştirilmelidir.  

Ekolojik istekleri: Kuru ve fakir 

topraklarda yetişebilir. Çabuk büyürler. Dona 

karşı duyarlıdırlar. Fazla rüzgârdan ağacın 

dalları kırılabilir. Sıcaklığa ve susuzluğa 

dayanıklıdırlar.  

Peyzajda kullanımı: Kumul 

ağaçlandırılması ile kıyı ve yol 

ağaçlandırılmasında kullanılabilir. Topraktaki 

azotu bağladığı için toprağı iyileştirilmesi 

gereken yerlerde kullanılır. Kirli havalara 

dayanıklıdır.  

 

Söğüt (Salix) 

Söğüt (Salix), söğütgiller (Salicaceae) 

familyasından Salix cinsini oluşturan boylu ağaç 

veya bodur çalı halinde, çoğunluğu kışın yaprak 

döken, ender olarak da her dem yeşil kalan 

odunsu bitkilerdir. Aspirin ilacının aktif maddesi 
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olan salisin, söğüt ağacının kabuğundan elde 

edilir. Yeryüzünde 300‟den fazla türü ve alttürü 

vardır. Ilıman ve soğuk bölgelerde rahatlıkla 

yetişmektedir. Melez yapma yetenekleri fazla 

olan ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Sulak 

yerlerde ve derin topraklarda kolay yetişirler 

(Borgmann ve Rodwald, 2002).  

Üretimi: Söğütler tohum ve çelikle 

üretilir. Tohumlar, kapsüller olgunlaşır 

olgunlaşmaz hemen toplanır ve ekilir. Çünkü 

tohumlar oda sıcaklığında canlılıklarını ancak 

birkaç gün muhafaza edebilirler. En uygun 

şartlarda bile canlılıklarını 4–6 hafta 

koruyabilmektedirler. Tohumlarda dinlenme 

yoktur. Ekimden itibaren, tohumlar nemli 

tutulursa bir gün içinde çimlenme başlar. 

Tohumla üretimin yanında en çok kullanılan 

yöntem çelikle üretimdir. Çelikler kasım–mart 

arasında alınmalıdır. Çelik boyu 30 cm olarak 

alınır ve açık araziye dikilerek kolayca 

köklenirler.  

Ekolojik istekleri: Söğütlerin ışık isteği 

fazladır. Genellikle serin ve nemli toprakları 

severler. Ancak kurak yerlerde yetişen türleri de 

vardır. Dona karşı dayanıklıdırlar.  

Peyzajda kullanımı: İran‟da kırsal 

kesimlerin önemli ağaçlarındandır. Ova ve 

dağlık kesimlerde yetişirler. Özellikle çay ve 

dere kenarlarında doğal olarak yaşar. Baharda 

erken sürerler. Erken çiçek açarlar. Akarsu 

boylarında, kumullarda ve kirli havalı yerlerde, 

yamaçlarda, evlerde, taş ve kaya bahçelerinde 

kullanılabilir.  

 

Zakkum (Nerium) 

Zakkum (Nerium oleander), Apocynaceae 

familyasından Haziran–Eylül ayları arasında 

beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve krem renklerde 

çiçekler açan 2–5 m yüksekliğinde zehirli bir 

bitki türüdür.  

Ekolojik istekleri: Bu bitki güneşli, sıcak 

ve kurak bölgelerde yetiştirilebilir. Nem ihtiyacı 

gelişme döneminde oldukça fazladır. Serin 

bölgelerde çiçek verimi düşer, soğuk etkileri ve 

don zararları gözlenir. Toprak bakımından 

genellikle akarsu kenarlarında bulunan, drenajı 

iyi yapılmış alüvyonlu topraklarda rahatlıkla 

yetiştirilebilir.  

Üretimi: Zakkumlar tohum, çelik ve 

daldırma ile üretilir, üretim tohumla yapılıyorsa 

tohumlar, kapsüller açıldıktan sonra sonbahar 

aylarında toplanmalıdır. Tohumlar bir elek 

üzerine sürülerek deri gibi olan kabuğun büyük 

bir kısmı çıkarılmalıdır. Daha sonra sera 

içerisindeki kasalara ekim yapılır. Ekimden 

yaklaşık iki hafta sonra çimlenme başlar. 

Zakkumun çelikle üretiminde odunlaşmış 

sürgünlerden yaz sonuna doğru 7,5–15 cm 

uzunluğunda olan çelikler alınmalıdır. Alınan bu 

çelikler özel olarak hazırlanmış topraklara 

dikilmelidir. Daldırma yönteminde adi daldırma 

yöntemi uygulanarak zakkum üretimi 

yapılabilmektedir (Mengüç, 1996).  

Peyzajda kullanımı: Park, bahçe ve yol 

kenarlarında renkli çiçeklerinden dolayı tek veya 

gruplar hâlinde kullanım imkânı vardır.  

 

Papatya 

Papatya, papatyagiller (Asteraceae) 

familyasında sınıflandırılan Anthemis, 

Matricaria, Bellis, Leucanthemum ve 

Tripleurospermum gibi farklı cinslerden bitki 

türlerine verilen ortak addır.  

Ekolojik istekleri: Ovalardan yüksek 

yerlere kadar hemen her yerde bulunur. Bu 

müşkülpesent bir bitki olmayıp ağır ve hafif 

topraklarda yetişebilir. Özellikle kireçli 

toprakları tercih eder. Ancak Papatya değişik 

toprak reaksiyonu yani asitli topraklardan alkali 

topraklara kadar hemen her yerde yetişir. Ancak 

en uygunu pH 7.3–8.1 olan yerlerdir. İyi bir 

büyüme için sıcak yerler gereklidir. Hafif nemli 

yerlerde özellikle çok iyi gelişir. Yetiştiği toprak 

tipi ve iklim koşullarına göre büyümesi ve 

içerdiği uçucu yağ oranı değişmektedir. 

Papatyanın gün uzunluğuna göre ve toplam 

güneşlenme süresine karşı da reaksiyonları 

çeşitlere göre değişiktir (Hugo, 2001).  

Üretimi: Papatya bitkisi güneşli yerlerden 

vede hafif killi ve de kireçli topraklardan 

hoşlanır.  

Papatyanın tohumları mart ayinda direkt 

olarak araziye ekilebilir. Tohumlar ince 

olduğundan seyrek ekim yapılmalıdır. Üzeri 

toprakla örtülmez sadece hafifçe bastırılır. Eğer 

sık dikim yapılmışsa eyreltme işlemi 

uygulanmalıdır. Eğer bu işlem yapılmazsa 

fideler fazla boylu ve cılız gelişir. 

(www.bitkizane.com/4_538_57485_papatya–

uretimi.html) 

Peyzajda kullanımı: Çiçekleri güzel ve 

göz alıcı olduğundan park ve bahçelerde 

kullanılan bitkilerdir ayrıca çay ve dere 

kenarlarında doğal olarak yaşar.  
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Taflan (Eonymus) 

Taflan (Prunus laurocerasus), gülgiller 

(Rosaceae) familyasından küçük beyaz renkli 

çiçekler açan, daha çok rutubetli ve gölgeli 

yerlerde yetişen 5–15 m boyunda, yaprak 

dökmeyen bir ağaç türüdür.  

Bu bitkinin asıl anavatanı Karadeniz‟in 

doğu kısımlarıdır. Bunun haricinde Avrupa, 

Balkan Yarımadası, Kafkaslar ve İran‟ın kuzey 

bölgelerinde doğal olarak bulunur. Yaklaşık 120 

kadar türü vardır. Türkiye‟de karayemiş adıyla 

bilinir. Taflan çalı formunda olmakla beraber, 

sarmaşık ve ağaç formunda olan türleri de 

bulunmaktadır. 6–8 m boya ulaşabilir.  

Yaprakları elips şeklinde, karşılıklı 

dizilmiş, sivri uçlu, kenarları düz veya dişli, 5–

25 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak ve her iki 

yüzü de tüysüzdür. Çiçekleri nisan ayında açar, 

küçük, beyaz renkli, hoş kokulu ve sürgünler 

üzerinde dik duruşludur. Meyveleri, sonbaharda 

olgunlaşır. Rengi kırmızımsı siyahtır ve 

yuvarlakça, kapsül şeklinde, buruk tatlıdır. 

Taflan meyveleri yenilebilir. Tohumu düzgün, 

sivri ve çarpık yumurta şeklindedir. Derine 

inmeyen, kuvvetli yan köklere sahiptir (Ceylan, 

2004).  

Ekolojik istekleri: Ilıman ve sıcak 

iklimlerde yetişir. Bu bitki aşırı soğuklardan 

zarar görür. Gölgeli alanlarda ve nemli 

bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Taflan 

humuslu, nemli ve derin topraklardan hoşlanır. 

Balçık, ağır balçık ve ağır killi topraklarda da 

yetiştirilebilir.  

Üretimi: Taflan bitkisi çelikle üretilir. İki 

farklı dönemde alınan çeliklerle üretim 

yapılabilir. Birinci dönemde eylül–ekim 

aylarında 10 cm uzunluğunda alınan yeşil 

çelikler %8‟lik toz IBA (indol butirik asit) 

çözeltisine batırılarak iki kısım torf ve bir kısım 

kum karışımdan oluşan soğuk yastıklarda dikilir. 

Burada köklenen çelikler ilkbaharda sökülerek 

geliştirme yastıklarına şaşırtılır. İkinci dönemde 

haziran ayında alınan 7.5–10 cm uzunluğundaki 

yeşil çelikler, alçak tünellere dikilir. Burada 

köklenen bu çelikler sonbaharda açık alandaki 

geliştirme yastıklarına alınarak bir yıl boyunca 

büyütülür (Ceylan, 2004).  

Peyzajda kullanımı: Taflan, yeşil çit 

bitkisi olarak grup hâlinde veya tek başına 

kullanılır. Ayrıca park ve bahçelerde kullanılan 

çok değişik kültür formları bulunmaktadır.  

 

 

TartıĢma ve Sonuç 

Yöresel bitkiler yerel çevre koşullarına en 

iyi uyum sağlayan bitki türleridir ve 

bitkilendirme çalışmalarında yöresel bitki 

türlerinin kullanımının bir çok ekolojik, 

ekonomik ve estetik faydaları vardır. Yöresel 

bitkilerin peyzaj ve bahçelerde kullanılması ile 

peyzajda çeşitlilik, gen kaynaklarının 

muhafazası, depolama maliyetlerinin azalması, 

erozyonun engellenmesi gibi konularda avantaj 

sağlanmaktadır. En önemli avantaj ise peyzajda 

kullanılan bitki türlerinin doğadan 

toplanmasından doğan zarar azalmaktadır. 

Yöresel bitki türlerinin tanıtımı, kullanımı ve 

üretimine yeterince önem verilmeli ve tasarım ve 

planlamaya yönelik çalışmalarda yöresel bitki 

türlerini kullanılmalıyız. Ayrıca yöresel bitki 

türlerinin açık ve yeşil alanlarda kullanımına 

yönelik olarak yapılan araştırmaların pratiğe 

aktarılması için piyasada bu konuya ilişkin 

çalışanların istek ve gereksinimleri dikkate 

alınmalı, böylelikle araştırma sonuçlarının 

uygulamaya katkısı sağlanmalıdır (http:// 

samani2008.blogfa.com/post–2709.aspx).  

İran‟da çeşitli iklim bölgelerinde, çeşitli 

kullanımlar için zengin bir liste yapmak 

mümkündür. Ekolojik koşulları ve bakım 

şartlarını zorlamadan parklar, yol ağaçları, 

karayolları bitkisel uygulamaları, kumulların 

durdurulması, kar ve rüzgar perdeleri, erozyon 

önleme çalışmaları ve toprak stabilizasyonu v. b. 

için İran‟ın her tarafında yöresel bitki örtüsünde 

ağaç ve çalı türlerinden seçim yapılması büyük 

önem arz etmektedir.  
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Özet 

Son yıllarda yeni bir yapılanma gerçekleştiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, faaliyetlerini 27 Orman 

Bölge Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirmektedir. Bölge müdürlükleri bünyesinde ise Fidanlık Müdürlükleri 

tohum ve fidan üretim çalışmalarına yoğunlaşmış teknik ve idari birimleridir. Ülkemizde ilk kurulan orman 

fidanlıkları sırasıyla; Ankara, İzmir–Karşıyaka ve İstanbul–Bahçeköy orman fidanlıklarıdır. Mülga 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün kayıtları yıllar itibariyle incelendiğinde; fidan 

yetiştiriciliğinde önemli atılımların gerçekleştirilmiş olduğu, hatta artan fidan ihtiyacının karşılanabilmesi için 

kapalı ve açık alan fidanlık işletmeleri kurulmuştur. Günümüzde ormancılık sektörü içerisinde fidancılık önemli 

bir iş kolu durumundadır.  

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren orman fidanlıklarında son beş yılda üretilen süs 

bitkilerinin; 55 familya ve 115 cinse ait toplam 210 takson olduğu saptanmıştır. İzmir, Balıkesir ve Adapazarı 

Orman Fidanlık Müdürlüklerinin süs bitkisi üretim çeşitliliğinin, diğer Fidanlık Müdürlüklerine göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinde; %43‟lük oranlarla tohum ve çelik üretim teknikleri 

ağırlık kazanmaktadır.  

Orman fidanlıklarının her birisi, kendi ekolojik koşulları, potansiyel özellikleri ve geçmiş deneyimlerini 

baz alarak, kendini belirli tür ve üretim biçimlerine yoğunlaştırmalıdır. Fidanlıkların adları, belirli tür/türler ve 

üretim teknikleri ile algılanır olmalıdır. Kısaca; her fidanlık belirlemiş olduğu stratejiye uygun olarak teknik ve 

idari faaliyetlerini yürütmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman fidanlığı, fidan, süs bitkisi, üretim tekniği 

 

In Turkey Produced of Ornamental Plants Productıon Technique 

Abstract 

In recent years, the Ministry of Forest and Water Affairs carry out its activities with 27 regional 

directorate of forestry. In this regional directorate, the nursery directorates focuses on the technical and 

administrative fields. In Turkey the first forest nurseries; were founded in Ankara, Izmir–Karşıyaka and 

Istanbul–Bahçeköy. By years if the records abolition general directorate of erosion control and forestation were 

analyzed, it is shown that in seedling production there are significant breakthroughs, or even indoor and outdoor 

private nursery businesses were established for fulfillment of the seedlings demands. Nowadays, the nurseries an 

important line of work within the forestry sector.  

It was found that in the forest nursery of general directorate of forestry ornamental plants, produced in the 

last five years were determined as genus (115), taxon (210) and families (55) and varieties of ornamental plants 

which are in Izmir, Balıkesir and Adapazarı nursery directorate of forestry are higher than the other directorates. 

The cultivation of ornamental plants, seed rates of 43% and steel production techniques are gaining importance.  

Forest nurseries should be concentrate by its ecological conditions, the potential characteristics and past 

experiences, based on the specific types and forms of production. Nurseries names, certain species and 

production techniques should be detected. Shortly, according to the strategy set by each nursery should carry out 

technical and administrative activities.  

 

Keywords: Forest nursery, seedling, ornamental plant, production technique 

 

GiriĢ 

Kültürel ve ekonomik gelişmeye koşut 

olarak insanların yeşil alanlara ve süs bitkilerine 

olan talep ve ihtiyaçları da son yıllarda sürekli 

artış göstermektedir. Bu bağlamda, süs bitkisi 

taleplerini karşılamak üzere, başlangıçta çok 

sayıda devlet ve kamu fidanlıkları rol üstlenirken 

(Genç, 2005) son yıllarda bu talebi karşılama da 

özel sektöre ait fidanlıklar yadsınamayacak 

gelişmeler kaydetmiştir.  

Süs bitkileri kullanımı, hatta üreticiliği, 

neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere 

dayanmaktadır. Tarihi belgelere bakıldığında, 

M.Ö. 2000–4000 yıllarında insanların, farklı 

ihtiyaçları için, Mısır‟daki mabet ve saray 

bahçelerinde fidan ürettiklerini öğreniyoruz. 

Benzer çalışmalar Asur, Babil, İran, Roma–
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Yunan, Afganistan ve Türkistan‟da da görülür. 

Fidan üretimine yönelik bu ilk çalışmalarda, 

sadece yabani fidan temin edilmemiş, eşeyli 

yöntemlerle süs bitkisi ve meyve fidanı da 

üretilmiştir. Fidan üretme çalışmaları, ilk 

çağlarda din adamları tarafından yürütülmüştür. 

Rönesans süs bitkisi üretiminde geçiş dönemidir. 

Bu dönemde, varlıklı kişiler tarafından 

Dünya‟nın çok değişik ülkelerinden getirtilen 

pek çok egzotik bitki, saray ve şatoların, sayfiye 

yerlerinin güzelleştirilmesinde öncelikle 

kullanılmış; egzotik bitkilerle yapılan bahçe 

düzenlemeleri, övünç vesilesi ve prestij 

göstergesi olmuştur. Türkiye‟de, süs bitkisi 

fidanı üretimine yönelik ilk fidanlıklar, ancak 

Cumhuriyet döneminde kurulabilmiştir. Genç 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin yeni başkenti 

Ankara‟nın imar çalışmaları kapsamında süs 

bitkisi fidanı ihtiyacını karşılamak üzere 

Ankara‟da, bugün Kurtuluş Parkı olan yer ile 

Atatürk Orman Çifliği‟nde ilk fidanlıklar tesis 

edilmiştir. Yine, Gazi Çiftliği ağaçlandırmaları 

için Macaristan‟dan ilk yalancı akasya fidanları 

bu dönemde getirtilmiştir. Ayrıca, Anıt Kabir 

çevre düzenlemesi için yurt dışından ithal edilen 

birçok yeni türle birlikte, Türkiye egzotik 

türlerle de tanışmaya başlamıştır (Uzun, 1991).  

1970‟li yıllardan sonra ise hızlı gelişen tür 

plantasyonlarına yönelik ve park bahçe 

düzenlemesi amaçlı egzotik kökenli tür ve 

orijinlerin kullanımı artmıştır. Bu bağlamda 

80‟in üzerinde egzotik takson denenmiştir (Ayan 

ve Sıvacıoğlu, 2006).  

Ülkemiz coğrafi konumu, sahip olduğu 

yüksek biyoçeşitlilik ve iklim farklılıkları 

nedeniyle, hem Avrupa hem de komşusu Orta 

Doğu ve Asya ülkelerine süs bitkisi satabilecek 

imkan ve fırsatlara sahiptir. Ağırlıklı olarak 

sebze üretimi için kullanılsalar bile, seracılık 

sektöründe Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında, 

İspanya‟nın ardından ikinci durumdadır. Türkiye 

sera işletmeciliği konusunda, tartışmasız çok 

önemli bir potansiyele sahiptir. Marmara, Ege ve 

Akdeniz Bölgelerimiz dışında Karadeniz kıyı 

bandı da seracılık için oldukça uygundur 

(Ürgenç, 1992).  

Türkiye‟de en büyük fidan yetiştirici 

kuruluşu, son yıllarda yeni bir yapılanma 

gerçekleştiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

bünyesindeki; Fidanlık Müdürlükleri ve Orman 

İşletme Müdürlüklerine bağlı olan Fidanlık 

Şeflikleridir. Ülkemizde ilk kurulan orman 

fidanlıkları sırasıyla; Ankara, İzmir–Karşıyaka 

ve İstanbul–Bahçeköy orman fidanlıklarıdır. 

Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 

Genel Müdürlüğünün kayıtları yıllar itibariyle 

incelendiğinde; fidan yetiştiriciliğinde önemli 

atılımların gerçekleştirilmiş olduğu, hatta artan 

fidan ihtiyacının karşılanabilmesi için kapalı ve 

açık alan fidanlık işletmeleri kurulmuştur. 

Günümüzde ormancılık sektörü içerisinde 

fidancılık önemli bir iş kolu durumundadır.  

Bu çalışma ile Türkiye‟de kamuya ait 

orman fidanlıklarında son beş yıl içerisinde 

üretilen süs bitkilerinin; cins, tür ve familyalara 

göre dağılımını belirlemek, üretilen takson 

çeşidinin bölgelere göre dağılımını, üretim 

tekniklerinin kendi içerisindeki oranını 

değerlendirmek ve ülkemiz süs bitkisi 

üretimindeki aktüel durumu fotoğraflamak 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın gelecek yıllar için 

bir gösterge ve altlık oluşturması, sunulacak 

öneriler ile Orman Fidanlıklarındaki süs bitkisi 

üretimine açılım sağlaması hedeflenmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışmada; Türkiye‟deki 27 Orman Bölge 

Müdürlüğüne bağlı olan Orman Fidanlık 

Müdürlüklerinden ve Fidanlık Şefliklerinden son 

beş yılda üretimini yaptıkları “süs bitkilerinin; 

isimlerinin ve üretim tekniklerinin neler 

olduğunu belirten” verilerin derlenmesi ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kapsamda; 

fidanlık müdürlüklerinden çalışma amacına 

yönelik bilgiler talep edilerek bu bilgiler 

dahilinde bir veri tabanı oluşturulmuştur. 23 

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık 

Müdürlüklerinde veya Fidanlık Şefliklerinde süs 

bitkisi üretiminin yapıldığı bilgisine ulaşılırken 

(Adana, Adapazarı, Amasya, Ankara, Antalya, 

Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, 

Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Mersin, 

Muğla, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak); 4 

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık 

Müdürlüklerinde veya Fidanlık Şefliklerinde ise 

süs bitkisi üretiminin yapılmadığı (Artvin, 

Isparta, Kayseri ve Kütahya) bilgisine 

ulaşılmıştır.  

 

Bulgular 
YetiĢtirilen süs bitkilerin familya, cins 

ve türlere göre dağılımı: Türkiye‟de mevcut ve 

veri eldesi sağlanan 23 Orman Bölge 

Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüklerinde 

veya Fidanlık Şefliklerinde yetiştirilen süs 
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bitkilerinin ait olduğu familya sayısının; 

oluşturulan veri tabanı sonucuna göre 55 olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 1).  

Çalışma kapsamında; belirlenen 55 

familyanın içerdiği, takson sayısının 210 ve cins 

sayısının ise 115 olduğu belirlenmiştir.  

Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 

Fidanlık birimlerinde yetiştirilen süs bitkileri 

değerlendirildiğinde:  

Süs bitkilerinin ait olduğu familyalara 

göre dağılımı incelendiğinde; İzmir Orman 

Bölge Müdürlüğünün toplam 37 (%67) adet 

farklı familya ile en yüksek üretim çeşitliliğine, 

bunu 35 (%63) farklı familya ile Adapazarı 

Orman Bölge Müdürlüğünün ve 33 (%60) farklı 

familya ile de Balıkesir Orman Bölge 

Müdürlüğünün izlediği görülmüştür (Şekil 1, 4). 

Süs bitkilerinin cinslere göre dağılımı 

incelendiğinde; Balıkesir Orman Bölge 

Müdürlüğünün 75 (%65) farklı cins ile en 

yüksek üretim çeşitliliğine sahip olduğu, bunu 

72 (%62) farklı cins ile İzmir Orman Bölge 

Müdürlüğünün ve 59 (%51) farklı cins ile de 

Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün izlediği 

görülmüştür (Şekil 2, 4).  

Türlere göre dağılımı incelendiğinde; 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün 102 

(%48) farklı takson ile en yüksek üretim 

çeşitliliğine sahip olduğunu, bunu 94 (%44) 

farklı takson ile İzmir Orman Bölge 

Müdürlüğünün ve 93 (%44) farklı takson ile de 

Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün izlediği 

görülmüştür (Şekil 3, 4).  

Türkiye orman fidanlıklarında 

yetiĢtirilen süs bitkilerin üretim teknikleri: 

Yetiştirme teknikleri açısından yapılan 

değerlendirmelerde; Fidanlık Müdürlüklerinde 

ve Fidanlık Şefliklerinde yetiştirilen süs 

bitkilerinin %5‟inin aşı ile %43‟ünün çelik ile 

%43‟ünün tohum ile üretiminin gerçekleştirildiği 

bununla birlikte; taksonların %0.7‟sinin çelik + 

aşı, %1.3‟ünün tohum + aşı, %6‟sının tohum + 

çelik ve %0.6‟sının ise tohum + çelik + aşı 

üretim yöntemleri üretildiği tespit edilmiştir 

(Şekil 5).  

Yetiştirilen süs bitkileri üretim teknikleri 

açısından değerlendirildiğinde: tohum ve çelikle 

üretim teknikleri en yaygın kullanılan metotlar 

olarak öne çıkmaktadır. Aşı ile üretimde en fazla 

süs bitkisi üretiminin yapıldığı Orman Bölge 

Müdürlükleri sırasıyla; Bolu, İstanbul, Bursa ve 

Balıkesir‟dir.  

Çelikle üretim açısından en fazla süs 

bitkisi üretiminin yapıldığı Orman Bölge 

Müdürlükleri; İzmir, Adana, Zonguldak, 

Trabzon, İstanbul‟dur. Tohum ile en fazla süs 

bitkisi üretiminin yapıldığı Orman Bölge 

Müdürlükleri sırasıyla; Adapazarı, Muğla, İzmir, 

Balıkesir, Bursa, Trabzon‟dur. Elbette burada 

üretim tekniğinin belirlenmesinde taksonun 

yetiştirildiği ekolojik bölge/lokalite değil türün 

üretim tekniği belirleyici olmaktadır.  

Süs bitkileri yetiştiriciliğinde, Orman 

Bölge Müdürlüklerinin bölgelere göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, fidanlıklarda en çok 

kullanılan üretim tekniğinin tohum ve çelik ile 

üretim olduğu tespit edilmiştir. %55 oranında 

Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde, 

%49 oranında Karadeniz Bölgesinde, %46 

oranında İç Anadolu bölgemizde çelik ile üretim 

tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir. %97 

oranında Güneydoğu Anadolu bölgemizde, %52 

oranında İç Anadolu bölgemizde ve %46 

Marmara bölgemizde tohum ile üretim 

tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir (Şekil 6).  

 

TartıĢma ve Sonuç  

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösteren Orman Fidanlıklarında son 5 

yılda yetiştirilen süs bitkilerinin 55 familya ve 

115 cinse ait toplam 210 takson olduğu 

saptanmıştır. Kanaatimizce; iklim, ekonomik 

gelişmişlik düzeyi, kent merkezi ve bunlara 

yakınlık gibi faktörlerin teşvik edici etkisiyle; 

İzmir, Balıkesir ve Adapazarı Orman Fidanlık 

Müdürlüklerinin süs bitkisi üretim çeşitliliğinin 

diğer Fidanlık Müdürlüklerine göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Süs bitkilerinin 

yetiştiriciliğinde; %43‟lük oranlarla tohum ve 

çelik üretim teknikleri ağırlık kazanmaktadır. 

%5 oranında ise aşı ile üretim tekniğinin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu oranlardan 

anlaşıldığı gibi aşı ile üretim tekniği orman 

fidanlıklarında kitlesel süs bitkisi fidan üretimine 

büyük bir katkı sunamamaktadır.  

Oysa, bazı taksonların süs amaçlı 

kullanımlarında aşı ile üretim tekniği zorunlu bir 

üretim metodudur.  

Önceki adıyla Orman ve Çevre Bakanlığı 

mevcut adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

bünyesindeki mülga Ağaçlandırma ve Erozyon 

Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 

Müdürlüğündeki kurumsal yapı 

değişikliklerinden menfi anlamda en çok 

etkilenen birimlerin başında orman fidanlıkları 
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gelmektedir. Orman fidanlıklarına uzun yıllar 

sürecinde kazandırılan kurumsal kimlik, uzağı 

görememenin ve sağlıklı kararlar alamayışın 

etkisiyle ciddi tahribat görmüştür. Varoluş 

heyecanını kaybeden, hala kurumsal aidiyet ve 

kimlik sorunu yaşayan kurumlar haline 

dönüştürülmüştür. Neyazık ki halen orman 

fidanlıklarının rolü tam olarak 

içselleştirilememiştir. Bugün gelinen noktada; 

geçmişte aldığı ağır yıkıcı darbenin henüz 

etkisinden kurtulamayan orman fidanlıklarının 

yeniden kuruluş ve varoluş esprilerini 

yakalamaları, ancak, mutlak surette kurumsal 

kimliğin yeniden tesisi ve markalaşma 

sürecinden geçmektedir. Mevcut fidanlıkların 

her birisi kendi ekolojik koşulları, potansiyel 

özellikleri ve geçmiş deneyimlerini baz alarak, 

kendini belirli tür ve üretim biçimlerinde 

yetkinleştirmelidir. Fidanlıkların adları, belirli 

tür/türler ve üretim teknikleri ile algılanır 

olmalıdır.  
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Çizelge 1. Orman Bölge Müdürlüklerinde süs bitkisi olarak yetiştirilen familyalar 

1–Adoxaceae 15–Casuarinaceae 29–Hydrangeaceae 43–Pittosporaceae  

2–Agavaceae 16–Cehrigiller 30–Labiatae 44–Punica 

3–Anacardiaceae 17–Celastraceae 31–Lamiaceae  45–Rosaceae  

4–Apocynaceæ 18–Chenopodiaceae  32–Lauraceae 46–Rubiaceae 

5–Araliaceae 19–Cornaceae 33–Lythraceae 47–Salicaceae 

6–Arecaceae 20–Crassulaceae 34–Magnoliaceae 48–Sapindaceae 

7–Asparagaceae 21–Cupressaceae 35–Malvaceae 49–Saxifragaceae  

8–Asteraceae 22–Ericaceae  36–Meliaceae 50–Scrophulariaceae 

9–Berberidaceae 23–Euphorbiaceae 37–Moraceae  51–Solanaceae 

10–Bignoniaceae 24–Fabaceae 38–Myrtaceae 52–Tamaricaeae  

11–Buxaceae 25–Fagaceae 39–Nyctaginaceae 53–Taxaceae 

12–Cannabaceae 26–Garryaceae 40–Oleaceae 54–verbenaceae 

13–Cannaceae 27–Ginkgoaceae 41–Palmae 55–Vitaceae 

14–Caprifoliaceae 28–Grossulariaceae 42–Pinaceae  

 

 

 

 
Şekil 1. Orman Bölge Müdürlüklerinde yetiştirilen süs bitkilerinin ait olduğu familya sayısına göre durumu 
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Şekil 2. Orman Bölge Müdürlüklerinde yetiştirilen süs bitkilerinin ait olduğu cins sayısına göre durumu 

 

 
Şekil 3. Orman Bölge Müdürlüklerinde yetiştirilen süs bitkilerinin tür sayılarına göre durumu 

 

 
Şekil 4. Orman Bölge Müdürlüklerinde yetiştirilen süs bitkilerinin ait olduğu familya, cins ve takson sayılarına 

göre durumu 
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Şekil 5. Orman Bölge Müdürlüklerinde yetiştirilen süs bitkilerinin üretim tekniklerine göre oransal dağılımı 

 

 
Şekil 6. Üretim tekniklerinin kullanımının bölgelere göre sıralaması 
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Özet 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (O.M.Ü.) Kurupelit merkez yerleşkesinde bulunan süs bitkileri 69 farklı 

familyaya ait olup, toplam 171 adet süs bitkisini içermektedir. Ağaç ve çalılardan 23 bitki çeşidi iğne yapraklı 

formda, 99 bitki geniş yapraklı formda, 10 bitki ise sarılıcı formdadır. Kampüs alanında ayrıca farklı familyalara 

ve türlere ait 39 çeşit otsu formda bitki bulunmaktadır. Bu çalışmada Samsun O.M.Ü. Kurupelit kampüsünde 

bulunan süs bitkileri incelenerek tanıtılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit kampüsü, süs bitkileri 

 

The Ornamental Plants Grown in Kurupelit Campus of Ondokuz Mayıs University 

Abstract 

Ondokuz Mayıs University (O.M.U.) was established in 1975 in Samsun as a State University. The main 

campus Kurupelit belongs to Atakum. The number of ornamental plants in campus, which belong to 69 families, 

is 171. The 23 of plants are narrow leaf trees, 99 broad leaf trees, 10 climbing plants. In addition, there are 39 

herbaceous plants belong to different families and species. The ornamental plants grown in Kurupelit campus are 

investigated and introduced in this study.  

 

Keywords: Ondokuz Mayis University, Kurupelit campus, ornamental plants 

 

GiriĢ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (O.M.Ü.) 

1975 yılında Samsun‟da kurulmuş olan bir 

devlet üniversitesidir. Atakum ilçesine bağlı 

Kurupelit yerleşkesinin en düşük rakımı 9 m, en 

yüksek rakımı 240 m dir. Kampüsün bulunduğu 

Samsun ilinde ılıman bir iklim hüküm sürer. Ilık 

hava, bol yağış ve gür yeşillik Samsun‟un 

özelliğidir. Samsun ili bitki örtüsü bakımından 

da zengindir. Dağlar ormanlarla kaplıdır.  

O.M.Ü. merkez kampüsü olan 

Kurupelit‟te yapılan bu çalışmada üniversite 

kurulduktan sonra yerleşke alanında yetiştirilen 

süs bitkilerine yer verilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Kampüste O.M.Ü.‟ne ait 2.959.000 m² 

alan ormandan tahsisli arazi, 556.000 m² alan ise 

özel orman arazisidir. Ormanlarda meşe, gürgen, 

kestane, ıhlamur, kayın, dişbudak ağaçları ile 

1200 m – 1800 m arasında iğne yapraklı ağaçlar 

bulunur.  

1998 yılında yapılan benzer çalışmada 

kampüs alanında 49 familya ve 100 cinse ait 

toplam 117 adet süs bitkisi saptanmıştır. Bunun 

88 tanesi ağaç ve çalı formunda, 29 tanesi otsu 

formdadır (Özen ve ark., 1998). Bu çalışma ile 

kampüs alanında bulunan süs bitkilerine ait son 

durum saptanmıştır.  

Kurupelit kampüsünde 69 familyaya ait 

toplam 171 adet süs bitkisi tespit edilmiştir. 

O.M.Ü. Kurupelit yerleşkesinde daha önce 

yapılan çalışmaya (Özen ve ark., 1998) göre, 

familya sayısında 20, toplam bitki çeşidinde 61 

adet artış olduğu, 7 bitkinin de kampüs alanında 

artık mevcut olmadığı saptanmıştır.  

Ağaç ve çalılardan 23 bitki çeşidi iğne 

yapraklı formda, 99 bitki geniş yapraklı formda, 

10 bitki ise sarılıcı formdadır. Kampüs alanında 

ayrıca farklı familyalara ve türlere ait 39 çeşit 

otsu formda bitki bulunmaktadır. Bitkiler ait 

oldukları familyaları, Latince–Türkçe isimleri ve 

genel özellikleriyle (Güngör ve ark., 2002; 

Yücel, 2004; Yücel, 2005) birlikte Çizelge 1‟de 

verilmiştir.  
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Çizelge 1. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit yerleşkesinde bulunan süs bitkilerinin Latince adı, 

Türkçe adı, familyası ve genel özellikleri 

İğne Yapraklı Ağaçlar 

 Latince Adı Türkçe Adı Familyası Genel özellikleri 

1 Abies nordmanniana Uludağ Göknarı Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 40–50 m, 

yarıgölge–gölge ağacı, kirli havaya duyarlıdır.  

2 Cedrus atlantica Atlas Sediri Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 30–40 m, ışık 

ağacı, kirli hava şartlarına dayanıklıdır.  

3 Cedrus deodora Himalaya Sediri Pinaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 40–50 m, 

ışık–yarıgölge ağacı, kirli hava şartlarına 

dayanıksızdır. Rüzgara karşı emniyet şeridi olarak 

kullanılır.  

4 Cedrus libani Lübnan Sediri Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 10–20 m, boyu 40 m, ışık–

yarıgölge ağacı, kirli hava şartlarına hassastır.  

5 
Chamaecyparis 

lawsoniana 

Lawson Yalancı 

Servisi 
Cupressaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 50–60 m, 

ışık–yarıgölge ağacı, kirliliğe ve tuza 

dayanıksızdır.  

6 Cryptomeria japonica 
Japon 

Kriptomeryası 
Taxodiaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 6 m, boyu 40–50 m, ışık–

yarıgölge ağacıdır. Rüzgar perdesi ve çit tesisinde 

kullanılır.  

7 Cupressus arizonica Arizona Servisi Cupressaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 4–6 m, boyu 20 m, ışık 

ağacıdır. Kurak yerlerin ağaçlandırılmasında 

kullanılır.  

8 
Cupressus 

macrocarpa 
Limoni Servi Cupressaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 5–6 m, boyu 25 m, ışık 

ağacıdır. Çit ve rüzgar perdesi olarak 

değerlendirilir.  

9 

Cupressus 

sempervirens var. 

pyramidalis 

di Servi Cupressaceae 

Herdemyeşil, boyu 30–35 m, piramit formlu, ışık–

yarıgölge ağacıdır. Genellikle mezarlıklarda 

kullanılır.  

10 Juniperus sabina Sabin Ardıcı Cupressaceae 
Herdemyeşil, boyu 3 m, ışık ağacıdır. Soğuklara ve 

kuraklığa karşı dayanıklıdır.  

11 
Juniperus scoplorum 

„Skyrocket‟ 
Kalem Ardıç Cupressaceae 

Herdemyeşil, boyu 5 m, ışık ağacıdır. Soğuklara ve 

kuraklığa dayanıklıdır.  

12 
Juniperus squamata 

„Blue Carpet‟ 
Yayılıcı Ardıç Cupressaceae 

Herdemyeşil, boyu 1.5 m, ışık ağacıdır. Kaya 

bahçelerinde ve geniş alanların örtülmesinde 

kullanılır.  

13 Picea abies Avrupa Ladini Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 40 m, 

yarıgölge ağacıdır. Kirli havaya duyarlıdır.  

14 Picea orientalis Doğu Ladini Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 60 m, ışık–

yarıgölge ağacıdır. Rüzgar, kirli havadan etkilenir.  

15 Picea pungens Mavi Ladin Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 6–8 m, boyu 20–50 m, 

ışık–yarıgölge ağacıdır. Kirli havaya dayanıklıdır.  

16 Pinus brutia Kızılçam Pinaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 8–10 m, boyu 25 m, ışık 

ağacıdır. Yangına karşı çok hassastır.  

17 Pinus maritima Sahil Çamı Pinaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 8–10 m, boyu 20–25 m, 

kuvvetli ışık ağacıdır. Sahillerde rüzgar perdesi 

olarak kullanılır. Kirli hava şartlarına dayanıklıdır.  

18 Pinus pinea Fıstık Çamı Pinaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 10–15 m, boyu 20–25 m, 

ışık ağacıdır. Rüzgara dayanıklıdır. Tuzlu 

topraklarda yetişmeye uygundur.  

19 Sequoia sempervirens Sahil Mamut Ağacı Taxodiaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 15–20 m, boyu 120 m, 

yarıgölge ağacıdır. Rüzgara dayanıklıdır.  

20 Taxus baccata Adi Porsuk Taxaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 10–15 m, boyu 15–20 m, 

gölge ağacı, rüzgara ve kışa dayanıklıdır.  

21 
Taxus baccata var. 

fastigiata 
Sütun Şekilli Porsuk Taxaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 1–2 m, boyu 3–6 m, gölge 

ağacıdır. Rüzgara ve kışa dayanıklıdır.  

22 
Thuja occidentalis 

„Danica‟ 
Batı Mazısı Cupressaceae Herdemyeşil, boyu 50 cm, ışık–yarıgölge ağacıdır.  

23 
x Cupressocyparis 

leylandii „Variegatus‟ 

Alaca Yapraklı 

Melez Servi 
Cupressaceae 

Herdemyeşil, boyu 30 m, ışık ağacıdır. Soğuklara 

dayanıklıdır. Yaprakları sarı alacalıdır.  
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Geniş Yapraklı Ağaçlar 

24 Abelia floribunda Çok Çiçekli Abelya Caprifoliaceae 

Yarı herdemyeşil veya herdemyeşil, dağınık tepe 

yapar, boyu 3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, Haziran–

Temmuz ayında çiçek açar, rüzgardan korunaklı 

yerlere dikilmelidir.  

25 Abelia x grandiflora 
Büyük Çiçekli 

Abelya 
Caprifoliaceae 

Yarı herdemyeşil, boyu 2–3 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Temmuz–Ekim aylarında çiçek açar, 

sonbahar renklenmesi bakımından değerlidir.  

26 Acacia dealbata Mimoza, Akasya Leguminosae 

Herdemyeşil, tepe çapı 6 m, boyu 8–15 m, ışık 

ağacı, Ocak–Şubat ayında çiçek açar, Hoş kokulu 

ve rüzgara dayanıklıdır.  

27 Acer negundo 
Dişbudak Yapraklı 

Akçaağaç 
Aceraceae 

Tepe çapı 6–8 m, boyu 15–20 m, ışık–yarıgölge 

ağacı, kirli hava şartlarına dayanıklı, rüzgara ve su 

baskınlarına dayanıksızdır.  

28 Acer palmatum 
Japon Alev 

Akçaağacı 
Aceraceae 

Boyu 9 m, ışık–yarıgölge ağacı, çit perde tesisinde 

kullanılır, kirli hava şartlarına dayanıklıdır.  

29 
Acer palmatum 

„Atropurpureum‟ 

Bodur Japon Alev 

Akçaağacı 
Aceraceae 

Boyu 2–3 m, çatı, kaya bahçesi ve balkonda 

kullanıma uygundur.  

30 Acer platanoides 
Çınar Yapraklı 

Akçaağaç 
Aceraceae 

Tepe çapı 6–10 m, boyu 20–30 m, ışık–yarıgölge 

ağacı, kirli havaya ve rüzgara dayanıklıdır.  

31 Acer pseudoplatanus Dağ Akçaağacı Aceraceae 
Tepe çapı 8–15 m, boyu 30–40 m, ışık–yarıgölge 

ağacı, Sonbahar renklenmesi makbuldür.  

32 
Aesculus 

hippocastanum 
Atkestanesi 

Hippocastana–

ceae 

Tepe çapı 12–15 m, boyu 30 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Mayıs ayında çiçek açar, hava kirliliğine 

dayanıklı, kendisini kısa sürede onarır.  

33 Albizzia julibrissin Gülibrişim Fabaceae 
Tepe çapı 6 m, boyu 10–12 m, ışık ağacı, Haziran–

Temmuz ayında çiçek açar, rüzgara dayanıklıdır.  

34 Arbutııs unedo Kocayemiş Ericaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 3–4 m, boyu 7–8 m, ışık–

yarıgölge bitkisi, Kasım–Aralık ayında çiçek açar, 

kirliliğe dayanıklıdır.  

35 
Aucuba japonica 

„Variegata‟ 
Akuba Cornaceae 

Herdemyeşil, boyu 2–3 m, gölge–yarıgölge bitkisi, 

kirli havaya dayanır. Yaprakları altın sarısı 

lekelidir.  

36 Berberis vulgaris Hanım Tuzluğu Berberidaceae 
Boyu 2–3 m, ışık bitkisi, Mayıs ayında çiçek açar, 

Kirliliğe hassastır.  

37 
Berberis thunbergii 

„Atropurpurea‟ 

Kırmızı Yapraklı 

Hanım Tuzluğu 
Berberidaceae 

Tepe çapı 2 m, boyu 2–3 m, gölge–yarıgölge 

bitkisi, Mayıs ayında çiçek açar, kent iklimine 

dayanır.  

38 Betula pendula  Sarkık Huş Betulaceae 
Tepe çapı 8–10 m, boyu 20–30 m, ışık ağacı, alle 

ağacı, rüzgar koruma ağacıdır.  

39 Budleia davidii Kelebek Çalısı Buddleiaceae 

Boyu 3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, Temmuz–Ekim 

arasında çiçek açar, kirli havaya ve rüzgara 

dayanıklıdır.  

40 Buxus microphylla Osmanlı Şimşiri Buxaceae 
Herdemyeşil, boyu 1 m, gölge bitkisi, iyi bir çit 

elemanıdır.  

41 Buxus sempervirens Anadolu Şimşiri Buxaceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 2–3 m, boyu 2–3 m, ışık–

yarıgölge bitkisi, iyi bir çit elemanıdır.  

42 Callistemon citrinus Fırça Çalısı Mrytaceae 
Herdemyeşil, boyu 4–5 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

Temmuz–Ağustos ve Kasım başında çiçek açar.  

43 Camellia japonica Kamelya Theaceae 
Herdemyeşil, boyu 4 m, ışık–yarıgölge bitkisi, kış–

ilkbahar aylarında çiçek açar.  

44 Catalpa bignonioides Katalpa Bignoniaceae 

Tepe çapı 6–10 m, boyu 10–15 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Haziran–Temmuz ayında çiçek açar, iyi bir 

alle ağacıdır, rüzgara ve kirli havaya dayanıklıdır.  

45 Castanea sativa Anadolu Kestanesi Fagaceae 

Tepe çapı 10 m, boyu 20–25 m, yarıgölge ağacı, 

kirli hava şartlarına ve rüzgara dayanıklı, iyi bir 

kitle ağacıdır.  

46 Cercis siliquastrum Erguvan Leguminosae 
Tepe çapı 2–4 m, boyu 8–10 m, yarıgölge ağacı, 

Nisan–Mayıs ayında çiçek açar.  

47 Celtis australis Çitlembik Ulmaceae Tepe çapı 4–6 m, boyu 25 m, ışık ağacı, mezarlık 
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ve alle ağacıdır.  

48 Cestrum purpureum Aberon Solanaceae 

Herdemyeşil, boyu 2–6 m, ışık bitkisi, yaz–

sonbahar aylarında hoş kokulu çiçek açar, soğuğa 

dayanıklıdır.  

49 Chamaerops excelsa 
Çin Bodur 

Palmiyesi 
Palmae 

Herdemyeşil, boyu 6 m, ışık ağacı, dış ve iç 

mekanlarda kullanılır.  

50 Clerodendrum bungei 
Parlak Çiçekli 

Kısmet Ağacı 
verbaneceae 

Boyu 2 m, ışık bitkisidir, Ağustos–Eylül ayında 

çiçek açar, soğuk ve kuru esen rüzgarlardan 

hoşlanmaz.  

51 Cotinus coggygria Peruka Çalısı Anacardia–ceae 
Tepe çapı 3–4 m, boyu 3–5 m, ışık bitkisi, 

Haziran–Temmuz ayında çiçek açar.  

52 Cotoneaster hybrida Dağ Muşmulası Rosaceae 

Herdemyeşil–yarı herdemyeşil, boyu 5 m, ışık–

yarıgölge bitkisi, sonbahar–kış manzarası 

oluşturmada kullanılır.  

53 
Cotoneaster 

horizontalis 

Yayılıcı Dallı Dağ 

Muşmulası 
Rosaceae 

Tepe çapı 1–1.5 m, boyu 1.5 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, kirli havaya dayanıklıdır.  

54 
Cotoneaster 

microphyllus 

Bodur Dağ 

Muşmulası 
Rosaceae 

Yarı herdemyeşil, boyu 1 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

yer, duvar ve kaya örtücüdür.  

55 
Crataegus monogyna 

„Rosea Plena‟ 

Katmerli Kırmızı 

Çiçekli Alıç, 

Akdiken 

Rosaceae 

Tepe çapı 3–4 m, boyu 8–10 m, ışık–yarıgölge 

ağacı, Mayıs–Haziran ayında çiçek açar, kirli 

havaya ve rüzgara dayanıklıdır.  

56 Cydonia japonica Japon Ayvası Rosaceae 
Tepe çapı 1–1.5 m, boyu 1–2 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Nisan–Mayıs ayında çiçek açar.  

57 Cytisus scoparius Süpürge Keçi tırtılı Fabaceae 
Boyu 2 m, ışık bitkisi, ilkbahar–yaz aylarında çiçek 

açar, kaya ve çatı bahçeleri için idealdir.  

58 Deutzia gracilis Havlu Püskülü Saxifragaceae 

Tepe çapı 2–3 m, boyu 1–2 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Nisan–Mayıs ayında çiçek açar, korunaklı 

yerleri tercih eder, kirli havaya dayanıklıdır.  

59 
Elaeagnus 

angustifolia 
Kuş İğdesi Elaeagnaceae 

Tepe çapı 3–6 m, boyu 7–8 m, yarıgölge–gölge 

ağacı, Haziran ayında çiçek açar, rüzgara ve kirli 

havaya dayanıklıdır.  

60 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Okaliptus Myrtaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 15 m, boyu 30–40 m, ışık 

ağacı, rüzgara dayanıklı, kitle, alle ve gölge ağacı 

olarak kullanılır.  

61 
Evonymus japonica 

var. aurea 
Japon Taflanı Celastraceae 

Herdemyeşil, boyu 5–6 m, ışık–yarıgölge ağacı, 

kirli hava şartlarına dayanır, çatı, balkon, teras gibi 

alanlarda yetiştirmeye uygundur.  

62 Evonymus alatus Yanar Çalı Celastraceae 
Boyu 3.5–5.5 m, ışık bitkisi, yaprakların rengi 

açısından değerlidir.  

63 Fagus orientalis Kayın Fagaceae 
Tepe çapı 10 m, boyu 40 m, yarıgölge–gölge ağacı, 

kirli havaya dayanıklı, alle ağacıdır.  

64 Forsythia intermedia Altın Çanak Oleaceae 

Boyu 1.5–2 m, ışık bitkisi, Mart ayında 

yapraklanmadan önce çiçek açar, kirli havaya 

dayanıklıdır.  

65 Fraxinus excelsior Dişbudak Oleaceae 

Tepe çapı 10–15 m, boyu 30–40 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, kirli havaya, gölgeye, deniz suyuna, su 

baskınlarına, rüzgara dayanıklıdır.  

66 Ginkgo biloba Mabet Ağacı Ginkgoaceae 
Tepe çapı 7–10 m, boyu 40 m, ışık ağacı, kirli 

havaya ve kış soğuğuna dayanır.  

67 Gleditsia triacanthos Glediçya Leguminaseae 

Tepe çapı 10–15 m, boyu 40–45 m, ışık–yarıgölge 

bitkisidir. Haziran ayında çiçek açar, rüzgara ve 

kirli havaya dayanıklıdır.  

68 Hibiscus syriacus Ağaçhatmi Lamvaceae 

Tepe çapı 1–1.5 m, boyu 2–3 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Haziran–eylül arası çiçek açar, rüzgara 

karşı korunaklı yerlere dikilmelidir.  

69 
Hippophae 

rhamnoides 
Yabanî İğde Elaeagnaceae 

Boyu 4–5 m, ışık bitkisi, sahil şeritleri, erozyon 

kontrolü, toprak tahkimi için uygundur, rüzgara, 

kirliliğe, tuza dayanıklıdır.  

70 
Hydrangea 

macrophylla 

Büyük Çiçekli 

Ortanca 
Saxifragaceae Boyu 2 m, ışık–yarıgölge bitkisi, yazın çiçek açar.  
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71 
Jasminum humile 

„Revolutum‟ 

Sarı Çiçekli 

Yasemin 
Oleaceae 

Herdemyeşil, boyu 4 m, yarıgölge bitkisi, hafif 

kokulu çiçekleri Temmuz–Ağustos ayında açar.  

72 Jasminum officinale Yasemin Oleaceae 

Yarı herdemyeşil, 10 m kadar boylanan, sarılıcı 

formlu, ışık–gölge bitkisi, Haziran–eylül arası 

çiçek açar, beyaz çiçekleri hoş kokuludur.  

73 Juglans regia Ceviz Juglandaceae 

Tepe çapı 10–15 m, boyu 30 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, iyi bir kitle ağacı, ekstrem donlara 

duyarlıdır.  

74 
Koelreuteria 

paniculata 
Güvey Kandili Sapindaceae 

Boyu 8–10 m, ışık ağacı, rüzgara ve kirli havaya 

dayanıklıdır.  

75 Laburnum vulgare Adi Sarısalkım Fabaceae 
Boyu 9 m, ışık bitkisi, ilkbaharda çiçek açar, 

zehirlidir.  

76 Lagerstroemia indica  Oya Ağacı Lythraceae 

Tepe çapı 3–4 m, boyu 6–7 m, ışık ağacı, 

Temmuzda açan çiçekleri Ekim sonuna kadar 

dallarda kalır.  

77 
Laurocerasus 

offîcinalis 
Kocayemiş Rosaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 4–6 m, boyu 6–8 m, ışık–

yarıgölge bitkisi, Mart–Nisan ayında çiçek açar, 

kirli hava şartlarına dayanıklıdır.  

78 Laurus nobilis Defne Lauraceae 
Herdemyeşil, tepe çapı 4 m, boyu 10 m, yarıgölge 

ağacı, kirli havaya dayanıklıdır.  

79 Lavandula stoechas Lavanta Lamiaceae 

Herdemyeşil, boyu 50 cm, ışık bitkisidir, çiçekleri 

koyu erguvan–mor renkli, yaz–sonbahar ayında 

çiçek açar, bol güneşli yerleri sever.  

80 Ligustrum vulgare Kurtbağrı Oleaceae 

Yarı herdemyeşil, tepe çapı 3–4 m, boyu 4–5 m, 

ışık–gölge bitkisi, Haziran–Temmuz ayında çiçek 

açar, kirli havaya dayanıklı, canlı çit tesisinde, 

erozyon önlemede kullanılır.  

81 
Liquidambar 

orientalis 
Sığla Hamamelida–ceae 

Boyu 25 m, ışık–yarıgölge ağacı, yaprakların 

sonbahar renklenmesi bakımından değerlidir, 

soliter olarak kullanılır.  

82 
Liriodendron 

tulipifera 
Lale Ağacı Magnoliaceae 

Tepe çapı 8–10 m, boyu 60 m, ışık–yarıgölge 

bitkisi, Haziran–Temmuzda çiçek açar, sonbahar 

renklenmesi dekoratiftir.  

83 Magnolia grandiflora İri Çiçekli Manolya Magnoliaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 7–8 m, boyu 20–30 m, 

ışık–yarıgölge ağacı, hoş kokulu çiçekleri Mayıs–

Ağustos‟ta açar, rüzgara duyarlıdır.  

84 Mahonia aquifolium Mahonya Berberidaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 80–100 cm, boyu 1–2 m, 

ışık–gölge bitkisi, Ocak–Mayıs‟ta çiçek açar, kirli 

hava şartlarına dayanıklıdır.  

85 Malus floribunda 
Kırmızı Çiçekli Süs 

Elması 
Rosaceae 

Tepe çapı 4 m, boyu 6–7 m, erken ilkbaharda çiçek 

açar.  

86 
Malus x purpurea 

„Eleyi‟ 
Süs Elması Rosaceae 

Tepe çapı 4 m, boyu 6 m, ışık ağacı, Mayıs–

Haziran‟da çiçek açar, kirli hava şartlarına 

dayanıklıdır.  

87 Melia azedarach Tesbih Ağacı Meliaceae 

Tepe çapı 4 m, boyu 10–15 m, yarıgölge ağacı, 

Mayıs–Haziran‟da çiçek açar, kirliliğe ve rüzgara 

dayanıklı, alle ağacı olarak kullanılabilir.  

88 Nerium oleander Zakkum Apacynaceae 

Herdemyeşil, boyu 3–5 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

Mayıs–ekim arasında çiçek açar, kirli havaya, tuza, 

rüzgara dayanıklıdır.  

89 Prunus persica Şeftali Rosaceae 

Boyu 4–8 m, ışık ağacı, ilkbaharda 

yapraklanmadan önce çiçek açar, geç donlardan 

zarar görür.  

90 
Philadelphus 

coronarius 
Filbahri Saxifragaceae 

Tepe çapı 3 m, boyu 3–5 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

Mayıs–Haziran ayında çiçek açar, kirli hava ve 

rüzgara dayanıklıdır.  

91 Phoenix dactylifera Hurma Palmae 

Herdemyeşil, boyu 30 m, ışık bitkisi, kuraklığa 

dayanıklı, soğuğa karşı duyarlıdır. Yol 

kenarlarında, iç mekanlarda, çatı bahçelerinde, 

balkon ve teraslarda kullanılabilir.  
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92 Phoenix canariensis Feniks Palmae 

Herdemyeşil, tepe çapı 3–4 m, boyu 9–12 m, ışık 

ağacı, rüzgara karşı korunaklı yerler ister. Yol 

kenarlarında, iç mekanlarda, çatı bahçelerinde, 

balkon ve teraslarda kullanılabilir.  

93 Photinia x fraserii Alev Ağacı Rosaceae 
Herdemyeşil, boyu 4 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

soğuklara duyarlı, az su verilmelidir.  

94 Pittosporum tobira 
Çin Yapışkan 

Tohumu 
Pittospora–ceae 

Herdemyeşil, boyu 2–3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

Haziranda açan çiçekleri portakal kokuludur. Kirli 

hava ve rüzgara dayanıklı, çit tesisinde kullanılır.  

95 Platanus orientalis Doğu Çınarı Platanaceae 

Tepe çapı 20 m, boyu 25–30 m, ışık–yarıgölge 

ağacı, kirli havaya dayanır, iyi bir alle ve kitle 

ağacıdır.  

96 Populus alba Ak Kavak Salicaceae 
Tepe çapı 10–12 m, boyu 30–35 m, ışık ağacı, 

rüzgar perdesi, kitle ve alle ağacı olarak kullanılır.  

97 
Populus alba var. 

pyramidalis 
Piramidal Kavak Salicaceae 

Tepe çapı 2–4 m, boyu 25–30 m, sonbahar 

renklenmesi dekoratif, piramit formlu bir bitkidir.  

98 Populus tremula Titrek Kavak Salicaceae 
Tepe çapı 10–15 m, boyu 20–30 m, ışık ağacı, altın 

sarı sonbahar renklenmesi dekoratiftir.  

99 
Prunus cerasifera 

„Atropurpurea‟ 

Kırmızı Yapraklı 

Süs Eriği 
Rosaceae 

Tepe çapı 4–5 m, boyu 6 m, ışık ağacı, Nisan 

ayında çiçek açar, rüzgara dayanıklı, ön bahçeler 

için uygundur.  

100 Prunus serrulata Süs Kirazı Rosaceae 

Boyu 3–5 m, ışık–yarıgölge ağacı, soğuk ve kurağa 

dayanıklı, ilkbaharda yapraklanmadan önce çiçek 

açar.  

101 
Punica granatum 

„Nana‟ 
Süs Narı Punicaceae 

Boyu 1 m, ışık bitkisi, yaz aylarında çiçek açar, 

soğuklara ve kuraklığa duyarlı, sık ve düzenli su 

ister.  

102 
Pyracantha cocinea 

var. lalandi 

Kırmızı Meyveli 

Ateş Dikeni 
Rosaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 2 m, boyu 2 m, ışık–gölge 

bitkisi, kent iklimine dayanır, kırmızı 

meyvelerinden dolayı dekoratiftir.  

103 
Pyracantha coccinea 

var. yunnanense 

Turuncu Meyveli 

Ateş Dikeni 
Rosaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 2 m, boyu 2 m, ışık–gölge 

bitkisi, kent iklimine dayanır, turuncu 

meyvelerinden dolayı dekoratiftir.  

104 
Rhododendron 

ponticum 

Mor Çiçekli Orman 

Gülü 
Ericaceae 

Herdemyeşil, boyu 5–6 m, yarıgölge–gölge bitkisi, 

Mayıs–Haziran ayında çiçek açar, kirli havaya 

dayanır.  

105 Robinia pseudoacacia Yalancı Akasya Fabaceae 

Tepe çapı 8–10 m, boyu 20–25 m, ışık ağacı, 

Haziran ayında çiçek açar, kirli havaya dayanır, 

kumulların ağaçlandırılmasında kullanılır.  

106 Rosa spp.  Aşılı Gül Rosaceae 

Boyu 2–3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, kirli hava 

şartlarına dayanıklıdır. Farklı renklerde çiçekleri 

mevcuttur.  

107 
Rosmarinus 

officinalis 
Kuş Dili Labiatae 

Boyu 1–1.5 m, ışık–yarıgölge bitkisi, Mart–

Ekim‟de çiçek açar, rüzgardan etkilenir, tuz 

serpintilerine dayanıklıdır.  

108 Salix babylonica Salkım Söğüt Salicaceae 

Tepe çapı 8–10 m, boyu 8–10 m, ışık ağacı, Mart–

Nisan ayında çiçek açar, kirli havaya, rüzgara 

dayanıklı, kumul tespitinde kullanılır.  

109 
Sambucus nigra var. 

aurea 
Sarı Alacalı Mürver Caprifoliaceae 

Tepe çapı 5 m, boyu 7 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

kirli hava şartlarına, rüzgara dayanıklıdır.  

110 Senecio cineraria Kül Çiçeği Asteraceae 

Herdemyeşil, boyu 50–100 cm, ışık bitkisi, 

ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, şiddetli 

soğuklardan zarar görür.  

111 Spiraea vanhouttei Beyaz Çiçekli İspir Rosaceae 
Boyu 3–4 m, ışık–yarıgölge bitkisi, Nisan–Mayıs 

ayında çiçek açar, kirli havaya dayanıklıdır.  

112 Syringa vulgaris Leylak Oleaceae 

Tepe çapı 4 m, boyu 6–7 m, ışık bitkisi, Mayıs–

Haziran ayında çiçek açar, rüzgar perdesi olarak 

kullanılabilir, kirli havaya dayanıklıdır.  

113 
Symphoricarpus 

vulgaris 
Kırmızı İnci Çiçeği Caprifoliaceae 

Tepe çapı 2 m, boyu 2–3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

kırmızı meyveleri kokuludur.  
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114 Symphoricarpus albus Beyaz İnci Çiçeği Caprifoliaceae 
Boyu 1–2 m, ışık–yarıgölge bitkisi, meyveleri inci 

gibi beyaz ve dekoratiftir.  

115 Tamarix tetrandra  Ilgın Tamaricaceae 

Tepe çapı 3 m, boyu 3–4 m, ışık bitkisi, Nisan–

eylül arasında çiçek açar, rüzgara, kısa süreli su 

baskınları ve yaralanmalara dayanıklıdır.  

116 Tilia tomentosa Gümüşi Ihlamur Tiliaceae 

Tepe çapı 10–12 m, boyu 20–30 m, yarıgölge 

ağacı, Haziran–Temmuz ayında çiçek açar, kirli 

havaya, rüzgara ve dumana dayanır.  

117 Tilia grandiflora 
Büyük Çiçekli 

Ihlamur 
Tiliaceae 

Tepe çapı 15–20 m, boyu 40 m, ışık ağacı, 

Haziran–Temmuz ayında çiçek açar, iyi bir alle 

ağacıdır.  

118 veronica salicifolia 
Söğüt Yapraklı 

Yavşan 
Scrophularia–ceae 

Herdemyeşil, otsu–yarı odunsu bir çalı, morumsu 

mavi renkli çiçekleri bitki üzerinde uzun süre kalır, 

dayanıklı bir bitkidir.  

119 
Viburmum opulus–

rosum 
Kartopu Caprifoliaceae 

Tepe çapı 3 m, boyu 3–4 m, ışık–gölge bitkisi, 

Mayıs–Haziran ayında çiçek açar, kirli havaya 

dayanıklıdır.  

120 Viburnıım tinus 
Defne Yapraklı 

Kartopu 
Caprifoliaceae 

Herdemyeşil, tepe çapı 3 m, boyu 3 m, ışık–

yarıgölge bitkisi, Kasım–Nisan arasında çiçek açar, 

kirli havaya dayanıklıdır.  

121 Weigela florida Vangelya Caprifoliaceae 

Tepe çapı 3 m, boyu 3 m, ışık–yarıgölge bitkisi, 

Mayıs–Haziran ayında çiçek açar, kirli havaya 

dayanıklıdır.  

122 Yucca gloriosa Avize Ağacı Liliaceae 
Herdemyeşil, boyu 2 m, ışık bitkisi, yaz ve 

sonbahar ortasında çiçek açar.  

Sarılıcılar 

123 Ampelopsis veitchii 

Üç Yapraklı 

Amerikan 

Sarmaşığı 

Vitaceae 

Işık–yarıgölge bitkisi, boyu 8–12 m, Haziran–

Ağustos ayında çiçek açar, sonbahar renklenmesi 

dekoratiftir.  

124 
Ampelopsis 

quinquefolia 

Beş Yapraklı 

Amerikan 

Sarmaşığı 

Vitaceae 

Işık–yarıgölge bitkisi, boyu 15 m, Haziran ayında 

çiçek açar, dekoratif sonbahar renklenmesi ile 

değerlidir.  

125 Campsis radicans Acem Borusu Bignoniaceae 
Işık–yarıgölge bitkisi, boyu 10 m, kış hariç üç 

mevsim çiçeklidir, çiçek ve yaprakları zehirlidir.  

126 Hedera helix 
Adi Orman 

Sarmaşığı 
Araliceae 

Herdemyeşil, ışık–gölge bitkisi, boyu 30 m, Ekim–

Kasım ayında çiçek açar.  

127 
Hedera helix 

„Argentea Variegata‟ 

Alaca Yapraklı Adi 

Orman Sarmaşığı 
Araliceae 

Herdemyeşil, yaprakları sarı alacalıdır. Oldukça 

dekoratif bir sarılıcıdır.  

128 Lonicera etrusca Hanımeli Caprifoliaceae 
Boyu 5 m, hoş kokulu çiçekleri yaz aylarında açar, 

ışık bitkisidir.  

129 Lonicera japonica 
Yeşil Dallı 

Hanımeli 
Caprifoliaceae 

Herdemyeşil, boyu 9 m, ışık–yarıgölge bitkisi, çok 

güzel keskin kokulu çiçekleri ilkbahar–yaz 

aylarında açar.  

130 Lonicera tatarica Tatar hanımeli Caprifoliaceae 
Boyu 3 m, ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, ışık–

yarıgölge bitkisi, kuraklığa ve soğuklara dayanıklı.  

131 Vinca major 
Büyük Yapraklı 

Cezayir Menekşesi 
Apocynaceae 

Herdemyeşil, boyu 50–100 cm, Nisan–Haziran 

ayında çiçek açar, yol kenarı ve akarsu boylarının 

sık rastlanan bitkisidir.  

132 Wisteria sinensis Mor Salkım Papilionaceae 

Boyu 8 m, budanmadığı zaman 30 m‟ye kadar 

ulaşır, ışık–yarıgölge bitkisi, hafif kokulu çiçekleri 

Nisan–Mayıs ve Ağustos sonunda çiçek açar.  

Çiçekler ve Yerörtücüler 

133 Althaea rosea Gülhatmi Malvaceae 

İki yıllık, nadiren çok yıllık, çiçekler beyaz, sarı, 

kırmızı, pembe gibi renklerde, ilkbahar–sonbahar 

aylarında çiçek açar, bol güneşli yerlerde yetişir.  

134 
Ageratum 

houstonianum 
Vapur Dumanı Asteraceae 

Bir yıllık, nadiren çok yıllık, çiçekler morumsu 

mavi renkli, ilkbahar–sonbahar aylarında çiçek 

açar, bol güneşli–yarıgölge yerlerde yetişir.  

135 Anthirrhinum majus Aslanağzı Scrophularia–ceae 
Çok yıllık, kırmızı, çiçekleri pembe, sarı gibi 

değişik renkler, ilkbahar–sonbaharda çiçek açar, bol 
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güneşli yerlerde yetişir.  

136 Arabis sp.  Kazotu Brassicaceae 

Çok yıllık, çiçekler beyaz, kırmızı, sarı renkli, 

erken ilkbaharda çiçeklenir, bol güneşli yerleri 

sever.  

137 Armeria sp.  Çim Menekşe Plumbagina–ceae 

Çok yıllık, çiçekler pembe, beyaz renkli, ilkbahar 

sonu–yaz başında çiçek açar, bol güneşli yerlerde 

yetişir.  

138 Calendula officinalis Portakal Nergis Asteraceae 
Bir yıllık, çiçekler portakal renkli, yaz–sonbahar 

aylarında çiçek açar, bol güneşli yerlerde yetişir.  

139 
Callistephus 

chinensis 
Çin Saraypatı Asteraceae 

Bir yıllık, çiçekler kırmızı, pembe, sarı veya mor 

renkli, ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, güneşli 

yerlerde yetişir.  

140 Calluna vulgaris Süpürge çalısı Ericacea 

Çok yıllık, çiçekler leylak veya beyaz renkli, yaz–

sonbahar aylarında çiçek açar, güneşli–yarıgölge 

yerlerde yetişir.  

141 Canna edulis Tespih Çiçeği Cannaceae 

Çok yıllık, çiçekler kırmızı, sarı veya sarı üzerine 

kırmızı benekli renklidir, bol güneşli yerlerde 

yetişir.  

142 
Carpobrotus 

acinaciformis 
Kazayağı 

Mesebryant–

hemum 

Çok yıllık, çiçekler açık pembe renkli, ilkbahar–yaz 

aylarında çiçek açar, bol güneşli, kuytu yerlerde 

yetişir.  

143 Cheiranthus cheiri Şebboy Brassicaceae 

Çok yıllık, çiçekler pembe, kırmızı, krem veya 

portakal renkli, ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, 

güneşli yerlerde yetişir.  

144 
Chrysanthemum 

carinatum 
Yaz Krizantemi Asteraceae 

Bir yıllık, çiçekler sarı renkli, yaz aylarında çiçek 

açar, güneşli yerlerde yetişir.  

145 
Chrysanthemum 

frutescens 
Krizantem Asteraceae  

Çok yıllık, çiçekler beyaz renkli, geç ilkbahar–yaz 

aylarında çiçek açar, tohum ve çelikle üretilir, bol 

güneşli ve korunaklı aydınlık yerlerde yetişir.  

146 
Chrysanthemum x 

indicum 
Kasımpatı  Asteraceae 

Çok yıllık, çiçekler sarı, beyaz, kırmızı ve çeşitli 

renklerde, bol güneşli yerlerde yetişir.  

147 Dahlia variabilis Yıldız Asteraceae 

Çok yıllık, çiçekler kırmızı, sarı, portakal, mor ve 

değişik renklerde, güneşli ve yarıgölge yerlerde 

yetişir.  

148 Dianthus barbatus Hüsnüyusuf Caryophylla–ceae 

Çok yıllık, çiçekler pembe, kırmızı, beyaz ve 

menekşe renklerde, ilkbahar–yaz aylarında çiçek 

açar, güneşli yerlerde yetişir.  

149 Dianthus chinensis Çin Karanfili Caryophylla–ceae 

İki yıllık, değişik renklerde çiçekleri bulunur, 

ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, güneşli, aydınlık, 

havadar yerlerde yetişir.  

150 Fectuca glauca Mavi Yumak Poaceae 

İnce mavi yapraklarıyla dekoratiftir, güneşli–

yarıgölge alanlarda yetişir, kuraklığa toleranslı, 

soğuğa dayanıklıdır.  

151 Gazania hybrida Koyun Gözü Asteraceae 

Çok yıllık, çiçekler altın sarı, kırmızı, pembe, 

leylak renkte, ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, 

bol güneşli–yarıgölge yerlerde yetişir.  

152 Gladiolus sp.  Glayöl Iridaceae 

Çok yıllık, çiçekler beyaz, pembe ve kırmızı 

renklerde, yaz aylarında çiçek açar, bol güneşli 

yerlerde yetişir.  

153 Helleborus orientalis Noel gülü Ranuncula–ceae 
Çok yıllık, çiçekler beyaz renkli, kış–ilkbahar 

aylarında çiçek açar, gölge yerlerde yetişir.  

154 Hemerocallis sp.  Güngüzeli Liliaceae 
Çok yıllık, ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, 

yarıgölge fakat bol ışık alan yerlerde yetişir.  

155 Impatiens balsamina 
Kına Çiçeği, 

Balsamin 
Balsamina–ceae 

İki yıllık, çiçekler beyaz, pembe, kırmızı, leylak 

veya mor renklidir, yaz–sonbahar aylarında çiçek 

açar, yarıgölge fakat aydınlık yerlerde yetişir.  

156 Iris germanica Süsen Iridaceae 

Çok yıllık, çiçekler mor, beyaz, sarı renkli, 

ilkbahar–yaz başında çiçek açar, güneşli yerlerde 

yetişir.  

157 Kniphofıa sp Fener Çiçeği Liliaceae Çok yıllık, çiçekler portakal veya krem–sarı renkli, 
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yaz aylarında çiçek açar, bol güneşli–yarıgölge 

yerlerde yetişir.  

158 Lampranthus roseus Parlak Çiçek Aizoaceae 

Çok yıllık, çiçekler pembe–siklamen renkte, 

ilkbahar–yaz aylarında çiçek açar, bol güneşli 

yerlerde yetişir.  

159 Mirabilis jalapa Akşam sefası Nyctaginaceae 

Çok yıllık, çiçekler beyaz, kırmızı, pembe renkli, 

yaz–sonbahar aylarında çiçek açar, yarıgölge fakat 

bol ışıklı yerlerde yetişir.  

160 Narcissus spp.  Nergis Amaryllida–ceae 
Çok yıllık, soğanlı, çiçekler beyaz ve sarı renkli, 

yarıgölge ve aydınlık yerlerde yetişir.  

161 Paeonia officinalis Şakayık Paeoniaceae 
Çok yıllık, çiçekler koyu kırmızı renkli, ilkbaharda 

çiçek açar, aydınlık–yarıgölge yerlerde yetişir.  

162 Pelargonium zonale Sardunya Geraniaceae 

Çok yıllık, çiçekler kırmızı renkli, ilkbahar–

sonbahar aylarında çiçek açar, bol güneşli ve çok 

aydınlık yerlerde yetişir.  

163 Petunia hybrida Petunya Solanaceae 

Çok yıllık, çiçekler beyaz, kırmızı, pembe, mor ve 

değişik renklerde, ilkbahar–yaz aylarında çiçek 

açar, bol güneşli yerlerde yetişir.  

164 Portulaca grandiflora İpek Çiçeği Portulacaceae 

Çok yıllık, çiçekler sarı, portakal, kırmızı, beyaz 

renkli, yaz–sonbahar aylarında çiçek açar, bol 

güneşli yerlerde yetişir.  

165 Rudbeckia hirta Güneş Şapkası Asteraceae 

Bir veya iki yıllık, çiçekler koyu sarı, kırmızı 

renkli, yaz–sonbahar aylarında çiçek açar, güneşli–

yarıgölge yerlerde yetişir.  

166 Sedum spp.  Anne çiçeği Crassulaceae  
Çok yıllık, çiçekler pembe renkli, sonbaharda çiçek 

açar, güneşli yerlerde yetişir.  

167 Setcreasea purpurea Mor Telgraf Commelina–ceae 
Çok yıllık, yapraklar koyu morumsu–leylak renkli, 

yarıgölge yerlerde yetişir.  

168 Tagetes patula Kadife Çiçeği Asteraceae 

Bir yıllık, çiçekler altı sarı–kırmızımsı renkte, yaz–

sonbahar aylarında çiçek açar, güneşli yerlerde 

yetişir.  

169 Tulipa species Lale Liliaceae 
Çok yıllık, soğanlı, çiçekler çok değişik 

renklerdedir, güneşli–yarıgölge yerlerde yetişir.  

170 
Viola tricolor var. 

hortensis 
Hercai Menekşe Violaceae 

Bir veya iki yıllık, çiçekler kırmızı, beyaz, sarı, 

leylak, kavuniçi ve değişik renklerde, bol güneşli–

yarıgölge yerlerde yetişir.  

171 Zinnia elegans 
Kirlihanım Çiçeği, 

Zinya 
Asteraceae 

Bir yıllık, çiçekler kırmızı, beyaz, pembe, sarı 

renkli, yaz–sonbahar aylarında çiçek açar, bol 

güneşli aydınlık ortamlarda yetişir.  
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Özet 

Bu çalışma ile Yalova ili çevresinde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin eğitim durumlarının 

saptanması ve bu durumun işletme faaliyetlerine nasıl yansıdığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 

Yalova ilinde süs bitkileri sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren toplam 40 işletme belirlenmiş ve bu 

işletme sahipleri ile yüz yüze anketler yapılmıştır. Sorular işletme sahiplerinin genel eğitim durumlarını ve 

meslek hayatlarındaki gelişimi araştırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Yapılan çalışma ile eğitim düzeyinin sektöre bakış açısını ne ölçüde etkilediği, üretim etkinlikleri 

devam ederken mesleki gelişimin devam ettirilip ettirilmediği, işletme için eleman seçiminden, seçilen 

elemanların yönlendirilmesine değin bir dizi konuda eğitimin önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca yine bu 

çalışma ile sektördeki öncelikli bazı sorunlar da ortaya çıkarılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, süs bitkileri sektörü, sektörel sorunlar, süs bitkilerinde eğitim 

 

The Study of Effects of Employers‟ Level of Education on Ornamental Plants Management Structures In 

Ornamental Plant Sector 

Abstract 

With this study, it is aimed to determine the educational background of the owners of business who 

carries on business around Yalova province and specify how this situation is reflected on business service. For 

this purpose, total of 40 businesses operating in different areas of ornamental plants sector in Yalova province 

was specified and face to face surveys were conducted with the owners of these businesses. Questions were 

prepared for the study of general educational levels of business owners and the development of their careers.  

With the study conducted, the importance of education was attempted to determine in a series of topics 

such as to what degree the level of education influences the point of view for the sector, professional 

development is maintained or not while the production activities continue, recruitment for business, directing 

selected employee. In addition, some prior issues were revealed in the sector with this study.  

 

Keywords: Level of education, ornamental plant market, issues, education on ornamental plants  

 

GiriĢ  
Türkiye süs bitkileri yetiştiriciliğinde 

uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, Pazar 

ülkelere yakınlığı ve ucuz işgücüne sahip olması 

gibi nedenlerle önemli avantajlara sahiptir. 

Üretim alanlarının olarak yıllara göre değişimi 

Çizelge 1‟de verilmiştir.  

1999 ile 2008 yılları arasında süs 

bitkilerinin bütün alt sektörlerinde üretim 

alanları artmıştır. Bu artış kesme çiçeklerde %50 

nin biraz üzerinde olurken, İç mekan saksılı süs 

bitkilerinde 2 katına çıkmış, en fazla artış ise dış 

mekan süs bitkilerinde olmuştur. Dış mekan süs 

bitkilerinde üretim alanları 3 kat artış 

göstermiştir. Genel olarak 14411 da olan üretim 

alanı 2008 yılında 32133 da. olarak 

görülmektedir (Çizelge 2) (Gürsan ve ark., 2010) 

Süs bitkisi üretim alanları 6 ilde 

yoğunlaşmıştır. İzmir ili, toplam süs bitkisi 

üretim alanlarının %26‟sını oluşturmaktadır. 

Antalya %20, Yalova %15, İstanbul %13, 

Manisa ve Sakarya ise %7 paya sahiptir. Süs 

bitkisi üretiminde kullanılan alanların %60‟ı açık 

alanlardan, %40 ise cam sera veya plastik 

seralardan oluşmaktadır. Örtü altı Süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde plastik seralar, cam seralara 

göre daha çok kullanılmaktadır. Antalya ilinde 

süs bitkisi üretiminin %85‟i örtü altında 

gerçekleştirilirken Sakarya, Manisa ve 

İstanbul‟da açık alanlar daha çok 

kullanılmaktadır (Çizelge 3) (Ergun, 2010) 

Yalova ili özelinde durum 

değerlendirildiğinde süs bitkisi üreten toplam 

işletme sayısının 588 adet olduğu; bunun büyük 

çoğunluğunun dış mekan ve kesme çiçek 

işletmelerinden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca 

2012 rakamları dikkate alındığında Yalova 

ilinden yapılan ihracatın, ithalatın gerisinde 

kaldığı görülmektedir (Çizelge 4) (Anonim, 

2013b) 
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Türkiye‟de süs bitkileri sektörü %95 

oranında yüksek katma değer ve yüksek 

istihdam yaratan sektördür. Sektörün yalnız 

ihracat kısmında 25 bin kişi istihdam edilmekte 

olup, sektördeki dolaylı istihdam ise yaklaşık 

300.000 kişidir. Sektör ülkedeki sosyal yapıya 

da yeni iş alanlarının yaratılması ve istihdam 

edilen kesimlere barınma ve eğitim imkânlarının 

sağlanması ile katkı sağlamaktadır. (Anonim, 

2010a) 

Üretim alanlarında meydana gelen artışa 

rağmen sektörde faaliyet gösteren firmaların 

büyük çoğunluğunda halen yeterli teknik eleman 

(peyzaj mimarı, ziraat mühendisi ve ziraat 

teknikeri) istihdamının olmadığı ortaya 

çıkmıştır. (Zencirkıran ve ark., 2010) 

 

Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma Yalova ili çevresinde faaliyet 

gösteren işletme sahiplerinin eğitim 

durumlarının saptanması ve bu durumun 

işletmelere yansıması konusunun araştırılması 

için yapılmıştır. Bu amaçla Yalova ilinde süs 

bitkileri sektörünün farklı alanlarında faaliyet 

gösteren ve kura ile belirlenen toplam 40 işletme 

dikkate alınmış ve bu işletme sahipleri ile yüz 

yüze anketler yapılmıştır. Sorular işletme 

sahiplerinin genel eğitim durumlarını ve meslek 

hayatlarındaki gelişimi araştırmaya yönelik 

olarak hazırlanmıştır.  

 

Bulgular 

Ankete katılanların %30.55‟inin 

ilköğrenim, %22.22‟sinin meslek lisesi, 

19.44‟ünün meslek yüksekokulu, %8.3‟ü ise 

ziraat fakültesi mezunu oldukları belirlenmiştir 

(Şekil 1).  

Ankete katılanların %50‟si hiç yabancı dil 

bilmediğini belirtmiş, yabancı dil bildiğini ifade 

edenlerinse, %50‟sinin az, %22.22‟sinin orta, 

%16.66‟sının ise iyi derecede yabancı dil 

bildiklerini saptanmıştır (Şekil 2).  

Soru yöneltilen işletme sahiplerinin 

%38.88‟i mesleki kurs ve seminerlere 

katılmadığını belirtirken, %61.11‟i bu tür eğitim 

faaliyetlerine katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

konudaki eğitimlerde firmaların düzenlediği 

tanıtım seminerlerinin en fazla ilgiyi gören 

faaliyet olduğu gözlemlenmiş, bunu araştırma 

enstitüsünde düzenlenen kurslar izlem iştir 

(Şekil 3).  

Ankete katılanların %33.33‟ü süreli 

mesleki yayınları izlemediğini belirtirken, 

%66.67‟si belli periyodik dergileri düzenli takip 

ettiğini belirtmiştir.  

Katılanların %52.77‟si mesleki internet 

sitelerini hiç takip etmediğini söylerken, 

%47.23‟ü bu siteleri düzenli izlediğini 

belirtmiştir.  

Üye olunan mesleki örgütlerde Ziraat 

odası, Ticaret ve sanayi odası ve SASBUD ilk 

sırada yer almaktadır.  

Ankete katılanların %2.7‟si son 5 yıl 

içinde herhangi bir yurtiçi mesleki fuara gerek 

katılımcı gerekse ziyaretçi olarak hiç 

katılmadığını belirtirken, %97.3‟ünün 

katıldığını, bunların da %76.36‟sının ziyaretçi 

düzeyinde, %23.64‟ünün katılımcı düzeyinde 

gerçekleştiğini ifade etmiştir (Şekil 4).  

Soru yöneltilenlerin %55.55‟i herhangi bir 

mesleki yurtdışı fuara katılmazken, %45.45‟lik 

kesimin ise tamamı son 5 yılda ziyaretçi 

düzeyinde mesleki yurt dışı fuarlara katılımda 

bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışı ziyaret edilen 

fuar tercihleri Şekil 4 ve Şekil 5‟de verilmiştir.  

Ankete katılanların %61.11‟i son 5 yıl 

içinde mesleki anlamda hiç yurt dışına çıkmamış 

kişilerden oluşmaktadır. Buna karşılık 

%38.89‟luk bir kesim ise son 5 yıl içinde 

mesleki anlamda yurt dışı ziyareti yapmıştır 

(Şekil 6).  

Süs bitkileri sektörüne girişim fikri ilk 

olarak nereden kaynaklandı sorusuna %80.55‟lik 

kesim ailesel nedenlerden, %13.38‟lik kesim ise 

çevresel nedenlerden (örn; aynı işi yapan 

komşular), %5.55‟lik kesim ise bu fikrin aldığı 

eğitim sırasında fakülte veya yüksekokullardan 

kaynaklandığını belirtilmiştir.  

Ankete katılanların %70‟i ihracat 

yapmadığını belirtirken, %30‟u ihracat yaptığını 

belirtmiştir.  

Katılımcıların %23‟ü ithalat yaptığını 

belirtirken, %77‟si yapmadığını belirtmiştir. 

Önem sırasına göre personelin ihtiyacı olan 

eğitim konuları, bitki koruma ve zirai mücadele, 

bitki besleme ve gübreleme ve temel 

yetiştiricilik ilk üç sırayı almıştır (Şekil 7).  

Anket sonuçlarına göre işletmelere 

personel alırken işverenin tercihleri; edinilmiş 

bilgi ve tecrübeden çok, olumlu kişilik 

özelliklerinden yana olmuştur (Şekil 8).  

İşletmelerde çalışan aile içi nüfusun %40‟ı 

kadın personelden oluşurken, %60‟ı erkek 

personelden oluşmaktadır.  

Yine bu işletmelerdeki erkek işgücünün 

yaş ortalaması 35.21 olurken kadın iş gücünün 
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yaş ortalaması 38.23 olmuştur. Bu iş gücünün 

içinde mesleki eğitim almış olanların oranı ise 

%18.46 olarak belirlenmiştir.  

Ankete katılanlar alanları ile ilgili 

yaşadıkları en önemli sorunun arazi ve mülkiyet 

sorunu olduğunu belirtmişlerdir. Saptanan ikinci 

önemli sorun da enerji maliyetlerinin yüksekliği 

olmuştur (Şekil 9) 

Aile dışı kişilerden oluşan toplam iş 

gücünün %53.33‟ü kadınlardan oluşurken, 

%46.67‟si erkek iş gücünden oluşmaktadır. Bu 

grubun %6.66‟sı mesleki eğitim almıştır.  

İşletme başına düşen ortalama açık alan 

19.296 m², ortalama kapalı alan ise 5.765 m² 

olarak belirlenmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 Firma sahiplerinin yaklaşık %50‟si 

mesleki eğitimden geçmiş olup, yaklaşık %30‟u 

diğer eğitim kurumlarında eğitim almışlardır. 

%32‟lik bir kesim ise ilköğretim mezunu 

olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç eski yıllarla 

karşılaştırıldığında sevindirici bir gelişme olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Önemli ölçüdeki bir grup (yaklaşık 

%50‟lik bir kesim) hala hiç yabancı dil 

bilmediğini ifade etmiştir. Meslek eğitimi veren 

okullarda özellikle mesleki yabancı dil dersleri 

desteklenmelidir.  

 Mesleki kurs ve seminerlere ilgi giderek 

artmaktadır. Özellikle firmaların düzenledikleri 

eğitimlerin işletme sahiplerinin beklentilerini 

büyük ölçüde karşıladığı ortaya çıkmaktadır.  

 Mesleki alandaki dergiler internet 

ortamındaki mesleki sitelere oranla daha fazla 

ilgi görmektedir. İşletme sahiplerinde internete 

olan ilgi henüz tam yerleşmemiştir.  

 Fuarlara ilginin ise oldukça yüksek 

oranda olduğu görülmektedir.  

 Firma sahiplerinin son beş yılda %61‟lik 

bir payla mesleki anlamda yurtdışına çıktıkları 

belirlenmiş ve bu çıkışlarda da öncelikli ülkeler 

Hollanda ve İtalya olmuştur (Şekil 6).  

 İşletme sahiplerinin %63‟lük bir kısmı 

süs bitkileri yetiştirme düşüncesinin aileden 

geldiğini belirmişlerdir.  

 Katılımcılar ihracat yapamamaları 

konusunda en önemli nedenin ürün yetersizliği 

olduğunu belirtirken, ithalatı 

gerçekleştirememelerinin nedenini ise sermaye 

yetersizliği olarak açıklamışlardır.  

 Çözümü öncelikli sorunlar arasında ise 

ilk sırayı arazi ve mülkiyet sorunu alırken, enerji 

maliyetlerinin yüksekliği ile ilgili sorun ikinci 

sırada yer almıştır. Bu konuda devletin teşvik 

vermesi veya üretici birliklerinin bir araya 

gelerek ucuza arazi kiralamaları sağlanmalıdır 

(Şekil 9). 

 Personel alımında bitki koruma ve 

savaşım konularında deneyimli eleman 

gereksinimi ortaya çıkmıştır. Eğitimlerde 

ağırlıklı ve uygulamalı olarak bitki koruma ve 

savaşım dersleri verilmelidir.  

 Personel seçiminde bilgi ve donanımdan 

çok kişilik özelliklerinin etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bireylerde olumlu kişilik 

özelliklerinin olması halinde bilgi ve becerilerin 

sonradan da kazanılabileceğine ilişkin 

düşüncenin egemen olduğu görüşüne varılmıştır 

(Şekil 8).  

 İşletmelerde çalışan aile içi nüfusun 

%60‟ı erkek çalışanlardan oluşurken, %40‟ı 

kadın çalışanlardan oluşmuştur. Erkek 

çalışanlarda yaş ortalaması 35.12 olarak 

saptanmış kadın çalışanlarda ise bu rakam 38.23 

olarak bulunmuştur. Bu rakamlar aslında 

sektörde genç nüfusun yer almadığını da ortaya 

koymaktadır. İşletmelerde çalışan aile içi nüfus 

arasında mesleki eğitim almış olanların oranı 

%18.46 olarak belirlenmiştir.  

 İşletmelerde çalışan aile dışı nüfusun 

%51‟ini erkekler oluştururken %49‟u 

kadınlardan oluşmaktadır. Yine aile içi 

işletmelerde olduğu gibi burada da yaş 

ortalamaları benzer sonuçlar vermiştir. Bu 

rakamlar erkeklerde 34.21 kadınlarda 36.41 

olmuştur. Aile dışından çalışan nüfusun arasında 

mesleki eğitim alanların sayısı %6.6 oranında 

kalmıştır. Yasal düzenlemelerle işletmelerdeki 

eğitimli eleman istihdamı desteklenmelidir 

 Ayrıca işletme sahiplerinin eğitim 

düzeyleri artıkça işletmelere yapılan yatırımların 

ve izlenen yeniliklerin de arttığı 

gözlemlenmiştir.  
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Çizelge 1. Türkiye‟de süs bitkileri üretim alanlarındaki gelişmeler (dekar) (Gürsan ve ark., 2010) 

Süs Bitkisi Grupları 1999 2005 2006 2007 2008 
Kesme Çiçekler 7957.0 13310.0 12970.4 13282.3 13319.3 

İç Mekân Süs Bitkileri 541.2 785.4 883.0 1249.5 1325.9 

Dış Mekân Süs Bitkileri 5642.9 11809.7 15743.0 15339.1 16737.7 
Doğal Çiçek Soğanları 270.4 471.5 570.2 651.8 750.7 

Toplam 14411.5 26376.6 30166.6 30522.7 32133.6 
 

Çizelge 2. Ürün gruplarına göre Türkiye süs bitkileri üretim alanları (Gürsan ve ark., 2010) 

Ürün Grupları Alan (da) Toplam Alan İçindeki Payı (%) 

Kesme Çiçekler  13,700 50,9 

Dış Mekan Bitkileri  11,934 44,4 

İç Mekan Bitkileri  730 2,7 

Soğanlı Rizomlu Bitkiler  543 2,0 

Toplam 26,907 100,0 

 

Çizelge 3. İllere göre süs bitkileri üretim alanları). (Ergun, 2010).  

İller Cam Sera Plastik Sera Açık Tarla Toplam % 

İzmir 189 2641 3606 6436 26 

Antalya 332 3919 767 5018 20 

Yalova 224 1127 2435 3786 15 

İstanbul 32 78 3199 3309 13 

Manisa 0 21 1784 1805 7 

Sakarya 6 39 1630 1675 7 

Diğer 51 1289 1825 3165 13 

Toplam 834 9114 15246 25194 100 

 

Çizelge 4. Yalova Tarım İl Müdürlüğü kayıtları (Anonim, 2013b) 

2013 Yılı Yalova Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları 

Toplam Süs Bitkileri Üretim Alanı 2830 da 

Toplam Süs Bitkileri İthalat Tutarı 19.365.096 EUR 

Toplam Süs Bitkileri İhracat Tutarı 9.664.250 EUR 

Toplam İşletme Sayısı 588 Adet 

İç Mekan Süs Bitkisi Üreten İşletme Sayısı 28 Adet 

Dış Mekan Süs Bitkisi Üreten İşletme Sayısı 276 Adet 

Kesme Çiçek Üreten İşletme Sayısı 283 Adet 
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Şekil 1. Katılımcıların eğitim durumu Şekil 2. İşletme sahiplerinin yabancı dil düzeyleri 

 

 
Şekil 3. Mesleki seminer ve kurslara katılım durumu 

 

 
Şekil 4. Mesleki yurt içi fuarlara katılım durumu 
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Şekil 5. Mesleki yurt dışı fuarlara katılım durumu 

 

 
Şekil 6. Mesleki anlamda ziyaret edilen yabancı ülkeler dağılımı 

 

 
Şekil 7. İşletmede çalışan personelin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları 
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Şekil 8. İşletmelerde personel seçiminde etkili olan faktörler 

 

 
Şekil 9. İşletmelerdeki sorunlar ve önem sıralaması 
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Özet 

Son yıllarda yapı yoğunluklarının artması ile birlikte yapı ve çevrelerinde peyzaj uygulamaları için 

gerekli alanlar günden güne azalmaktadır. Eski bir olgu olarak doğa ve mimarlığın entegrasyonu günümüzde 

yeniden önemli hale gelmiş ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. 

Özellikle yapı yüzeylerinin bitkilendirilmesi fikri kentlerde hızla yaygınlaşan ve yeni uygulamaları de 

beraberinde getiren yeniliklerdendir. Düşey cephelerin bitkilendirilmesi yoluyla yapıların izolasyonunda ciddi 

bir iyileştirme sağlanabilir, ısıtma–soğutma maliyetleri düşürülebilir, karbondioksit emisyonu azaltılabilir, 

kentsel su yönetimine katkıda bulunulabilir. Öte yandan yine bu yeni yaklaşım sayesinde iklimin kontrolü ve 

suyun arınması gibi önemli konularda da yarar sağlanabilir. Söz konusu bitkilendirme tekniklerine ilişkin 

yenilikçi yaklaşımların “Barselona Green Side Wall” örneğinde, dikey bahçe konusunun irdelenerek, bu konuda 

mevcut uygulamaların ortaya konması, tekniğinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunulması bu bildirinin özünü 

oluşturmaktadır.  
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A Modernist Approach to The Coating of Construction Surfaces: Vertical Gardens “Green Side Wall” 

Example 

Abstract 

With the increase of construction intensity in recent years, the necessary fields for the landscape services 

are decreasing day by day. As an old phenomenon, the integration of landscaping and nature has gained 

popularity these days, and modernist approaches have come out in the branch of landscaping architecture. 

Especially the idea to plant construction surfaces is one of the reformations that spread fast through the cities 

with the new applications. Through the planting of vertical frontages, a notable reformation in building 

insulation could be made possible, heating and cooling expenses could be decreased, carbon dioxide emission 

could be decreased, a contribution could be made to urban water management. On the other hand, thanks to this 

new approach, there could also be some benefits in some subjects such as climate control and water purgation. In 

the example “Barcelona Green Side Wall” of the new reformist approaches related to planting techniques, 

through the analysis of the concept of vertical gardens, the fact that the existing applications could be put 

forward, and suggestions in terms of the development of its technique could be presented constitutes the essence 

of this paper.  

 

Keywords: vertical garden, ornamental plants, green wall, barselona green side walls 

 

GiriĢ  
Günümüz modern mimarisine yeni bir 

anlayış getiren “dikey bahçe”, özellikle büyük 

kentlerde yapılı çevrede daha çok yeşil etkisini 

artırmak üzere üretilen en iyi çözümlerden 

biridir (Anonim, 2013a). Süs bitkilerinin 

kullanım alanlarına yeni bir boyut kazandıran 

dikey bahçeler, mimari ile doğa‟nın 

entegrasyonu bağlamında peyzaj mimarlığı 

çalışmalarında da yeni bir trend olarak son 

yıllarda dikkat çekmektedir.  

Babil‟in Asma Bahçeleri‟ne kadar uzanan 

bir geçmişi olan konseptin, hidroponik modern 

dizaynı 1938‟de ilk patenti alan Stanley Hart 

White tarafından geliştirilmiştir (Anonim, 

2013b). Tarih boyunca, gerek estetik gerekse iç 

mekân havasını kontrol etmek amacıyla yapı 

duvarlarında ve balkonlarda bitki yetiştirildiğine 

dair çeşitli kaynaklarda bilgiler verilmektedir. 

Örneğin; Pompei esnafları balkonlarında 

yetiştirdikleri sarmaşıklar ile Roma mozolelerini 

süslemişler, Vikingler ise duvar ve çatıları çim 

ile kaplamışlardır. Hindistan ve İspanyol 

evlerinde, 16. ve 17. yüzyılda Meksika‟da, 

Rusya ve eskiden Sovyetler Birliği‟nin parçası 

olan diğer ülkelerde, 18. yüzyıl Fransa‟sında 

dikey bahçe örneklerine rastlanmaktadır (Bass 

ve Baskaran, 2012).  

Yapıların bitkilendirilmesinde önceleri 

çatı yüzeyleri ve avlular değerlendirilmiş, ancak 
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cephelerin kapladığı alanın daha fazla olması 

sonucunda bu yüzeylerin bitkilendirilmesi ile 

hem yapıya hem de çevreye daha fazla yarar 

sağlayacağı çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. 

Toronto Üniversitesi‟nde yapılan bir çalışmada, 

örnek dikey bahçe inşa edilmiş, hava 

sirkülasyonu, enerji tüketimi ve soğutma için 

harcanan enerji miktarında azalma olduğu tespit 

edilmiştir (Bass ve Baskaran, 2012).  

Bugün dikey bahçeler konusunda 

farkındalığın gelişmesinde rol oynayan 

mimarlardan biri olan Patrick Blanc „yaşayan 

duvarlar‟ adını verdiği uygulamayı ilk kez 

1994‟te Chaumont Bahçe Festivali‟nde 

sergilemiştir. Araştırmalarını Malezya‟daki 

yağmur ormanlarında sürdürmekte olan Blanc‟a 

göre bu alandaki 8 bin türden 2 bin 500‟ünün 

topraksız ve az ışıklı ortamda, ağaçlarla 

kayaların üzerinde, yalnızca nemden beslenerek 

yetişebilmektedir (Blanc, 2013). Dikey bahçeler 

bir duvara eklenmiş dekoratif bir öğe olmaktan 

çok kasvetli bir avluya, gri bir caddeye ya da 

soğuk bir modern yapıya yeşil doku ile hayat 

vermektedir (Anonim, 2013a). Oluşturulan bu 

sistemler bir bütün halinde çalıştırılabildiğinde 

kentsel yaban hayatı ile ilgili bir takım 

yenilenmelere ve fauna oluşumuna etkisi olduğu 

da söylenebilir. Dikey Bahçeler çeşitli 

yöntemlerle tasarlanabilirler. Yapı kabuğunda 

gerçekleştirilen uygulamalar şöyle sıralanabilir.  

Metal çit sistem bitkilendirme; (Şekil 1), 

önceden belirlenmiş doğrultuda ve boyutta yeşil 

bir perde veya yarı geçirgen bir yeşil doku 

oluşturmak için uygun bir yöntemdir. Bu 

uygulama yönteminde çeşitli şekillerde metal 

çitler kullanılarak hareketli ve farklı yeşil doku 

görünümleri elde edilebilmektedir. Metal çitin 

şekline, iki veya üç boyutlu oluşuna göre çit 

yüksekliği, yaklaşık 450 cm yüksekliğe kadar 

değişebilen ölçülerde uygulanabilmektedir. Bu 

uygulamada öncelikle seçilen bitki tipinin 

sarmaşık türü (tırmanıcı bitki) olmasına dikkat 

edilmelidir. Bitki, doğrudan veya önceden 

saksılarda yetiştirilip uygulama alanına 

saksılarla getirilerek zemin toprağına ekilir ve 

sulaması zeminde gerçekleştirilir (Yücel ve 

Elgin, 2010). Bu uygulamada sarmaşık türü 

bitkilerin sulama ihtiyacının karşılanması ve 

bakımının yapılması gelişimleri açısından 

oldukça önemlidir (İpekçi Aydın ve Yüksel, 

2012).  

Modüler sistem bitkilendirme; (Şekil 2) 

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 oluşturulabilmektedir 

(Yücel ve Elgin, 2010). Sistemin modüler 

şekilde düzenlenebilir olması, gerektiğinde her 

bir saksıdaki bitkinin gübreleme ve kök budama 

işlemlerinin kolay bir şekilde 

gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. 

Sulama sisteminin 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 sağlanabilmektedir (İpekçi Aydın 

ve Yüksel, 2012).  

Panel sistem bitkilendirme; (Şekil 3) 

doğrudan cephe üzerine uygulanabildiği gibi alt 

konstrüksiyon üzerine de uygulanabilmektedir. 

Özellikle dış cephede yüksek ısı oluşumunun 

azaltılmasında olumlu etkisi olan bir 

uygulamadır (Yücel ve Elgin, 2010). Esnek ve 

modüler sisteme sahip, şiddetli yağmurlara, 

rüzgar ve deprem yüklerine dayanımlı, her türlü 

iklim koşullarında uygulanabilir bir sistemdir. 

Topraklı ve topraksız (su kültürü) olarak 

uygulanabilmektedir. Bitki seçimi, mevsimsel ve 

bitkinin özelliklerine bağlı renk çeşitliliği 

uygulamalarda görsel etki açısından farklı 

olanaklar sunmaktadır. Bitkilerin su ihtiyacını 

karşılamada atık su ya da yağmur suyundan da 

yararlanılmaktadır (İpekçi Aydın ve Yüksel, 

2012).  

Dikey bahçeler tasarlanırken ve 

uygulanırken dikkat edilmesi gereken 

konular şöyle sıralanabilir; bitkilendirme 

yapılacak duvarın bitki yetiştirmeye uygun olup 

olmadığı, duvarın bitkilendirmeden sonra 

oluşabilecek yükü taşıyıp taşıyamayacağı, 

bitkilerin yerleştirileceği kafes ya da benzer 

tutucu elemanların sistemleriyle ilgili özellikler 

ve kullanılacak olan bitki türlerinin özellikleri. 

Bitkilendirme bitkisel tasarım ilkelerinin yanı 

sıra bitkilerin istekleri de göz önünde 

bulundurularak planlanır. Alan özelliklerine göre 

uygun bitkiler kullanılabilir. Çeşitlilik açısından 

dendrolojik istekleri birbirine yakın olan bitkiler 

birlikte planlanır.  

Bununla bitlikte spesifik bir örnek olarak 

Amsterdam‟daki Rembrant Parkı için hizmet 

verecek karma fonksiyonlu “Sportplaza 
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Mercator” projesinde (Şekil 4) yapı kabuğu, 

bodur çalılardan ve yer örtücülerden meydana 

gelen yaklaşık 5000 tür bitki kullanılarak 

gözenekli bir yüzey oluşturacak şekilde 

kaplanmıştır (İpekçi Aydın ve Yüksel, 2012). 

Süs bitkileri Cephe bitkilendirmelerinde 

genellikle sarılıcı tırmanıcı özelliğe sahip olan 

bitkiler kullanılır. Bu bitkiler doğal olarak ya da 

yardımcı elemanlar tel kafesler, ipler yardımıyla 

tırmanarak cepheleri kaplar. Amphelopsis 

quinquefolia, Campsis radicans, Hedera helix, 

Humulus lupulus, Rhyncospermum jasminoides, 

Rose rampicanti Wisteria sinensis 

kullanılabilecek sarılıcı tırmanıcı bitkilerden 

bazılarıdır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada örnek olarak incelenmek 

üzere Barselona merkezinde yer alan Capella 

Garcia Arquitectura mimarlarının ismiyle anılan 

“Green Side Wall” isimli bir çalışma 

araştırılmıştır. Mevcut bir cepheye eklemlenmiş, 

çelik yapının yeşil vejetasyonun dikeyde 

planlanması ile gerçekleştirilmiştir. Capella 

Garcia Arquitectura mimarları Juli Capella, 

Miquel Garcia tarafından tasarlanan örnek dikey 

bahçe Pamela Könsgen Yapısal Mühendislik 

tarafından inşa edilmiştir. Dahili alanı 288 m
2
 ve 

toplam inşaat bütçesi 214.397 € olan proje 9 ay 

sürdü ve 2011 yılı mart ayında tamamlanmıştır 

(Anonim, 2013e). 21 m yüksekliğindeki dikey 

bahçe örneği bitkilendirme ilkeleri, tasarım 

unsurları açısından irdelenmiş, süs bitkilerinin 

kullanımında yeni eğilimler detaylandırılmıştır.  

 

Bulgular 

“Vegitecture” olarak da stilize edilmiş 

olan projede ana iskelet, cepheye paralel duran 

metal bir strüktürden oluşturulmuş ve sokak 

seviyesinden itibaren daralmaya başlayan yeşil 

duvar, 21 metreye kadar yükseltilmiştir. Binanın 

birinci ve sekizinci katlarında, metal platformlar 

üzerinde modüler çiçekli bitkiler yerleştirilmiş. 

Bu platformlara giriş katından itibaren iç 

mekândan da erişim sağlanmıştır. Merdivenlerle 

platformlar birbirine bağlanmış ve bu sayde 

aşağıda belirtilen avantajlar ve kolaylıklar 

sağlanmıştır. Klasik anlamda dikey bahçelerden 

önemli bir fark olarak bu avantajlar görülmüştür. 

Barselona‟da eski bir binanın yıkılması, 

bitişiğindeki yapının sağır duvarının sokaktan 

görülmesi üzerine Barselona Şehir Konseyi 

tarafından desteklenen proje sayesinde birçok 

yenilikçi yaklaşım bir arada kullanılmış oldu.  

Tasarım unsurları açısından kolay 

bakım, yapı ve tesislerin düzenli programı, 

bitkilerin ikamesi, temizlik, yanıcı unsurların 

kaldırılması, yangın güvenlik sistemi, farklı bir 

duvar ıslahı, anti–grafiti, yaşam hattı, katlanır 

merdiven, yıldırım koruma sistemi, asgari çıkıntı 

yüksekliği, ağaca benzetilerek özgünlük, damla 

sulama sistemi ile otomatik sulama, minimum su 

tüketimi, gübre/besin dozajının kolay 

ayarlanabilmesi, yaz aylarında hafifletilmiş 

toprak, buharlaşma kontrolü, drenaj kontrolü, 

korozyon önleyici tedavi ile prefabrik galvanizli 

çelik yapı, plastik kasa kullanımı, mevcut 

binanın yan duvarının yalıtımı, modüler plastik 

çiçek olukları, hafif ve kolay ikame, sokak 

mobilyaları tasarımına entegrasyonu, yerli ve 

endemik türlerin kullanımı konu başlıklarında 

avantajlar sağladığı söylenebilir (Anonim, 

2013e).  

Kullanılan bitki türleri; Muehlenbeckia 

complexa, Ficus plumilla, Hedera helix, 

Jasmininum polyenthum, Viburnum tinus, 

Partenococisus quinquefolia, Aptenia sp., 

Plumbago auriculata, Eleagnus türleri, Sedum 

türleri (Anonim, 2013e).  

 

Sonuç 

“Green Side Wall” çalışması örneğinde 

süs bitkileri kullanımında yenilikçi bir yaklaşım 

olarak değerlendirilen dikey bahçeler, sonuç 

olarak aşağıda sayılan konularda yapı ve 

çevresine olumlu yönde etkileri vardır. Klimatik 

etkiler, yerel çevreye katkı, kent ekolojisine 

katkı, biyokütle‟nin artırılması, görsel iyileşme, 

duvar estetiği sağlanması, çevre unsurlarına 

karşı binanın korunması, yaz ve kış ısı yalıtımı, 

soğutma enerji tüketimini azaltılması 5ºC, %50–

70 doğrudan güneş ışığına karşı duvarın 

korunması, verimli bir ısı yalıtımı, ısı 

dalgalanmalarının azaltılması, kışın ısı kaybının 

azaltılması, bitkiler ve duvar arasında bir hava 

yastığı oluşturulması, Hedera helix gibi 

bitkilerin kalınlığına bağlı olarak enerji talebini 

azaltılması, toz ve diğer partiküler kirleticilerin 

tutulması (Hedera helix 6 gr toz/m
2
 yakalar), 

kentsel akustik ekran özelliği ile dış gürültüyü 

azaltılması, kentsel mekânın biyoçeşitliliğine 

katkı sağlanması (Kuşlar için yuvalama 

alanlarının oluşumu) (Anonim, 2013e).  

Bu bağlamda dikey bahçelerin yukarıda 

sayılan katkıları göz önünde bulundurularak tesis 
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edilmeleri ve bu unsurlara yönelik 

hesaplamaların yapılarak günlük güzelleştirme 

çabalarından ziyade sistemsel olarak kente, 

yapıya ve yapı çevresine etkileri ortaya 

konmalıdır. Bu sayede yapılan dikey bahçeler 

birer trend olmaktan çok gerçek fonksiyonlarına 

hizmet eder hale gelebilir.  
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Şekil 1. Metal çit sistem bitkilendirilmiş, Ex Ducati, İtalya (İpekçi Aydın ve Yüksel, 2012) 

 

 

 
Şekil 2. Modüler sistem bitkilendirme detayı (Anonim, 2013c),  
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Şekil 3. Panel sistem detayı, Procore, Hollanda (İpekçi Aydın ve Yüksel, 2012) 

 

 
Şekil 4. Sportplaza Mercator, Amsterdam (Anonim, 2013d) 

 

 
Şekil 5. Green side wall ön ve yan görünüşleri, Barcelona (Anonim, 2013e) 
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Şekil 6. Green side wall yapısal görüntüler, Barcelona (Anonim, 2013e) 

 

 
Şekil 7. Green side wall uygulama süreci, Barcelona (Anonim, 2013e) 

 

 
Şekil 8. Green side wall detay görünümler, Barcelona (Anonim, 2013e) 
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Özet 

Son yıllarda doğaya duyulan özlemle birlikte süs bitkilerin kullanımında uzak doğu kökenli yeni 

yaklaşımlar gözlenmektedir. Genellikle budama sanatları merkezinde, bitkilerin küçük formlarının kullanımı ile 

daha küçük alanlarda insanların bahçe rekreasyonları karşılanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımların içerisinde 

minyatür süs bitkisi formları ile minyatür bahçeler tasarlanmaktadır.  

Bu çalışmada süs bitkileri kullanarak minyatür bahçe tasarımları yöntem olarak ele alınmıştır. Birçok 

örnek minyatür bahçe çalışması ile detaylandırılmıştır. Söz konusu bitkilendirme tekniklerine ilişkin yenilikçi 

yaklaşımların minyatür bahçeler örneğinde etkilerinin araştırılması, minyatür bahçe konusunun tartışmaya 

açılarak, bu konuda mevcut uygulamaların ortaya konması, tekniğinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunulması 

bu bildirinin özünü oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Minyatür bahçe, bonsai, pen–ying, bahçe tasarımı, minyatür bitkiler 

 

New Methods of Use of Ornamental Plants: Miniature Gardens 

Abstract 

In recent years, new methods from far east in using ornamental plants are observed together with the 

longing for the nature. People‟s garden creations in smaller areas have started being formed by the use of small 

forms of plants, especially in topiary centres. Within these methods, forms of miniature ornamental plants and 

miniature gardens are being designed.  

In this study, using ornamental plants for miniature garden designs was adopted as a method. Many 

samples were elaborated with miniature garden designs. The research on the affects of innovative approaches 

related to discussed planting techniques in miniature garden samples, discussing the miniature garden issue, 

presenting the existing practices, and offering suggestions to improve the techniques comprise the core of this 

study.  

 

Keywords: Miniature garden, bonsai, pen–ying, garden design, miniature plants 

 

GiriĢ  
Minyatür bahçeler, doğanın ve peyzaj 

alanlarının mini birer taklidi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanların rekreasyonel 

ihtiyaçlarının karşılanmasında günden güne daha 

da öne çıkan minyatür bahçeler fikri, ev bahçesi 

sahibi olmak isteyen kişiler için de kolay 

ulaşılabilecek bir uygulamadır. Doğru 

tasarlanmış bir minyatür bahçe, kendi içinde bir 

dünyadır. Var olan tüm olanak ve teknikleri 

yerine göre kullanarak, istek ve düşünceleri de 

göz ardı etmeden oluşturulan bir bahçe ancak 

doğayı sunabilir. Minyatür bahçe tamamen canlı 

bitkilerden oluşur. Yer örtücü bitkiler, minyatür 

ağaçlar, çimler ve küçük çalı türlerinden oluşur 

(Anonim, 2013d).  

Süs bitkilerinin kullanım alanlarında yeni 

bir yöntem olarak düşünülen minyatür bahçeler 

uzak doğuda “Penjing”, “Bonsai”, “Zen 

Bahçesi” gibi sanatlardan esinlenilmiş (Anonim, 

2013a), batıda ise “Peri Bahçesi”, “Cüce 

Bahçesi” gibi isimlerle tasarlanmaktadır 

(Anonim, 2013b).  

Avrupa ve Amerika‟da insanlara yardım 

edeceği düşünülen periler için minyatür bir 

bahçe oluşturmak suretiyle onlar için cazip mini 

mekânlar tasarlanmaktadır. Uzak doğuda ise 

yaşlı ağaçlarla oluşturulan bu mini mekânlar 

sadakat ve sabır göstergesi olarak bir sonraki 

kuşağa miras olarak devredilmektedir.  

Türkiye‟de toplumsal algı açısından 

kolaylıkla kabul gören bu bahçeler, doğanın 

minyatür hale getirilerek, iç mekânlarda da 

kullanılabilecek potansiyeli bulunmaktadır.  

 

Materyal, Yöntem  

Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek 

Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Araştırma ve Uygulama 

Serasında yapılan bu çalışmada birçok farklı 

bitki türü ile farklı minyatür bahçeler 

tasarlanmıştır. Tasarlanan bu bahçeler üzerinden 
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bitkisel tasarım ilkeleri ve bitki özellikleri göz 

önünde bulundurularak gözlemler yapılmıştır.  

Çalışma bulguları örnekler üzerinden 

resimlerde verilmiştir. Her bir minyatür bahçe 

gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde ayrı ayrı 

tasarlanmıştır. Bildiri içerisinde iki farklı 

tasarıma yer verilmiştir. Seçilen bitkiler genel 

olarak piyasa koşullarında kolaylıkla 

bulunabilen türlerden ve minyatür bahçeler için 

uygun olanlardan oluşmuştur.  

%50 Torf, %25 Mil, %15 Kompost, %5 

Perlit, %5 Bitki besin maddesi karıştırılarak 

hazırlanan yetiştirme ortamı, minyatür bahçe 

oluşturulacak olan derin olmayan geniş saksıda 

kullanılmıştır. 1/3 oranında bir yüzey ayrılarak 

sert zemin için beyaz çimento ve taşlar 

kullanılarak beton derzli yüzey oluşturulmuştur.  

Festuca türleri simetri ilkesi kullanılarak 

oturma alanı olarak minyatür hale getirilmiş olan 

yüzeyin her iki yanında dikilmiştir. Buxus ve 

Euonymus gibi çalı formlu bitkilerden bodur 

olan çeşitler alt dalları budanarak minyatür ağaç 

formları elde edilmiştir. Küçük yaprakları 

sayesinde aynı dokuya benzetilmeye 

çalışılmıştır. Budamaya ve biçime elverişli türler 

seçilmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

• Minyatür bahçelerin tasarımında dikkat 

edilmesi gereken bazı noktalar vardır (Anonim, 

2013c).  

• Saksı seçimi: Geniş bir yüzeye sahip 

saksı seçilmelidir. Yetiştirilecek bitkilerin 

formuna göre geniş bir yüzeye ihtiyaç duyacağı 

unutulmamalıdır.  

• Aksesuar seçimi: Bahçe mobilyası 

maketleri, peri evi ve çok sayıda yapı çeşitleri 

seçilerek bahçe içinde bir sahne oluşturulmalıdır. 

Çitler ve yollar gibi yapılar, bahçe alanı 

tanımlamak için yardımcı olacaktır.  

• Bitki seçimi: Farklı bitkiler farklı 

amaçlar için kullanılabilmektedir. Bitki 

özellikleri arasında kompakt kalması, bodur 

özelliğinin olması önemlidir. Aynı saksıdaki 

bitkilerin su ve ışık gereksinimlerinin birbirine 

yakın olması da diğer önemli faktördür. 

Seçilebilecek bazı bitkiler şöyle sıralanabilir:  

Yer örtücü bitkiler (Çim türleri), Thymus 

citriodorus, Helxine soleirolii, Leptinella, 

Isotoma fluviatilis Blue Star, Geranium 

sanguineum, Chamaecyparis obtusa, Buxus 

microphylla, Sagina subulata, Portulacaria afra, 

Yosun türleri, Rosmarinus officinale, Sedum 

spp., Sukkulent türler, Carex spp., Ophiopogon 

planiscapus „Nigrescens‟, Festuca spp., 

Euonymus spp., Acer palmatum ve Cedrus 

atlantica „Glauca‟ gibi bitkiler ilgili bakım 

şartları ile kullanılabilir.  

• Kaliteli bir saksı karışımı seçimi: Farklı 

düzenlemeler için farklı saksı karışımları 

hazırlanabilmektedir. İdeal bir karışım için %50 

Torf, %25 Mil, %15 Kompost, %5 Perlit, %5 

Bitki Besin maddesi hazırlanabilir.  

• Bakım; Toprak kurudukça sulama ile 

başlayan bakım çalışmaları, budama, besleme ve 

koruma çalışmaları ile devam etmelidir. Bu 

konuda mümkünse yıllık bakım takvimi 

çıkarılmaktadır. Ayrıca planlama içerisinde 

oluşan sorunlar için bitki yenileme çalışmaları 

da gerekli olabilmektedir. Ölü yaprakların ve 

yabancı otların saksıdan uzaklaştırılması ve 

temizlik konuları da bakım çalışmaları içerisinde 

söylenebilir.  
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Şekil 1. Bir örnek üzerinde minyatür bahçe tasarımı uygulama aşamaları (Anonim, 2013e) 

 

 
 

 
 

 
Şekil 2. Minyatür bahçe tasarımı örneği detay görüntüleri (Anonim, 2013e) 
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Halfeti Gülünün (Rosa chinensis L. cv. „Louis XIV‟) in vitro Çoğaltımı 
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Özet 

Bu araştırma, Rosa chinensis cv. Louis XIV gülünün, farklı büyüme hormonlarını içeren MS ortamında 

mikroçoğaltım protokolünün optimizasyonunu sağlamak amacıyla yürütülmüştür. Aktif büyüme dönemi 

içerisinde genç, sağlıklı sürgünlerden alınan nodal eksplantların yüzey sterilizasyonları %70‟lik etanol (1dk.) ve 

%15‟lik NaOCl (20 dk.) içerisinde yapılmıştır. Daha sonra 0.5–0.8 cm uzunluğunda ve bir aksiller tomurcuğa 

sahip her bir eksplant, farklı kombinasyon ve konsantrasyonda 0.1–2 mg/l BA ve 0.1–0.4 mg/l GA3, 2.0 g/l aktif 

kömür, %2 sukroz, 6 g/l agar ve ½ MS içeren sürgün geliştirme ortamında kültüre alınmıştır. İkinci aşamada, 

elde edilen in vitro sürgünler, 0.1–0.5 mg/l BA ve 0.1–0.4 mg/l GA3, 0.5 g/l aktif kömür, %3 sukroz, 6 g/l agar 

ve MS + vitamin içeren sürgün çoğaltma ortamına transfer edilmiştir. Üçüncü aşamada, in vitro sürgünler 0.1–

1.0 mg/l IBA, 0–0.5 g/l aktif karbon, 20–30 g/l sukroz, 6 g/l agar ve ½ veya tam MS + vitamin içeren 

köklendirme ortamına aktarılmıştır. Araştırma sonucunda sürgün oluşumu (%), sürgün boyu (cm), sürgün sayısı, 

köklenme oranları (%) belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek sürgün oluşturma oranı (%95) 0.5 

mg/l BA içeren MS ortamından elde edilmiştir. En uygun sürgün çoğaltma ortamı olarak (3.5 sürgün/eksplant), 

0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l GA3 içeren MS ortamı belirlenmiştir. En yüksek köklenme (%80), 1 mg/l IBA, 0.5 g/l 

aktif karbon ve 30 g/l sakkaroz içeren kültür ortamından elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Rosa chinensis cv. Louis XIV, in vitro, mikroçoğaltım 

 

In vitro Propagation of Halfeti Rose (Rosa chinensis L. cv. „Louis XIV‟) 

Abstract 

This study was conducted to developed micropropagation protocol for Rosa chinensis cv. Louis XIV 

using MS medium with different plant growth regulators. Surface sterilization of nodal explants taken from 

shoots actively grown was done in 70% ethanol for 1 minute, then immersed in 15% (v/v) Clorox solution of 

commercial laundry bleach (5.25% NaOCl) containing 2 drops of Tween–20. After that, each of the explants 

containing one bud and approximately 0.5–0.8 cm length was planted on the shoot formation cultures consisted 

with different combinations or concentrations of 0.1–2 mg/l Benzylamino purine (BA) and 0.1–0.4 mg/l 

Giberellic acid (GA3), 2.0 g/l active charcoal, 2% sucrose, 6 g/l gelling agent, and ½ Murashige and Skoog (MS, 

1962). In second stage of culture, to shoot proliferation, in vitro shoots were cultured on MS + Vit. media 

containing 0.1–0.5 mg/l BA and 0.1–0.4 mg/l GA3, 0.5 g/l active charcoal, 3% sucrose, and 6 g/l agar. In third 

stage of culture, in vitro shoots were cultured on MS media containing 0.1–1.0 mg/l Indole butyric acid (IBA), 

20–30 g/l sucrose, 0–0.5 g/l charcoal, 6 g/l agar, ½ or full MS to promote rooting. At end of the research, shoot 

formation (%), shoot lenght (cm), shoot number, rooting (%) were determined. According to data set of the 

study, the highest shoot formation was obtained from MS media containing 0.5 mg/l BA. The most suitable 

shoot proliferation medium was MS with 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l GA3. The highest rooting was recorded in MS 

culture fortified with 1 mg/l IBA, 0.5 g/l active charcoal and 30 g/l sucrose.  

 

Keywords: Rosa chinensis cv. Louis XIV, in vitro, micropropagation 

 

GiriĢ 

Asırlardır Dünya‟nın en popüler süs 

bitkilerinden olan güller, bahçe bitkileri, kesme 

çiçekler ve saksılı bitkiler olarak 

yetiştirilmektedir. Ayrıca parfüm ve ilaç 

endüstrisinde kullanılan gül yağları, en değerli 

kokulu doğal yağlardan olup, yabani gül 

türlerinin sadece %20‟si kokulu olarak 

karakterize edilebilmektedir (Schulz, 2003). 

Şanlıurfa–Halfeti ilçesinde yaygın olarak 

yetiştirilen ve yerel halk tarafından „Halfeti 

gülü‟ olarak adlandırılan, esasında Rosa 

chinensis L. cv. „Louis XIV‟ olduğu belirlenen 

gül, kokulu güllerden birisidir (Baytop, 2001). 

Güller genellikle vejetatif olarak çoğaltılmasına 

rağmen, geleneksel vejetatif yöntemler, mevsime 

bağlılık, düşük çoğalma oranı ve hastalıklardan 

ari bitki materyali sağlayamama gibi sınırlayıcı 

faktörleri içermektedir (Rout ve ark., 1999; Pati 

ve ark., 2006; Shabbir ve ark., 2009). Fakat 

ekonomik öneme sahip birçok bitki türünde 

olduğu gibi güller içinde doku kültürü, çoğalma 

hızı, sürekliliği, yoğunluğu, sağlıklı ve homojen 
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bitki üretimiyle alternatif bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüze kadar yapılan araştırmalarda 

farklı bitki eksplantları ve doku kültürü 

teknikleri kullanılarak ekonomik öneme sahip 

birçok gül türünün in vitro üretim sistemleri 

oluşturulmaya çalışılmıştır (Senapati ve Rout 

2008; Shabbir ve ark., 2009). Fakat gül tür ve 

çeşitlerinin doku kültürü teknikleriyle 

çoğaltılması sürecinde, eksplantların kesim 

yüzeylerinden salgılanan fenolik bileşiklerin 

neden olduğu sorunlarla, güllerin çoğalma kat 

sayılarındaki düşüklük temel sorunlar olarak 

ortaya çıkmış ve bu sorunların çözümlerine 

yönelik farklı yöntem ve yaklaşımlar ortaya 

konmuş olmasına rağmen çok azı istenilen in 

vitro üretim düzeyine ulaşabilmiştir 

(Razavizadeh ve ark., 2008; Inas ve ark., 2011). 

Güllerin mikroçoğaltımı ile ilgili olarak 

günümüze kadar yürütülen çalışmalarda kültür 

ortamı olarak en yaygın MS (Murashige & 

Skoog, 1962) kullanılırken, Rosa chinensis Jacg. 

var. minima‟da en yüksek sürgün oluşumu ve 

çoğalma katsayısı, 4.0 mg BA + 2.0 mg kinetin/l 

ve 0.1 mg NAA/l içeren kültür ortamlarından 

sağlanırken, Khosravi ve ark., (2007)‟ları 

tarafından Rosa hybrida cv. iceberg‟in 

mikroçoğaltımı üzerine yürütülen araştırmada en 

yüksek çoğaltma katsayısı, 0.1–10.0 mg/l BA 

içeren kültür ortamlarında gözlemlenmişken, 

yine Oo ve ark., (2008)‟ları tarafından yürütülen 

araştırmada Hybrid Rosa spp‟de en yüksek 

sürgün oluşturma ve çoğalma katsayısı 3 mg/l 

BA içeren ortamlardan elde edilmiştir. Gül‟ün in 

vitro sürgünlerinden adventif kök oluşumu için 

ise NAA, IAA ve IBA‟nın yalnız veya farklı 

kombinasyon ve konsantrasyonları 

kullanılmıştır. Literatür verilerine göre güllerin 

in vitro çoğaltımı üzerine genel bir doku kültürü 

protokolünün oluşmadığı dolayısıyla herbir tür 

ve çeşidin doku kültürüne karşı göstermiş 

olduğu tepkinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

Farklı gül tür ve çeşitlerinin in vitro çoğaltımı 

üzerine birçok araştırma yürütülmüş olmasına 

rağmen, şu ana kadar Rosa chinensis L. cv. 

Louis XIV‟ün in vitro çoğaltımı üzerine bir 

araştırma sonucu yayımlanmamıştır. Bu nedenle, 

bu araştırmanın amacı, Rosa chinensis L. cv. 

Louis XIV‟de in vitro çoğaltım protokolününün 

oluşturulmasıdır.  

 

 

 

Materyal ve Yöntem  

Eksplant kaynağı: Rosa chinensis L. cv. 

Louis XIV, ilkbahar ve sonbaharda çiçek açan, 

siyaha yakın koyu kırmızı renkli ve 5–6 cm 

çapında çiçeklere sahip kokulu bir güldür. Rosa 

chinensis L. cv. Louis XIV saksılı bitkilerinin 

aktif büyüme dönemi içerisinde süren genç ve 

sağlıklı sürgünleri, 3–4 cm uzunluğunda 

kısımlara ayrılmış, musluk suyu altında ön 

yıkamaları yapılmıştır. Sürgünlerin yüzey 

sterilizasyonları %70‟lik etanol (1dk.) ve 

%15‟lik NaOCl + 2 damla Tween–20 (20 dk.) 

içinde yapıldıktan sonra durulama işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sürgünler, 

üzerinde bir aksiller tomurcuk taşıyan 0.5–0.8 

cm uzunluğunda parçalara ayrılarak araştırma 

süresince eksplant kaynağı olarak 

kullanılmışlardır.  

Kültür ortamı hazırlama: Çalışmada 

kültür ortamı olarak, 20 ve 30 gr sakkaroz içeren 

tam veya ½ MS (Murashige ve Skoog, 1962) 

bazal ortamı ve vitaminleri kullanılmıştır. Kültür 

ortamlarını yarı–katı hale getirmek için 6 gr/l 

agar kullanılmıştır. Kültür ortamlarının, 

121°C‟de 20 dk. otoklav işleminden önce, pH‟sı 

0.1N NaOH veya 0.1 N HCl kullanılarak 5.8‟e 

ayarlanmıştır.  

Kültür koĢulları: Her bir eksplant 20 ml 

ortam içeren 25x150 mm‟lik tüplere ekimi 

yapıldıktan sonra, 3000 lüks ışık şiddeti, 16 saat 

aydınlatma ve 25±1
o
C‟ye sahip iklim odasında 

3‟er hafta aralıklarla alt–kültüre alınmıştır. 

Nodal eksplantlardan sürgün oluşturma üzerine 

farklı kombinasyon ve konsantrasyonlardaki 

bitki büyüme düzenleyicilerin etkilerini 

belirlemek amacıyla, 0.1–2 mg/l (BA ve 0.1–0.4 

mg/l GA3, 2.0 g/l aktif kömür, %2 sukroz ve ½ 

MS + vitamin içeren kültür ortamlarına 

eksplantlar aktarılmıştır. İkinci aşamada, elde 

edilen in vitro sürgünler, 0.01 mg/l IBA, 0.1–0.5 

mg/l BA, 0.1–0.4 mg/l GA3, 0.5 g/l aktif kömür, 

%3 sukroz, 6 g/l agar ve MS + vitamin içeren 

sürgün çoğaltma ortamına transfer edilerek, en 

uygun sürgün çoğaltma ortamı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Üçüncü aşamada ise, in vitro 

sürgünlerden kök oluşumu üzerine (IBA‟in 

etkinliğini ve uygun dozunu belirlemek için, in 

vitro sürgünler 0.1–1.0 g/l IBA, sakkaroz (20.30 

gr/l), 6 g/l agar ve MS + vitamin (tam ve ½) 

içeren köklendirme ortamına aktarılmışlardır. 

Araştırma sonucunda, sürgün oluşumu (%), 

sürgün boyu (cm), yaprak sayısı, sürgün sayısı, 

köklenme oranları (%) belirlenmiştir.  
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Ġstatistiksel analiz: Araştırmada, her bir 

test tüpüne bir eksplant yerleştirilerek, herbir 

uygulama için 12 adet eksplant kullanılmıştır. 

Her uygulama birbirinden bağımsız olarak en az 

iki kez yinelenmiş ve araştırma sonucunda 

sürgün oluşumu, sürgün boyu, sürgün sayısı ve 

köklenme oranları ANOVA ile analiz edilmiş, 

ortalamalar arasındaki farklılık, LSD testine göre 

p≤0.05 seviyesinde karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Başarılı bir in vitro mikroçoğaltım 

protokolü, aseptik koşullarda bir dizi bitki 

büyüme ve gelişme aşamalarını kapsar. Birinci 

aşama sürgün oluşturma, ikinci aşama sürgün 

çoğaltma, üçüncü aşama kök oluşturma, son 

aşaması ise dış koşullara alıştırma aşamalarını 

kapsar. Rosa chinensis L. cv. Louis XIV için in 

vitro mikroçoğaltım protokülü oluşturmak 

amacıyla yürütülen bu araştırmada, bir dizi ön 

denemeler yapılmış ve ön denemeler sonucunda 

sürgün oluşumunun teşviki üzerine BA ve 

GA3‟ün pozitif etkisi belirlenmiştir. Daha sonra, 

nodal eksplantlardan sürgün oluşturmak için 

0.1–2 mg/l BA ve 0.1–0.4 mg/l GA3, 2.0 g/l aktif 

kömür, %2 sakkaroz ve ½ MS + vitamin içeren 

kültür ortamlarına eksplantların dikimi 

yapılmıştır. Farklı içeriklere sahip kültür 

ortamlarına dikilen eksplantlar 3 hafta sonra 

sürgün oluşturma oranı ve sürgün boyu 

yönünden gözlemlenmiş alınmış (Şekil 1a–b), 

sonuçlar Çizelge 1‟de verilmiştir. Faklı kültür 

ortamlarındaki sürgün oluşumu %9.0 ile 95.1 

arasında değişirken, sürgün boyu 1 cm‟den 3.8 

cm arasında değişmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre en yüksek sürgün oluşturma oranı (%95.1) 

0.5 mg/l BA içeren MS ortamından elde 

edilirken, ortamda GA3 varlığı sürgün oluşumu 

üzerine olumlu etki yapmıştır. Güllerin 

mikroçoğaltımı amacıyla yürütülen araştırma 

sonuçlarında ise sürgün oluşumu için 0.5–3 mg/l 

BA ile farklı kombinasyon ve 

konsantrasyonlarda oksin, sitokininler ve GA3 

kullanılmıştır (Protul ve ark., 2004; Naphaporn 

ve ark., 2009; Dube ve ark., 2011). Dube ark., 

(2011)‟larının Rosa chinensis cv. Dutch çeşidi 

üzerinde yürütmüş olduğu araştırma sonuçları ile 

bu çalışmanın araştırma sonuçları farklılık 

göstermektedir. Bu araştırmada 0.5 mg/l BA den 

yüksek konsantrasyonlar sürgün oluşumunu 

teşvik edici etkiye sahip olmazken, ilgili 

araştırmada tersi yönde bir etki gösterdiği rapor 

edilmiştir. Buradaki genotipik farklılıkların doku 

kültürüne karşı tepkinin farklılığına neden 

olduğu düşünülebilir. Çalışmanın ikinci 

aşamasında en uygun sürgün çoğaltma ortamı 

olarak 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l GA3 içeren MS 

ortamı olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). İlgili 

ortamlar üzerindeki kültürlerde ortalama 

eksplant başına 3.5 sürgün/eksplant elde 

edilmiştir (Şekil, 2 a–b). Bu araştırma sonucunda 

da güllerde eksplant başına düşen sürgün sayısı 

oldukça düşüktür (Naphaporn ve ark., 2009; 

Kanchanapooma ve ark., 2010). Çalışmanın 

üçüncü aşamasında ise, in vitro sürgünler, 0.1–

1.0 mg/l IBA, 0–0.5 g/l aktif karbon, 20–30 g/l 

sukroz, 6 g/l agar ve ½ veya tam MS + vitamin 

içeren köklendirme ortamına aktarılmıştır 

(Çizelge 3). En yüksek köklenme, (%80) 1 mg/l 

IBA, 0.5 g/l aktif karbon ve 30 g/l sakkaroz 

içeren kültür ortamından elde edilmiştir (Şekil 

3).  

Sonuç olarak; Rosa chinensis cv. Louis 

XIV‟ün in vitro çoğaltımının her aşamasında 

bitki materyalinin yüksek düzeyde fenolik 

salgısından dolayı kültür ortamlarında aktif 

karbonun gerekliliği, sürgün çoğaltım 

aşamasında ortamlarda IBA ve GA3 varlığı 

sürgünlerin çoğaltımı üzerine olumlu etkisi, 

sürgünlerin köklendirilmesi aşamasında, genel 

literatür verilerinin tersi olarak tam MS + 

vitamin, %3 sakkaroz ve en az 1 mg/l IBA‟nın 

gerekliliği belirlenmiştir. Gelecekte R. chinensis 

cv. Louis XIV‟ün in vitro çoğaltımı ile ilgili 

olarak yürütülecek araştırmalarda sürgün 

çoğaltım katsayısının artırılmasına yönelik 

araştırmalar yürütülebilir.  
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Çizelge 1. Rosa chinensis cv. Louis XIV‟ün nodal eksplantlarından sürgün oluşumu üzerine BA ve GA3‟ün 

etkisi.  

BA (mg/l) GA3 (mg/l) Sürgün Oluşumu (%) Sürgün Boyu (cm) 

0.0 0.0 10.2i 1.2e 

0.1 0.0 25.4h 1.0e 

0.2 0.0 78.0c 3.0bc 

0.4 0.0 65.2d 2.2d 

0.5 0.0 95.1a 3.8a 

1.0 0.0 41.6f 1.8de 

2.0 0.0 9.0i 1.0e 

0.1 0.1 52.3e 2.0d 

0.2 0.1 55.9e 2.0d 

0.4 0.1 73.6c 3.1bc 

0.5 0.1 86.5b 3.3b 

1.0 0.1 22.3h 1.0e 

2.0 0.1 9.1i 1.0e 

0.1 0.4 45.3f 1.9de 

0.2 0.4 33.2g 1.5e 

0.4 0.4 65.0d 2.2d 

0.5 0.4 75.6c 3.0bc 

1.0 0.4 22.3h 1.0e 

2.0 0.4 9.2i 0.9e 
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Çizelge 2. Rosa chinensis cv. Louis XIV in vitro sürgün proliferasyonu üzerine BA ve GA3‟ün etkisi.  

BA (mg/l) GA3 (mg/l) Sürgün Sayısı Sürgün Boyu (cm) 

0.1 0.1 1.0d 1.0e 

0.2 0.1 2.5b 3.0bc 

0.4 0.1 3.1a 2.2d 

0.5 0.1 3.5a 3.8a 

0.1 0.4 1.2d 2.0d 

0.2 0.4 1.2d 2.0d 

0.4 0.4 2.2bc 3.1bc 

0.5 0.4 1.8c 3.3b 
 

Çizelge 3. R. chinensis cv. Louis XIV‟ün nodal eksplantlarından elde edilen sürgünlerden kök oluşumu üzerine 

IBA etkisi 

Sakkaroz (gr/l) Aktif Karbon (g/l) MS + Vit. IBA (mg/l) Kök Oluşumu (%) 

20 0.0 ½ 0.0
 

0.0 

20 0.0 ½ 0.2 0.0 

20 0.0 ½ 0.5 0.0 

20 0.0 ½ 1.0 0.0 

30 0.5 1 0.0
 

0.0 

30 0.5 1 0.2 13c 

30 0.5 1 0.5 55b 

30 0.5 1 1.0 80a 

 

  
Şekil 1a–b. R. chinensis cv. Louis XIV‟ün kültüre alınması (a) ve in vitro sürgün oluşumu (b). Farklı kombinasyon ve 

konsantrasyonlarda BA ve GA3, 2 g/l aktif kömür ve 0.1g/l AgNO3 içeren ½ MS kültür ortamlarında in vitro 

sürgün oluşumu. Resimler kültür başlangıcından 3 hafta sonra alınmıştır.  

A B   
Şekil 2 a–b. 0.5 mg/l BA, 0.1 mg/l GA3, %3 sukroz, 6 g/l agar 

içeren MS ortamlarında sürgün çoğaltımı. Aktif 

karbonlu ortam (a), aktif karbonsuz ortam (b). 

Şekil 3. R. chinensis cv. Louis XIV‟ün nodal 

eksplantlarından elde edilen sürgünlerden, 1 

mg/l IBA, 0.5 g/l aktif karbon, %3 sukroz, 6 

g/l agar içeren MS ortamında kök oluşumu. 
 

A B 
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Özet 

Ülkemiz sahip olduğu farklı iklim alanları ile çeşitli süs bitkilerinin ve özellikle kesme çiçek 

yetiştiriciliğinin anavatanı olmuştur. Ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir yer tutan süs bitkileri; kesme çiçek, 

dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları olarak gruplandırılmaktadır. Bu süs 

bitkilerinden kesme çiçekler, üretim hacmi ve ekonomik değer olarak büyük öneme sahiptir. Kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalık etmeni mevcut olup, bunlar arasında ekonomik öneme 

sahip olanlar; fungal kök çürüklüğü ve solgunluk hastalık etmenleri (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium 

spp.) külleme hastalık etmenleri (Erysiphae cichocearum, Sphaerotheca pannosavar. rosae, Oidium spp.) pas 

hastalık etmenleri (Uromyces dianthi, Phragmidium spp. Phragmidium mucronatum, P. rosae–pimpinellifoliae 

ve Puccinia spp.), Alternaria yaprak lekesi etmenleri ve kurşini küf olarak gruplandırılırken, bakteriyel 

hastalıklar; bakteriyel yaprak lekesi hastalık etmeni (Pseudomonas cichorii), bakteriyel yavaş solgunluk hastalık 

etmeni (Erwinia chrysanthemi), bakteriyel solgunluk hastalık etmeni (Pseudomonas caryophylli), bakteriyel kök 

uru hastalık etmeni (Agrobacterium tumefaciens)‟dir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkisi, kesme çiçek, fungus, bakteri, hastalık 

 

Important Fungal and Bacterial Diseases of The Cut Flowers 

Abstract 

Our country is capital area of the ornamental flowers and cut flowers because of the having different 

ecological conditions. Ornamental flowers has very important satus in economical and social life. We classify, 

cut flowers as ornamental plants being grown outside, or inside, and natural flower bulbs. Cut flowers are very 

important for the production volume and economical value. Cut flower production haveproblem withmany 

fungal and bacterial pathogens which they are often considered to be economic importance; fungal root 

deterioration, paleness pathogen (Fusarium spp., Rhizotonia spp, Pythium spp.) powdery mildew pathogens 

(Erysiphae cichocearum, Sphaerotheca pannosa var. rosae, Oldium spp) rust pathogens (Uromyces dianthi, 

Pragmidium spp. Phragmidium mucronatum, P. rosae–pimpinellifoliae, Puccina spp.) Alternaria leaf spot 

pathogens and grey mold. Bacterial diseases are Pseudomonas cichorii (bacterial leaf spot), Erwinia crysanthemi 

(bacterial slow wilt), Pseudomonas caryophylii (bacterial wilt), Agrobacterium tumefaciens (bacterial crown 

gall).  

 

Keywords: Ornamental flower, cut flower, fungi, bacteria, disease 

 

GiriĢ 

Türkiye‟de ticari amaçlı kesme çiçek 

üretimi 1940‟lı yıllarda İstanbul ve çevresinde 

başlamış, daha sonra Yalova önemli bir üretim 

merkezi konumuna gelmiştir. 1975‟li yıllarda ise 

İzmir‟de ihracata yönelik kesme çiçek 

yetiştirilmeye başlanmıştır. 1985 yılından 

itibaren de Antalya‟da kesme çiçek üretimi 

başlamıştır. Bu iller dışında Türkiye‟de Adana, 

Mersin, Bursa, Isparta, Muğla, Aydın, Kocaeli, 

Sakarya ve Hatay gibi illerde de kesme 

çiçeküretimi yapılmaktadır (Kazaz ve ark., 

2008). 2012 yılı TÜİK verilerine göre ülkemiz 

kesme çiçek ekim alanları; karanfil 5.042, gül 

1.903, Gerbera 1.163, lilyum (zambak) 734, 

glayöl 438, nergiz 434, kasımpatı (krizantem) 

429, gyposohilla 254, lisianthus 221, lale 219, 

fresia 180, şebboy 174, solidago (altınbaşak) 

126, sümbül 56, orkide 24, iris 22, anemon 

(Manisa lalesi) 11, statice 9, diğer kesme 

çiçekler 330 dekar olarak sıralanmaktadır. 

Toplamda 11.777 dekar alanda kesme çiçek 

üretimi yapılmış ve bunun yaklaşık %43‟ünü 

karanfil oluşturmuştur (Anonim, 2012).  

 

Fungal Kök Çürüklüğü ve Solgunluk 

Hastalığı Etmenleri 

 

Fusarium spp.  

Kesme çiçek türlerinde önemli zararlara 

yol açan bir etmen olan Fusarium türlerinin 

belirlenmesi ile ilgili olarak ilk çalışma Bremer 

(1954) tarafından karanfil ve glayölde 

yapılmıştır. Ülkemizde Yalova‟da yapılan bir 
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çalışmada, karanfilde ağırlıklı olarak Fusarium 

spp.‟nin izole edildiği (%40.51) belirlenmiştir 

(Özer ve ark., 1989). Daha önce yapılan 

çalışmalar da (Ben–Yelphet ve Shtienberg, 

1995) karanfilde Fusarium spp.‟nin kök ve 

kökboğazı hastalığına neden olan en önemli 

patojen olması açısından Yalova bölgesindeki 

karanfillerde saptanan Fusarium spp.‟ne ilişkin 

sonuçları desteklemektedir (Tezcan ve ark., 

2004).  

Fusarium spp. kesme çiçeklerde kök 

çürüklüğü ve solgunluğa neden olan önemli 

etmenlerden biri olup, bitkilerde iletim 

demetlerinin tıkanmasıyla birlikte bitkide genel 

bir solgunluk, yaprak uçlarından başlayan 

sararma ve kuruma, bitkinin kök boğazında 

koyulaşma şeklinde belirtiler göstermektedir.  

Fusarium gövde çürüklüğü olarak 

bilinmektedir (Şekil 1). Hastalıklı bitkilerde, 

çürüme alanlarında turuncu pembe renkte spor 

püstülleri görülür. Bu hastalık genellikle iyi 

gelişmeyen bitkilerde görülmektedir. Hastalık 

anaç bitkilerden veya köklendirme 

ortamlarından geçebilir. Fusarium solgunluğu 

hastalığının ilk belirtileri alt yaprakların 

sararmasıdır. Sararma zaman içinde tepe 

yaprağına kadar ulaşır. Sararan yapraklarda 

mor–kırmızımsı lekeler görülür. İletim demetleri 

de aşağıdan yukarılara doğru gözle görülür 

şekilde kahverengi bir hal alır (Şekil 2). 

Enfekteli dokularda kurumalar meydan gelir. 

Hastalık genellikle topraktan geçiş yapar. 

Hastalıktan korunmak için anaç bitkilerin 

ilaçlanması ve köklendirme ortamının 

sterilizasyonu önemlidir.  

 

Rhizoctonia gövde çürüklüğü 

Rhizoctonia spp. ülkemizde de yaygın 

olarak görülen bir hastalık etmeni olup, fidelerin 

çıkış döneminde veya çıkıştan hemen sonra çok 

ciddi zararlara sebep olabilmektedir. Yalova 

ilinde kesme çiçek yetiştirilen seralardaki kök ve 

kökboğazı hastalığı belirtileri gösteren çeşitli 

kesme çiçeklerden yapılan izolasyonlara göre 

bölgedeki en yaygın fungusun Fusarium spp. 

olduğu ve bunu da Rhizoctonia spp.‟nin takip 

ettiği belirlenmiştir (Tezcan ve ark., 2004). 

Toprak hattında bulunan gövde kahverengi bir 

halka ile çevrilmiş bir lekeye sahiptir. Genel 

olarak bitkinin solması, zayıflaması, yeşil 

aksamın ve tüm bitkinin çökmesi şeklinde 

hastalık ortaya çıkmaktadır. Daha ileri 

dönemlerde tüm bitki ölebilir.  

Phythium kök çürüklüğü 

Kesme çiçeklerde görülen fungal hastalık 

etmenlerinden birisi de Pythium spp. olup bu 

etmen özellikle ülkemizde karanfil ve krizantem 

de bitkinin sulu ve genç dokularını tercih 

etmektedir. Bu etmen ile enfekte olmuş bitkinin 

kök boğazında, incelmeyle birlikte kahverengilik 

şeklinde belirti görülmektedir. Bu bitkilerin kök 

ve kökçüklerinde çürümeler görülür (Şekil 3). 

Pythium türlerinin oluşturduğu zararlanmalara 

sığ ve drenajı iyi olmayan alanlarda daha fazla 

rastlanmaktadır. Pythium spp. hastalık etmeni 

sulama suyu, tohum, alet–ekipmanlarla 

taşınabilmektedir (Agrios, 1997).  

 

Külleme Hastalık Etmenleri 

Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca 

pannosa var. rosae ve Oidium spp., fungal 

etmenlerinin neden olduğu külleme kesme 

çiçeklerin yapraklarında, sürgün ve 

tomurcuklarında meydana gelir. Hastalanan 

yapraklar parlaklığını kaybeder, kenarlarından 

yukarı doğru hafifçe kıvrılır. Etmenler özellikle 

yaprağın üst kısımlarında toz serpilmiş gibi bir 

görüntü oluşturur (Şekil 4). Aynı zamanda 

belirtinin görüldüğü bu bitki kısmının da 

gevrekleşmesine neden olmaktadır (Agrios, 

1997). Külleme ile mücadelede dayanıklı çeşitler 

tercih edilmeli, hastalıklı biti artıkları sezon 

sonunda toplanmalı ve yok edilmelidir. 

Hastalıkların kimyasal mücadelesinde ise etken 

maddesi hexaconaloze, myclobutanil olan ilaçlar 

ile kükürtlü ilaçlar kullanılabilinir.  

 

Pas Hastalık Etmenleri 

Uromyces dianthi, Phragmidium spp. 

Phragmidium mucronatum, P. rosae–

pimpinellifoliae ve Puccinia spp. etmenlerinin 

neden olduğu pas hastalıkları genellikle yaprağın 

alt yüzeylerinde portakal rengi, pas rengi veya 

tozlu kahverengi püstüllü bir gelişme olarak 

görülür (Şekil 5). Yaşlı olan yapraklar genç olan 

yapraklara göre bu tür belirtileri daha erken 

göstermektedir. Uygun ortamlarda pas hastalığı 

tüm yaprağı ve gövdeyi sarabilir. Şiddetli 

enfeksiyonlar yeşil aksamların dökülmesine de 

neden olabilir. Hastalığın mücadelesinde 

dayanıklı kültivarlar kullanılmalı, aşırı 

sulamadan kaçınılmalıdır. Kimyasal mücadele 

olarak ise hastalık etmeninden korunmak için 

etken maddesi (chlorothalonil, mancozeb + 

thiophanate methyl, maneb, myclobutanil) olan 

koruyucu fungisitler tavsiye edilmektedir.  
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Alternaria Yaprak Lekesi Etmenleri 

Alternaria spp. etmenlerinin neden olduğu 

Alternaria yaprak lekesi hastalığı yapraklar 

üzerinde küçük kahverengi lekeler şeklinde 

görülür (Şekil 6). Birkaç leke birleştiğinde 

yaprak tamamen kuruyabilir. Orta kısmı açık 

renk olup açık–koyu renkli konsantrik halkalar 

halindedir. Çiçeğin taç yaprakları ve sapı da 

lekeli bir hal alır. Bitkiler hastalığa şiddetli 

yakalanırsa yapraklar kuruyup tamamen 

dökülebilir. Fungus tohumla da taşınabilir. 

Hastalığın mücadelesinde yetiştirme 

alanlarından yaşlı yaprakların uzaklaştırılması ve 

bitkilerin iyi bir şekilde havalanmasını 

sağlayacak aralıkta ve düzende dikilmesi 

önerilmektedir. Kimyasal mücadelesinde ise 

tebuconazole, mancozeb etken maddeli 

fungisitler ve bakırlı bileşikler tavsiye 

edilmektedir.  

 

KurĢuni Küf 

Botrytis cinerea etmeninin neden olduğu 

kurşuni küf kesme çiçek yetiştiriciliğinde 

karşılaşılan en önemli fungal hastalık 

etmenlerinden biri olup, genellikle zayıflık 

parazitidir. Hastalık etmeni, örtü altı 

yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda ve 

havalandırması iyi olmayan seralarda görülür. 

Etmen hava ve toprak kökenlidir. B. cinerea 

çevreye atılmış bitkisel materyal üzerinde 

gelişerek, yağmur, rüzgar ve örtüaltında hava 

akımıyla etrafa yayılarak, gelişmekte olan zayıf 

bitkilere özellikle yaralardan girerek enfeksiyon 

oluşturur. Çiçeklerde ilk belirtiler, dış (petal) 

yapraklarda kahverengileşme ve yumuşama 

şeklinde görülürken, uygun koşullarda (%90–95 

nem ve 20–25°C sıcaklık) fungusun sporları bu 

lekeler üzerinde gri–kahverengi bir küf tabakası 

oluşturur ve sporlar bitkinin diğer organlarına 

yayılır (Şekil 7, Şekil 8). Kurak şartlarda bu gri 

küf tabakası ortadan kalkarak, kahverengi 

buruşuk alanlar şeklinde bir görünüm kazanır. 

Hastalık çiçek kalitesini düşürerek ekonomik 

olarak büyük kayıplara neden olmaktadır. 

Hastalığın mücadelesinde; seralarda iyi 

havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı 

nemin yükselmesi önlenmeli, özellikle geceleri 

nemin yoğunlaşarak bitkiler üzerine damla 

şeklinde düşmesi engellenmelidir. Bitkiler 

arasında hava akımının sağlanabilmesi için sık 

dikimden kaçınılmalıdır.  

 

 

Bakteriyel Hastalık Etmenleri 

Pseudomonas cichorii (Bakteriyel Yaprak 

Lekesi Hastalığı) 

Pseudomonas cichorii krizantem ve diğer 

birçok süs bitkisinde yaprak lekelerine ve 

yanıklıklara neden olmaktadır. Lekeler 

genellikle su ile ıslanmış bir görünümde ve 

kahverengiden siyaha kadar değişen renktedir 

(Moorman, 2005). Gümrükcü ve ark. (2005) 

Lelliot ve Stead, 1987‟a atfen, yapraklarda 

başlangıçta küçük olan lekelerin daha sonra 

büyüyerek düzensiz bir hal aldığını, hastalığın 

ilerleyen dönemlerinde lekelerin kuruyarak 

düştüğünü bildirmişlerdir (Şekil 9). Enfekte olan 

bitkiye bağlı olarak yaprak lekeleri sarı bir hale 

çevrilebilir. Etmen toprağa gömülen bitki 

artıklarında yaşamını sürdürmektedir (Janse, 

1987).  

Hastalığın mücadelesinde temizlik 

önlemlerine dikkat edilmeli ve hastalıksız ana 

materyalden çoğaltma yapılmalıdır. Üretim 

alanındaki hasta bitkiler veya enfekteli yapraklar 

görülür görülmez yok edilmelidir. Sulama 

yapılırken yaprak yüzeyinin kuru kalmasına 

özen gösterilmelidir.  

 

Erwinia chrysanthemi (Bakteriyel YavaĢ 

Solgunluk Hastalığı) 

Erwinia chrysanthemi bitkide yumuşak 

çürüklüğe neden olmaktadır. Etmen karanfil, 

krizantem, lale ve birçok süs bitkisinde hastalık 

meydana getirmektedir. Hastalık etmeni 

köklerde yumuşak çürüklüğe, yaprak ve 

sürgünlerde solgunluğa neden olmakla beraber, 

bitkinin iletim demetine girdikten sonra 

bitkilerde sararma, yapraklarda kıvrılma, 

katlanma ve alt yapraklarda ölümlere neden 

olabilir (Yılmaz ve ark., 2008) Enfeksiyonun 

meydana geldiği bölgede pis koku oluşumu, 

ayrıca yan sürgün ve yaprakların bodurlaşması 

şeklinde belirtiler göstermektedir. Bodur bitkiler 

dar, sarı yeşil yapraklara sahiptir. Enfekteli 

bitkinin gövde dokusu yumuşak bir hal 

almaktadır. Hastalık etmeni bitkilerin iletim 

demetlerinde de renk değişimine neden 

olmaktadır (Şekil 10). Enfeksiyonun 

gerçekleşmesinden sonra belirtinin ortaya 

çıkması birkaç haftayı bulabilmektedir (Lelliot 

ve Stead, 1987).  

Hastalığın kültürel mücadelesinde; 

hastalıktan ari üretim materyali kullanılmalı, 

steril ve temiz topraklarda yetiştiricilik 

yapılmalı, temiz alet ve ekipmanla çalışılmalı ve 
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hastalıklı bitki artıkları üretim alanından 

uzaklaştırılmalıdır. 

 

Pseudomonas caryophylli (Bakteriyel 

Solgunluk Hastalığı) 

Hastalığın tipik belirtisi genel bir 

solgunluktur. Bakteri yaralar yoluyla bitkiye 

girmekte, daha sonra vasküler doku (iletim 

demetleri) ve köklerde kolonize olmaktadır. 

Birincil enfeksiyon kaynağı ana bitkiden elde 

edilen enfekteli çeliklerdir. Önce birkaç 

sürgünde daha sonra bütün bitkide ani solgunluk 

şeklinde belirti gözlenir. Hastalığın ana 

konukçusu karanfil bitkisidir. Etkilenen 

bitkilerin kök bölgesi çürür (Şekil 11). Vasküler 

doku kahverengileşir. Bu hastalıkta ana gövde 

soyulursa altta çatlaklar gözlenir. Yüksek nemde 

bu çatlaklarda kahverengimsi–sarı bakteriyel 

akıntılar (ooze) görülebilir (OEPP/EPPO, 1978).  

Hastalığın kültürel mücadelesinde; 

hastalıktan ari fidelerin kullanımı, yetiştiriciliğin 

steril ve temiz topraklarda yapılması, temiz alet 

ve ekipman ile çalışılması ve enfekteli bitkilerin 

üretim alanından uzaklaştırılması önemlidir. 

Hastalık etmeninin yayılmasını engellemek için 

bakırlı preparatlar kullanılabilir.  

 

Agrobacterium tumefaciens (bakteriyel kök 

uru hastalığı) 

Agrobacterium tumefaciens toprakta 

saprofit olarak yaşayan ve birkaç yıl canlılığını 

sürdürebilen toprak kökenli bir patojendir ve 

bitkiye yaralar yolu ile girmektedir. Hastalıksüs 

bitkilerinden özellikle karanfil ve gülde gal 

oluşumuna neden olarak önemli kayıplara 

meydana getirmektedir. Urlar genellikle 

köklerde ve gövdede oluşurken, gül gibi 

bitkilerde ise dallarda da oluşabilir (Şekil 12). 

Toprak üstünde oluşan urların yüzeyi pürüzsüz 

ya da çok az çatlak olabilir. Çok yıllık odunsu 

bitkilerde urlar yaşlandıkça odunsu bir hal alır ve 

çatlaklar oluşur. Hastalık başlangıçta gövde ve 

köklerin özellikle toprak yüzeyine yakın 

bölgelerinde küçük bir haldedir ve erken 

dönemde urlar küremsi, beyaz ya da ten 

rengindedir ve odukça yumuşaktır. Daha sonra, 

dış dokular kahverengi veya siyaha döner, 

tamamen ölür ve daha sonra parçalanırlar 

(Saygılı ve ark., 2008).  

Hastalıkla mücadelede ilk adım temiz 

topraklara temiz üretim materyalinin dikimidir. 

İyi bir sanitasyon ve kültürel önlemlerle ur 

oluşumlarını engellenebilir. Hastalık belirtisi 

gösteren fidanların bulunduğu tüm fidanlıkların 

imha edilmesi gerekmektedir. Hastalığın 

biyolojik mücadelesinde Agrobacterium 

radiobacter strain K1026 izolatı kullanılabilir.  

 

Sonuç 

Bitkisel üretimde fungal ve bakteriyel 

etmenler önemli hastalıklara neden olmakta, 

sonuçta önemli verim ve kalite kayıpları 

meydana gelmektedir. Fungal ve bakteriyel 

hastalıklarla mücadelede en önemli unsur temiz 

topraklarda temiz üretim metaryalinin 

kullanılmasıdır. Kültürel önlemlere gereken 

önemin verilmesi, gerektiği taktirde uygun 

dozda ve zamanda kimyasal ilaçlamaların 

yapılması önemlidir. Ayrıca günümüzde mevcut 

kontrol stratejilerinden daha ucuz, daha etkili ve 

hem insan sağlığına hem de çevreye daha az 

zararlı olan biyolojik kontrol uygulamalarına 

ağırlık verilmeye başlanmıştır.  
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Özet 

Güney Afrika, Akdeniz ve Batı Avrupa florası başta olmak üzere dünyada geniş bir yayılış gösteren Erica 

L. cinsi (Ericaceae) 700‟den fazla türe sahiptir ve Türkiye‟de doğal olarak yetişen 5 türü bulunmaktadır. Çalı 

formlu ve herdemyeşil olan bu Erica türleri; Erica arborea L., E. bocqueti (Peşmen) P. F. Stevens, E. 

manipuliflora Salisb., E. sicula subsp. libanotica (C. et W. Barbey) P. F. Stevens ve E. spiculifolia Salisb.‟dır. 

Bu türler ülkemizde „funda‟, „püren‟ ve „süpürge çalısı‟ olarak da adlandırılmaktadır. E. arborea Ege, Marmara 

ve Karadeniz, E. manipuliflora Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında çok yaygındır. E. sicula subsp. libanotica 

ile endemik bir tür olan E. bocquetti Güneybatı Anadolu‟da nadir olarak bulunmakta ve Uluslararası Doğa 

Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste Kategorilerine göre „zarar görebilir‟ kategorisinde yer almaktadırlar. E. 

spiculifolia (Syn: Bruckenthalia spiculifolia) ise Kuzey Anadolu‟da yayılış gösteren yeni bir türdür. Türkiye‟nin 

farklı coğrafi bölgelerinde farklı yüksekliklerde (1 m‟den 1750 m‟ye kadar), orman altları, orman açıklıkları, 

makilikler, kalkerli kayalıklar ve uçurum alanlarda yetişen Erica türleri ilkbahar, yaz, sonbahar aylarında 

beyazdan, pembe ve mora kadar değişen renklerde gösterişli çiçeklere sahiptirler. Erozyon kontrolü açısından da 

büyük öneme sahip olan bu türler, peyzaj tasarım bitkisi ve aynı zamanda saksı bitkisi olarak kullanılmaya son 

derece uygundurlar. Ülkemizde bu türlerin süs bitkisi olarak değerlendirilmesi ile ilgili yapılmış kapsamlı bir 

çalışma bulunmamaktadır. Halbuki dünyada birçok Erica türü süs bitkisi olarak yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. Ülkemizde de doğal türlerimizin süs bitkisi olarak sektöre kazandırılması hem bitki genetik 

kaynaklarının korunmasını, hem de çoğunlukla dışa bağımlı olan bitkisel materyal kullanımının azaltılmasını 

sağlayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye Erica türlerinin süs bitkisi olarak değerlendirilme olanaklarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Erica, püren, Türkiye florası, kültüre alma, süs bitkisi  

 

Evaluation of Erica Species as Ornamental Plants in The Turkish Flora  

Abstract 
Erica L. genus (Ericaceae) has more than 700 species and has a wide distribution in the world, especially 

in South Africa, Mediterranian Basin and Western Europea. The English common names of Erica species are 

„heath‟ and „heather‟. There are five Erica species that they naturally grow in Turkey. These are: E. arborea L., 

E. bocquetii (Peşmen) P. F. Stevens, E. manipuliflora Salisb., E. sicula subsp. libanotica (C. et W. Barbey) P. F. 

Stevens and E. spiculifolia Salisb. Erica arborea is a very common species in Aegean, Marmara and Black Sea 

coasts whereas Erica manipuliflora grows widely along the coasts of Marmara, Aegean and Mediterranean 

regions. E. bocquetti is the only endemic species in the flora. E . sicula. subsp. libanotica is scarcely distributed 

in Southwestern Anatolia. According to the International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN) Red Data Book, E. bocquetii and E. sicula are vulnerable species in Turkey. E. spiculifolia 

(Syn: Bruckenthalia spiculifolia) is a newly identified species that is grown in the Northern Anatolia. Erica 

species grow in various geographical regions of Turkey, at different altitudes (ranging from sea level to up to 

1750 m.) in different areas such as forest bottoms, forest openings, macchie and calcareous rocks and cliffs. 

Flower colours of the species ranges from white to pink or purple. They bloom in spring, summer or autumn 

depends on the species. These species which have great importance in terms of erosion control are also highly 

suitable for use as landscape and pot plants. There has not been any comprehensive study on evolution of 

Turkish Erica species as ornamental plants by now even though many Erica species have widely been used as 

ornamental plants in many countries. Domestication and breeding studies must be carried out on Turkish Erica 

species in order to introduce them to ornamental plants sector.  

 

Keywords: Erica, heath, Turkish flora, domestication, ornamental plant 

 

GiriĢ 

Akdeniz ekosistemlerinde yaygın olan 

vejetasyon tipleri; ibreli ormanlar, kurakçıl geniş 

yapraklı ormanlar, maki, garik (frigana) ve otsu 

vejetasyon tipleridir. Bunların arasında Akdeniz 

ekosistemlerine özgü en tipik vejetasyon tipi 

maki vejetasyonudur. Maki, Korsika dilindeki 

“Maquis” kelimesinden vejetasyon bilimine 

girmiş bir kavramdır (Özalp, 2000). Bu 

kelimeyle adadaki geniş alanları kaplayan, içine 
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girilemeyecek derecede sıkışık bir yapı gösteren 

çalılıklar kastedilmektedir. Özalp (2000), makiyi 

“Akdeniz Havzasında genellikle sürekli yeşil, 

sert yapraklı türlerin egemen olduğu, 2–5 m 

boyundaki çalılıklar” olarak tanımlamıştır. 

Akdeniz Havzasında maki alanları ağırlıklı 

olarak Quercus türlerinden oluşmaktadır. 

Akdeniz maki formasyonunun önemli 

bitkilerinden biri de Erica türleridir.  

Ericacea familyasının bir üyesi olan Erica 

cinsi içerisinde yaklaşık 860 Erica türü 

bulunmaktadır. Türlerin çoğu 20–150 cm 

yükseklikteki küçük çalılardır. Bazıları daha 

uzundur, 7 m. ye ulaşan boyları ile E. arborea ve 

E. scoparia en uzun boylu Erica türleridir. 

Türlerin hepsi herdemyeşildir ve 2–15 mm‟lik 

iğnemsi yapraklara sahiptir. Çiçekler bazen 

koltukaltlarında, bazen sürgün ucunda, sivri veya 

çan şeklinde, dışa veya aşağıya bakan şekilde 

kümeler veya bileşik salkımlarda küme 

benzeridir. Tohumlar çok küçüktür ve ayrıca 

bazı türlerin tohumları toprakta yıllarca 

canlılığını koruyabilir. Erica türleri kuru, kumlu 

topraklardan bataklık gibi aşırı nemli topraklara 

kadar değişen aralıktaki topraklarda yetişirler. 

Asidik veya çok asidik, kireçli toprakları 

severler. Güney Afrika başta olmak üzere, 

Akdeniz ve Batı Avrupa‟da geniş bir yayılışa 

sahip olan (Oliver ve Oliver, 2002) Erica L. 

cinsinin Türkiye‟de biri endemik olmak üzere 5 

türü doğal olarak yetişmektedir. Bu türler; Erica 

arborea L., E. bocquetii (Peşmen) P. F. Stevens 

(Endemik), E. manipuliflora Salisb., E. sicula 

Guss. subsp. libanotica (C. et W. Barbey) P. F. 

Stevens ve Bruckenthalia Reichb.‟dan ayrılmış 

yeni bir tür olan E. spiculifolia Salisb. (Syn: 

Bruckenthalia spiculifolia)‟dır (Stevens, 1978; 

Nelson, 2007).  

Erica türlerinin birçoğu dünyada farklı 

amaçlarla değerlendirilmektedir. Bazıları tıbbi 

amaçlarla kullanılmaktadırlar. Erica türleri 

flavonoidler, antosiyanidoller, kumarinler ve 

triterpenik bileşikler gibi birçok aktif bileşikleri 

içerdiklerinden (Vieitez ve ark., 1972; Chulia ve 

ark., 1995), E. australis ve E. andevalensis gibi 

bazı türlerinin sitotoksik, antikanserojen, 

antiülser ve antimikrobiyal aktiviteleri olduğu 

bildirilmiştir (Carballeira, 1982; Toro Sainz ve 

ark., 1987). Ayrıca bazı türlerinden süpürge, 

pipo, vb. yapımında yararlanılmaktadır 

(Nedelcheva ve ark., 2007; Govorcin ve ark., 

2012).  

Birçok Erica türü dünyada süs bitkisi 

olarak kullanılmaktadır. Orta ve Güney 

Avrupa‟nın doğal bitkisi olan E. carnea kültüre 

alınmış ve bugün 100‟den fazla çeşidi ile tohum 

ve çelikle çoğaltılmak suretiyle kaya 

bahçelerinde, gruplarda, bir yer örtücü olarak, 

diğer Ericaceae bitkileri ile birlikte bir dolgu 

bitkisi olarak peyzajda geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Ayrıca E. veitchii, E. vagans ve 

E. australis gibi daha birçok Erica türü ve kültür 

formları göz alıcı renkli zengin çiçekleri ile 

dünyada ve Avrupa‟da park ve bahçeleri, 

mezarlıkları süslemektedir (Kayacık, 1982). Bu 

çalışmanın amacı, doğal bitki örtümüzde 

bulunan 5 Erica türünün süs bitkisi olarak 

değerlendirilme olanaklarının belirlenmesidir.  

 

Erica arborea 

1–900 m. yükseklikte, genellikle karışık 

orman açıklıkları, kayın ve meşe çalılıkları, 

kızılçam altları, uçurum ve makilik alanlarda 

yaşamını sürdüren tür, Kanarya ve Madeira 

adalarından tüm Akdeniz Kıyıları, İran, Arap 

Yarımadası ve Doğu Afrika‟ya kadar dağılım 

göstermektedir.  

Ülkemizde ise Ege, Marmara ve 

Karadeniz kıyıları boyunca yayılış göstermekte 

ve özellikle Balıkesir, İstanbul, Bolu, 

Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, İzmir ve 

Muğla‟da doğal olarak yetişmektedir (Şekil 1).  

4 m‟ye kadar boylanabilen ve gövdesi 

yoğun tüyle kaplı, dik büyüyen, çok yıllık, 

herdemyeşil, çalı veya ağaççıktır. Doğu 

Afrika‟da nemli dağlar üzerinde 6–7 m‟ye kadar 

boylananları rapor edilmiştir. Bu nedenle tür 

„Ağaç fundası‟ olarak da adlandırılmaktadır. 

Yaprakları 3–7 mm. uzunluğunda koyu yeşil 

iğne benzeridir ve her boğumda 3 tane olacak 

şekilde dairesel dizilmiştir. 1–5 çiçekten oluşan 

çiçekler, küçük bir şemsiye şeklinde olup sürgün 

uçlarında veya yanal durumda bulunurlar. Güzel 

kokulu, beyaz veya açık pembe renkli olan 

çiçekler çan şeklindedir. Çiçeklenme mart 

ayında başlayıp temmuz ayına kadar devam 

etmektedir. Meyveleri yarıkla açılan bir kapsül 

şeklinde olan türün, tohumları ise yumurta 

biçimli ve çok küçüktür (Stevens, 1978; 

Kayacık, 1982; Durmuşkahya, 2006).  

Tıpta idrar yolları enfeksiyonlarına ve 

taşlarına karşı ve zayıflama amacıyla 

kullanılmaktadır (Kayacık, 1982; Başer ve ark., 

1986; Baytop, 1999; Tuzlacı ve Eryaşar, 2001). 

Son derece sert ve ısıya dayanıklı olan 
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odunundan dünyanın en meşhur pipoları 

yapılmakta ve bıçak sapı yapımında da 

yararlanılmaktadır (Govorcin ve ark., 2012). 

Ayrıca süpürge yapımında kullanılmaktadır 

(Nedelcheva ve ark., 2007). Birçok çeşit ve 

melezleri geliştirilmiş olan E. arborea, çok 

sayıda ülkede peyzaj düzenlemelerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Tür, tohumla veya 

çelikle üretilebilmektedir. İlkbahar–yaz 

döneminde ekilecek tohumlar için 5
o
C‟de 4–6 

hafta katlama işlemi uygulanmalıdır. Şubatta 

alınacak sert gövde çelikleri veya yazın alınacak 

yapraklı yarı pişkin gövde çelikleri1000 ppm 

sıvı IBA‟da 3–5 sn. bekletildikten veya 4000 

ppm toz IBA‟ya batırıldıktan sonra köklendirme 

ortamına dikilmelidir (Genç, 2007). Güneşli 

alanlarda tek veya gruplar halinde tasarım bitkisi 

olarak, saksı bitkisi olarak ve hızlı gelişmesi 

nedeniyle Bonsai bitkisi olarak değerlendirilme 

imkânına sahiptir.  

 

Erica bocquetii 

Akdeniz Havzasında sadece Antalya‟da 

Elmalı Çığlıkara Dokuzgöl Mevkiinde 1750 m 

yükseklikte yetişen endemik bir türdür (Şekil 1). 

Bu bölgede Lübnan sediri orman açıklıklarında 

ve kalkerli kayalar üzerinde yetişmektedir.  

25 cm boya sahip düzensiz dallanan ve 

gövdesi beyazımsı–grimsi tüylerle kaplı, çalı 

formlu herdemyeşil bir bitkidir. Her boğumda 

dairesel dizilişli ve 3–5 mm uzunluğunda 3 adet 

yaprağa sahiptir. Çiçekler sürgün ucunda yer 

almakta ve 1–4 çiçekten oluşmaktadır. Açık mor 

renkli çiçekleri temmuz ayında açmaktadır 

(Stevens, 1978).  

Çelik ve tohumla çoğaltılabilen bu türden 

tıbbi bitki olarak yararlanma olanakları 

araştırılmaktadır (Güvenç ve ark., 2007). Ancak 

bu endemik ve etkileyici çiçeklere sahip türün 

süs bitkisi olarak değerlendirilmesi ile ilgili 

kayda değer bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

Kaya bahçelerinde, bordürlerde ve gruplar 

halinde tasarım bitkisi olarak ve ayrıca saksı 

bitkisi olarak değerlendirilme potansiyeline 

sahip bulunmaktadır. Yer örtücü olarak da 

tasarımda kullanıma uygun gözükmektedir.  

 

Erica manipuliflora 
Tür, İtalya‟dan Lübnan‟a kadar uzanan 

Akdeniz Havzasının doğu kesimlerinde yayılış 

göstermekte ve bu bölgelerde 1–1500 m‟ler 

arasında yer alan açık alanlarda, makiliklerde, 

kızılçam ormanı altında, kireçtaşlı ve şistli 

kayalıklarda yetişmektedir.  

Türkiye‟deki doğal yayılış alanı Marmara, 

Ege ve Akdeniz kıyı bandıdır ve daha çok 

İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Adana ve Hatay 

illerinde rastlanmaktadır (Şekil 1).  

E. manipuliflora, 2–3 m‟ye kadar 

boylanabilen, gövdesi beyaz ve seyrek tüylü, 

herdemyeşil, çok yıllık bir çalıdır. Dairesel 

dizilişli olan yapraklar her boğumda 4 tane 

olacak şekilde koyu yeşil, iğnemsi ve 4–8 mm. 

uzunluğundadır. 1–5 çiçekten oluşan küçük bir 

bileşik salkım şeklindeki çiçekleri sürgün 

uçlarında ya da yanal durumda bulunurlar. 

Temmuz ayından kasım ayına kadar çiçekli olan 

tür, çan benzeri beyaz–açık pembe renkli 

etkileyici çiçeklere sahiptir. Meyve yarıkla 

açılan kapsül şeklindedir. Tohumlar ise yumurta 

biçimli ve çok küçüktür (Stevens, 1978; 

Kayacık, 1982; Durmuşkahya, 2006).  

Bol miktarda nektar içeren çiçeklerinden 

arılar, „Püren Balı‟ adı verilen balı yaparlar. 

Halk hekimliğinde, kabızlık önleyici ve idrar 

söktürücü olarak kullanılır (Baytop, 1999; 

Tuzlacı ve Eryaşar, 2001). Tohumla ve yaz 

sonunda alınan çeliklerle çoğaltılabilen tür, 

çiçeklerinin güzelliği nedeniyle süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Grup halinde ve kaya 

bahçelerinde tasarım bitkisi olarak, ayrıca 

odunsu kesme çiçek olarak (Bachmann, 2002) 

değerlendirilme imkânına sahiptir.  

 

Erica sicula subsp. libanotica  

60–100 m. yükseklikte gölgeli kireçtaşı 

kayalıklar üzerinde yetişmektedir. Kıbrıs ve 

Lübnan‟ı içine alan Doğu Akdeniz‟de yayılış 

gösteren tür, Türkiye‟de ise Antalya‟da Kemer 

ve Göynük mevkiinde doğal yayılışa sahiptir 

(Şekil 1).  

Dik büyüyen ve 60 cm boya ulaşabilen, 

gövdesi tüylerle kaplı, herdemyeşil, çok yıllık, 

gür çalılardır. Dairesel dizilişli yapraklar 4 

adettir ve 8–13 mm uzunluktadır. Çiçek durumu 

3–6 çiçekten oluşan şemsiye şeklindedir ve 

çiçekler genellikle sürgün uçlarında bulunur. 

Tür, nisan–mayıs ayları boyunca son derece 

etkileyici pembe renkli çiçeklere sahiptir 

(Stevens, 1978).  

Üretimi çelik ile yapılan tür, kaya 

bahçelerinde tasarım bitkisi olarak ve odunsu 

kesme çiçek (Bachmann, 2002) olarak 

kullanılabilir. 
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Erica spiculifolia 

1600–2100 m. yükseklikte, yaban mersini 

ve Kafkas orman gülü (Rhododendron 

caucasium) çalılıkları ile birlikte ve asitli 

topraklar üstünde yetişmektedir. Romanya‟dan 

Yunanistan‟a kadar olan Avrupa–Sibirya 

elementinde yayılış gösteren tür, ülkemizde ise 

Kuzey Anadolu‟da özellikle Bursa (Uludağ), 

Gümüşhane ve Artvin (Murgul) illerinde yayılış 

göstermektedir (Şekil 1).  

15–20 cm boyunda, tabanı sürünücü, 

dalları yukarı doğru büyüyen ve gövdesi yoğun 

ince tüylerle kaplı, çok yıllık herdemyeşil küçük 

çalılardır. Dairesel dizilişli yapraklar 4–6 adettir 

ve 5–9 mm. uzunluktadır. Yapraklar nadiren 

sarmal olarak dizilmişlerdir. Çiçek durumu, 8–

40 çiçekten oluşan yoğun salkım şeklindedir. 

Haziran–Ağustos aylarında çiçeklenen türün 

çiçekleri çan şeklindedir ve kırmızı veya pembe 

renklidir. Çiçekleri Bambus arıları tarafından 

ziyaret edilmektedir (Stevens, 1978).  

Çiçeklerinin görünümü bir başağa 

benzediği için İngilizce „spike heath‟ yani „başak 

funda‟ adı verilen tür, tasarım bitkisi olarak tekli 

veya gruplarda, özellikle de kaya bahçeleri ve 

bordürlerde kullanılmaya uygundur. Bunların 

yanında yer örtücü olarak da tasarımda 

kullanılabilir. Bitkinin kireçsiz, kumlu turba 

topraklarda kültürü yapılabilir. Genellikle 

tohumla, bazen de çelikle çoğaltılmaktadır. 

Ayrıca ayırma ile de çoğaltılabilmektedir.  

 

Sonuç 

Dünyada çok farklı değerlendirme 

olanaklarına sahip olan Erica türleri süs bitkisi 

olarak da çok yönlü kullanıma sahiptirler. Bu 

çalışma sırasında, ülkemizde doğal olarak 

yetişen ve biri endemik olan 5 Erica türünde 

yapılan çalışmaların daha çok tıbbi amaçlı 

değerlendirilme üzerinde yoğunlaştığı ve süs 

bitkisi olarak kullanılmalarına yönelik ciddi bir 

çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Son 

yıllarda süs ve peyzaj uygulamalarında 

kullanılan bitkisel materyalin yabancı orijinli 

olması dikkat çekicidir ve konuyla ilgili 

rahatsızlık gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, 

sahip olduğumuz zengin flora ve ekolojik 

avantajlar iyi değerlendirilmelidir. Ülkemizdeki 

Erica türlerinin süs bitkisi olarak kültüre 

alınması, hem bitki genetik kaynaklarının 

korunması hem de bu türlerin sektöre ve 

ekonomiye kazandırılması bakımından büyük 

önem arz etmektedir.  
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Şekil 1. Erica türlerinin Türkiye‟deki yayılışı  E. arborea, ☼ E. bocquetii,  E . manipuliflora,  E. sicula 

subsp. libanotica, (Güvenç ve ark., 2007) ■ E. spiculifolia (tarafımdan eklenmiştir) 
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Özet  

Kesilen çiçekler, 20°C oda sıcaklığında 7 saat süreyle, su içinde tutulmuşlardır. Su çektirme işleminden 

sonra çiçeklere 0.625 ppm 1–MCP uygulaması yapılmıştır. Daha sonra uygulama yapılan ve yapılmayan çiçekler 

vazo ömrü koşullarını belirlemek amacıyla 20°C sıcaklık ve %60–65 oransal nem koşullarında denemeye 

alınmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Strelıtzıa Regına, vazo ömrü, 1–MCP 

 

Effect of 1–MCP Treatments on Vase Life of Strelitzia Regina 

Abstract 

The cut flowers of Strelitzia regina, 20°C for 7 hours at room temperature, they were kept in water. After 

water flowers treatment 0.625 ppm 1–MCP application is made. Then the application and perform the vase life 

of flowers in order to determine the conditions of 20°C temperature and 60–65% relative humidity conditions 

were included in the trial.  

 

Keywords: Strelitzia regina, vase life, 1–MCP treatment 

 

GiriĢ 
Kesme çiçeklerin yaşam evresinin 2/3‟ü 

hasattan önce ve 1/3‟ü hasattan sonradır. Hasat 

sonrasında çiçeğin tüketicinin eline geçinceye 

kadarki tazeliğini korunması ve depolama gibi 

işlemlerin çiçeğin bütünlüğüne zarar vermeden 

yapılması ve korunması, hasattan önce gerekli 

önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. (Uzun 

ve ark., 1983).  

Süs bitkilerinde etilene maruz kalma ile 

gelişme, olgunlaşma ve yaşlanma hızlanmakta, 

buna bağlı olarak ürünlerin vazo ömrü ve kalitesi 

azalmaktadır. Etilenin bu etkisi, soğuk 

depolama, ambalajlama, modifiye atmosfer ve 

kontrollü atmosfer depolama vb. gibi teknikler 

kullanılarak azaltılmaktadır (Watkins, 2006).  

Günümüzde etilenin etkisini azaltmaya 

yönelik olarak geliştirilmiş, yeni bir bileşik olan 

1–Methylcyclopropene (1–MCP)‟de bu amaçla 

kullanılmaktadır. 1–MCP, standart sıcaklık ve 

basınçta, molekül ağırlığı 54 ve formülü C4H6 

olan bir gazdır. 1–MCP, bitkiye uygulandığında, 

etilen alıcılarına bağlanarak, etilenin bu bölgeye 

bağlanmasını engellemekte ve bu nedenle 

etilenle ilişkili biyokimyasal tepkimelerin hızını 

yavaşlatmaktadır (Blankenship ve Dole, 2003).  

Bu çalışma ile 1–MCP uygulamasının 

Starliçe (Strelitzia regina) da vazo ömrü üzerine 

etkileri araştırılmıştır. Ayrıca Ülkemizde bu 

konu ile ilgili yapılmış bir çalışma olmaması 

bakımından bu çalışma Türkiye‟de Starliçe 

(Strelitzia regina) da 1–MCP uygulamasının 

vazo ömrüne etkilerinin araştırıldığı ilk 

çalışmadır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Enstitümüz Süs Bitkileri Serasında 

yetiştirilen Starliçe (Strelitzia regina) ve 0.625 

ppm 1–MCP materyal olarak kullanılmıştır. 

Hasattan sonra çiçeklerin 7 saat süre ile su 

çekmeleri sağlanmıştır. Su çektirme işleminden 

sonra çiçeklere 24 saat süre ile 1–MCP 

uygulaması yapılmıştır. Daha sonra uygulama 

yapılan ve yapılmayan çiçekler vazo ömrü 

koşullarını belirlemek amacıyla 20 C sıcaklık ve 

%60–65 oransal nem koşullarında denemeye 

alınmıştır. Vazo suyu iki günde bir değiştirilmiş 

ve su içinde yeniden gövde ucu kesimi 

yapılmıştır.  

Tesadüf Parselleri deneme desenine göre 3 

tekerrürlü olacak şekilde kurulan deneme, her 

tekerrürde 7 çiçek olacak şekilde kurulmuştur. 

14 günlük muhafaza periyodu sonunda 1–MCP 

uygulamasının çiçekler üzerindeki etkisi 

belirlenmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Starliçe (Strelitzia regina) da 14 günlük 

muhafaza sonunda meydana gelen ağırlık 

kaybındaki (%) değişimler Şekil 1‟de verilmiştir. 

1–MCP uygulaması yapılan gruptaki çiçeklere 

ait ağırlık kayıplarının kontrol grubu çiçeklere 



 

689 

oranla daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Muhafaza sonunda kontrol grubu çiçeklerde 2 

çiçekten sonra çiçeklenme olmamışken, 1–MCP 

uygulaması yapılmış olan grupta çiçeklenme 

sayısı 4 e kadar çıkmıştır. Philosoph–Hadas ve 

ark. (2005) çiçek açılımında 1–MCP‟nin etkili 

olduğunu bulmuşlardır. Uygulama grubu 

çiçeklerde görülen açılmalar bunu 

desteklemektedir.  

Kontrol grubu çiçeklerde 14 günlük 

muhafaza sonunda sap kısmında kurumalar 

gözlenirken (Şekil 2), 1–MCP uygulaması 

yapılan gruptaki (Şekil 3) çiçeklerde sap 

kısmının renk ve tazeliğini koruduğu 

görülmüştür. 1–MCP uygulanmış çiçeklerde 

muhafaza süresince görsel kalite değişmemiş ve 

çok iyi durumda kalmıştır.  

 

Sonuç 
Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda, 

Starliçe (Strelitzia regina) da 0.625 ppm 1–MCP 

uygulamasının vazo ömrünü olumlu etkilediği ve 

uygulama yapılan çiçeklerin 14 günlük 

muhafaza sonunda bile kalitelerini korudukları 

görülmüştür.  
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Şekil 1. 1–MCP uygulamasının ağırlık kaybı (%) üzerine etkisi 

 

 
Şekil 2. 14 gün sonunda kontrol grubu çiçekler 

 
Şekil 3. 14 gün sonunda 1–MCP uygulaması yapılmış 

çiçekler 
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Özet 

Son yıllarda Dünya‟da üstün özellikteki süs bitkisi türlerinin üretilmesinde klasik vegetatif üretim 

metodlarına alternatif olarak in vitro teknikler kullanılmaktadır. Doku kültürü teknikleri kullanılarak yapılan 

mikroçoğaltımda genel olarak katılaştırıcı agar kullanılmasıyla katı kültür uygulanmaktadır. Klasik katı kültür 

yönteminin kullanılmasıyla çok sayıda kültür kabına gereksinim duyulmakta ve bu durum da geniş aydınlatma 

alanlarının bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca kültüre alınan eksplantların taze ortamlara 

aktarılması aşamasında enfeksiyon gelişme riski artmaktadır. Klasik doku kültürü teknikleri yoğun işgücüne ve 

yüksek üretim maliyetlerine sahiptir. Son yıllarda üretim maliyetleri düşük, kısa zamanda büyük ölçekte üretimin 

yapılabileceği, etkili üretim şekilleri arayışı doğmuştur. Bu amaçla, uygun protokollerin kurulması halinde, katı 

kültürden daha etkili üretim olanakları taşıyan sıvı kültürlerin kullanılması gündeme gelmiştir. Sıvı kültürlerin 

kullanılmasıyla apikal dominansi kırılarak çoğaltım katsayısı artmakta ve yüksek hacimlerde kitlesel çoğaltım 

yapılabilmektedir. Kültür atmosferinin yenilenebilmesi, kolay inokulasyon–hasat ve düşük iş gücü gibi 

avantajlar üretim maliyetlerini dengede tutabilmektedir. Sıvı ortamda bitki dokusu ve hücrelerin gelişimi için 

gerekli; sıcaklık, pH, oksijen, besin maddesi gibi fiziksel ve kimyasal parametreler düzenlenerek, optimum 

gelişme koşulları sağlanabilmektedir. Sıvı kültürlerin bitki üretiminde ilk olarak kullanımı 1981 yılında 

Begonya‟nın mikroçoğaltımında gerçekleşmiştir. İlerleyen yıllarda sıvı kültür teknolojisi kullanılarak Gladiolus, 

Phalaenopsis, Chrysanthemum, Spathiphyllum, Philodendron ve Lillium türlerinde başarılı bir şekilde 

mikroçoğaltım gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, mikroçoğaltım, sıvı kültür, kitlesel çoğaltım.  

 

Usage of Liquid Culture Technology in The Micropopagagion of Ornamental Plants 

Abstract 
Production of ornamental plant types with superior characteristics in vitro techniques has gained interest 

over the recent years as an alternative to the conventional vegative propogation methods. For tissue culture 

techniques which are used for micropropagation, solid culture is practiced using general solidifying agar. By 

using this classic solid culture method require us to plenty of container and this situation makes it necessary to 

find large lighting areas. Moreover, it also increases the risk of infection during the transfer of cultured explants 

to the fresh media. Classical tissue culture techniques have intensive labor and high production costs. In recent 

years, there have been a tendency to search a way of the low–cost, large scale effective production. In parallel 

with this purpose, it has been raised the topic of using liquid culture having more effective production 

capabilities over the solid culture, in the case establishment of necessary protocols. By using liquid culture, 

mutiplication coefficient can be increased by breaking apical dominance and high–volume multiplication can be 

performed. Renewal of culture atmosphere, easy–to–harvest inoculation and advantages such as low labor cost 

can help to balance production costs. Optimal growth conditions can be achieved by optimizing the physical and 

chemical parameters which are necessary for the growth of the plant tissue like pH, oxygen and nutrients. The 

first use of the liquid culture in the plant production has been performed on Begonia production in 1981. In the 

following years, usage of liquid culture technology has been spread to Gladiolus, Phalaenopsis, 

Chrysanthemum, Spathiphyllum, Philodendron and Lilium.  

 

Keywords: Ornamental plants, micropropagation, liquid culture, mass propagation.  

 

GiriĢ 

Son yıllarda Dünya‟da doku kültürü 

teknikleri alanında yaşanan gelişmeler, ticari 

öneme sahip birçok süs bitkisi türünün mikro 

çoğaltımına da olanak sağlamıştır. Doku kültürü 

ile dünyanın birçok ülkesinde yılda yaklaşık 

olarak 600 milyon bitki üretimi 

gerçekleştirilmektedir (Altman ve Loberant, 

2000). Günümüzde Anthurium, Spathiphyllum, 

Dahlia, Dieffenbachia, Ficus, Nephrolepis, 

Phalaenopsis, Saintpaulia, Philodendron ve 

Caladium gibi süs bitkileri türleri in vitro 

şartlarda doku kültürü yöntemleri ile ticari 

olarak üretilmektedir.  

Biyoteknoloji kavramı içerisinde ele 

alınan in vitro teknikler, bitkilerde çoğaltım ve 



 

691 

ıslah başta olmak üzere birçok konuda klasik 

yöntemlerle çözümü güç ya da olanaksız olan 

sorunlara karşı bazen tek başına ve bazen de 

klasik yöntemler ile birlikte kullanılan 

tekniklerdir. Bu teknikler ile bitki genotipleri 

kontrollü koşullarda yoğun ve çok hızlı bir 

şekilde klonal olarak çoğaltılabilmekte, 

virüslerden arındırılabilmekte ve gen kaynakları 

dar alanlarda uzun süreli muhafaza 

edilebilmektedir. (Sezgin ve Dumanlıoğlu, 

2009).  

Doku kültürü teknikleri kullanılarak 

yapılan mikro çoğaltımda genel olarak 

katılaştırıcı agar kullanılmasıyla katı kültür 

uygulanmaktadır. Katı kültür teknikleri yoğun 

işgücü ve yüksek üretim maliyet gerektirir. Her 

bir üretim materyali yaklaşık 0.10–0.15 US$ 

maliyete sahiptir. Toplam üretim maliyetinin 

%50–85‟ini yoğun işgücü maliyeti 

oluşturmaktadır (Vasil, 1994; Goldstein, 1999). 

Eğitimli ve tecrübeli bir işçi dahi bir günde en 

fazla 1000 dikim yapabilmektedir. Klasik katı 

kültür yönteminin kullanılmasıyla çok sayıda 

kültür kabına gereksinim duyulmakta ve bu 

durum da geniş aydınlatma alanlarının 

bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Tüm bu 

olumsuz şartlar doku kültürleri aracılığıyla 

üretimin endüstriyel boyutta gelişmesine engel 

olmaktadır (Takayama ve Misawa, 1981). Son 

yıllarda üretim maliyetleri düşük, kısa zamanda 

büyük ölçekte üretimin yapılabileceği, etkili 

üretim şekilleri arayışı doğmuştur. Bu amaçla, 

uygun protokollerin kurulması halinde, katı 

kültürden daha etkili üretim olanakları taşıyan 

sıvı kültürlerin kullanılması gündeme gelmiştir.  

 

Sıvı Kültür Teknolojisi 

Günümüzde sıvı kültür çalışmalarında 

akla ilk gelen üretim şekli biyoreaktörler ile 

yapılan kitlesel çoğaltım şeklidir. Biyoreaktör 

teknolojisinin, etkili ve hızlı klonal bitki 

çoğaltımında kullanımı gelecek vaad etmektedir. 

Biyoreaktörler; katı ortamlı klasik doku kültürü 

teknolojisi ile karşılaştırıldığında işgücü, maliyet 

ve yerden tasarruf sağlamaktadır. Hücre, doku, 

somatik embriyo ya da organogenik yapıların 

sıvı ortamda kitlesel üretimine olanak 

vermektedir. Büyük ölçekli sıvı kültürler, 

organogenesis ya da somatik embriyogenesis 

yollarıyla mikro çoğaltım için kullanılmaktadır. 

Biyoreaktörler, otomasyon imkânları ile 

propagüllerin yüksek verimde ve kalitede 

üretimini olabildiğince düşük maliyetli olarak 

gerçekleştirebilmek için kullanılmaktadır (Dey, 

2005; Ziv, 2005; Takayama ve Akita, 2005).  

Biyoreaktörler; sıvı ortamda bitki dokusu 

ve hücrelerin gelişimi için gerekli; sıcaklık, pH, 

oksijen, besin maddesi gibi fiziksel ve kimyasal 

parametreleri düzenleyerek, optimum gelişme 

koşullarını sağlayan cihazlardır (Ziv, 2005).  

Bitkilerin biyoreaktörde üretimi için, ilk 

olarak bitkiler sıvı ortamda kültüre alınmalıdır. 

Birçok bitkinin sıvı ortamda gelişimi sınırlıdır. 

Bu gerçeğe rağmen sıvı kültürde havalandırma 

işleminin gerçekleştirilmesiyle çoğu bitkinin 

gelişimi teşvik edilebilmektedir. Sıvı ortamda 

monokotiledon ve otsu kapalı tohumlu bitkiler 

iyi gelişme gösterirken, özellikle açık tohumlu 

odunsu türlerin gelişimi zordur. Sıvı ortamda 

gelişen bitkiciklerin yaprakları ve gövdeleri 

vitrifikasyon (camsılaşma) gösterme 

eğilimindedir. Vitrifikasyon zararı kültür 

ortamlarında tuz ve şeker konsantrasyonlarının 

azaltılması ve gelişme geciktirici maddelerin 

kullanımıyla kısmen azaltılabilmektedir 

(Takayama ve Akita, 2005). Ziv, (1990, 1991, 

1992) glayölde, ancymidol, paclobutrazol ve 

uniconazol gibi gelişme geciktirici ilaveli 

ortamda, tomurcuklardan vitrifiye olmamış çok 

sayıda salkım elde etmiştir. Gelişen tomurcuk 

salkımları parçalara ayrılarak cormletler elde 

edilmiş ve dış koşullara aktarılarak üretim 

gerçekleştirilmiştir.  

Bioreaktörlerde kitlesel bitki üretim 

protokollerinin kurulabilmesi için, katı kültür ve 

sıvı ortamda çalkalama kültürü kullanarak kültür 

koşulları dikkatli bir şekilde gözden 

geçirilmelidir. Çalkalama kültürü bitki türlerinin 

biyoreaktörde kültüvasyonuna uygunluğunu 

tespit edebilmek için kullanılabilmektedir. 

Çalkalama kültüründe başarıyla gelişebilen bitki 

türlerinin sıvı ortamda biyoreaktörde büyük 

ölçekte üretimi yapılabilmektedir (Takayama ve 

Akita, 2005). Glayölde sıvı ortamda çalkalama 

kültürü kurularak hızlı mikro çoğaltım 

olanaklarının araştırıldığı bir çalışmada, MS 

ortamında dört farklı eksplant kaynağı (sürgün 

ucu, soğanımsı gövde parçası, bazal plaka, yavru 

soğan) kullanılmıştır. Agar içerikli katı ortamda 

15 gün süre ile gelişen sürgünler çalkalama 

kültüre aktarılmış ve sıvı kültürün eksplant 

gelişimlerini arttırdığı belirlenmiştir. Çalışmada 

sonuç olarak glayölde mikro çoğaltım için en 

uygun eksplant kaynağının gövde soğan 

parçaları olduğu belirlenmiştir (Nhut ve ark., 

2004). Sıvı ortamda çalkalama kültürü 
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kullanılarak yürütülen farklı bir araştırmada, 

Lilyumda soğan pullarından soğancık üretim 

olanakları araştırılmıştır. Çalkalama kültürü 

tekniği kullanımının soğan pullarının gelişimini 

teşvik ettiği ve daha büyük soğancık 

oluşumunun sağlandığı belirtilmiştir (Takayama 

ve Misawa, 1983).  

Çalkalama kültürü katı kültürle 

karşılaştırıldığında oldukça kolaydır ve daha 

düşük işgücü gerektirmektedir. Bu tip avantajlar 

çalkalama kültürünü etkili bir kitlesel üretim için 

uygun hale getirmektedir. Çalkalama kültürü 

katı kültür ile biyoreaktör kültürü arasında bir 

geçiş aşamasıdır. Biyoreaktörde kitlesel bitki 

üretiminin etkinliği katı kültür ve çalkalama 

kültürüne kıyasla oldukça yüksektir ve yaklaşık 

1/12.5 oranında işgücü maliyetini 

düşürmektedir. Sıvı ortamda gelişen bitki 

eksplantları; ortam içeriği, ışıklanma ve sıcaklık 

gibi kültür koşullarından etkilenmektedir. Sıvı 

ortamda başarılı bir üretim için morfolojik ve 

fizyolojik koşulların düzenlenmesi 

gerekmektedir (Takayama ve Akita, 2005).  

 

Biyoreaktör Sistemleri 

Mekanik karıĢtırıcılı biyoreaktörler: 

Hava alttan verilirken karıştırıcı bir enerji 

kaynağından güç alır. Karıştırıcılar çeşitli form 

ve yapıda olabilir. Karıştırma işlemi pervaneler 

aracılığıyla sağlanmaktadır ve oksijen 

transferinin sadece yüzeyde değil reaktörün alt 

bölümlerin de iyi olmasını sağlar. Fakat 

karıştırma işlemi çok hızlı uygulandığı takdirde 

hücreler parçalanabilir ya da köpük oluşabilir. 

Daha çok hücre kültürleri için uygun bir 

biyoreaktör tipidir (Ziv, 2005).  

Pnömatik karıĢtırıcılı biyoreaktörler: 

Pnömatik karıştırıcılı biyoreaktörlerde; 

havalanma, karıştırma ve sirkülasyon tankın 

yanında ya da tabanındaki püskürtme aleti 

açılarak hava girişiyle sağlanır. Hava 

kabarcıkları yükselir, bitki biyokütlesini kaldırır 

ve gerekli oksijeni sağlar. Pervanesiz köpüklü–

kolon ya da hava kaldırmalı biyoreaktörlerde gaz 

püskürterek karıştırma bitki dokuları için 

mekanik karıştırıcıya nazaran karıştırma stresi 

minimize edildiği için daha az zarar vericidir 

(Ziv 2005; Ziv ve Hadar, 1991; Ilan ve ark., 

1995; Ziv ve Shemesh, 1996). Pnömatik 

biyoreaktör sistemleri farklı tiplerde 

olabilmektedir. Hava kaldırmalı, kabarcıklı 

kolon tipi, kabarcıklı balon tipi, tek kullanımlık 

hava kaldırmalı biyoreaktörler ve geçici 

daldırmalı biyoreaktörler pnömatik karıştırma 

prensibiyle çalışan biyoreaktör tipleridir.  

Biyoreaktörlerin bitki çoğaltımında ilk 

olarak kullanımı 1981yılında begonyanın mikro 

çoğaltımında gerçekleştirilmiştir (Takayama ve 

Misawa, 1981). Biyoreaktörler bugüne kadar 

birçok bitki türü ve bitki organları için (sürgün, 

soğan, yumru, soğanımsı gövde ve somatik 

embriyolar) uygulanmıştır. Son yıllarda, 

biyoreaktörlerin avantajları, çeşitli dizayn tipleri 

ve uygulama stratejileri üzerinde çeşitli yayınlar 

yapılmaktadır (Ziv, 2000; Takayama ve Akita, 

2005; Preil, 2005; Takayama 2000; Honda ve 

ark., 2001). Farklı biyoreaktör sistemlerinin 

Spathiphyllum mikro çoğaltımına etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada, sürgün uçları sıvı MS 

ortamında kültüre alınmıştır. Çalışmada 5 litrelik 

biyoreaktörlerde, sürekli daldırmalı (netli ya da 

netsiz) ve geçici daldırmalı (daldırmalı ve 

akışkan) sistemler karşılaştırılmıştır. 6 haftalık 

kültür sonunda sürgün çoğalması ve gelişiminin, 

sürekli daldırmalı (netli) biyoreaktörde daha 

etkili gerçekleştiği ortaya konmuştur. 

Biyoreaktörde gelişen bitkicikler 30 gün 

hidrofonik olarak kültüre alınmıştır. Bitkiciklerin 

%100‟ü köklenmiş ve başarılı bir şekilde dış 

ortama alıştırılmıştır. Bu çalışmayla 

biyorektörde büyük ölçekte mikro çoğaltımın 

Spathiphyllum için uygun olduğu tespit 

edilmiştir (Dewir ve ark., 2006).  

Süs Bitkilerinde sürgün, soğan, 

mikroyumru, soğanımsı gövde ve embriyolar 

biyoreaktörlerde başarıyla üretilmektedir.  

Sürgün: Chrysanthemum morifolim, 

Dianthus caryophyllus, Spathiphyllum, Atropa 

belladonna, Begonia x hiemalis, Scopolia 

japonica, Primula obconica 

Soğan: Lillium species, Fritillaria 

thunbergii, Hippeastrum hybridum, Gladiolus, 

Hyacinthus orientalis.  

Soğanımsı gövde: Pinellia ternata, 

Caladium sp. (Takayama ve Akita, 2005).  

Embriyo ya da adventif tomurcuk: 

Atropa belladona 

Sıvı kültür teknolojisinin avantajları: 

Sıvı kültürlerin kullanılması ile; yüksek hacimde 

çalışma imkanı sağlanmaktadır. Kültür 

atmosferinin yenilenmesi sağlanır. İnokulasyon 

ve hasat gibi uygulamaların kolay olması ile 

işgücü maliyeti dengede tutulur. Besleyici bir 

madde olmamasına rağmen ortamdaki en 

maliyetli bileşen olan katılaştığı agarın 

kullanılmaması ile maliyet düşer (Takayama ve 
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Akita, 2005). Lilium oriental hibrit „Casablanca‟ 

çeşidinde düşük maliyetli kitlesel çoğaltım 

yapabilmek için katı, sıvı ve biyoreaktör 

kültürlerinde (sürekli ve geçici daldırmalı) yavru 

soğan oluşumu araştırılmıştır. Yavru soğan 

oluşum yüzdesi en yüksek katı kültürde 

görülmesine karşın, biyoreaktör kültüründe 

oluşan soğan sayısı ve gelişme hızı, düşük 

maliyetli kitlesel çoğaltım için yeterli 

bulunmuştur (Lian ve ark., 2003).  

Sıvı ortamda apikal dominansinin ortadan 

kalkmasıyla çoğaltım katsayısı artmakta ve çok 

sayıda bitkicik büyük ölçekte 

çoğaltılabilmektedir (Özden ve ark., 2010). Sıvı 

ortamda kültüre alınan eksplantlar, ortamla 

devamlı temas halinde olmasından dolayı besin 

maddesi alımı kolaylaşmakta ve gelişme oranı 

artmaktadır. Hahn ve Paek (2005) krizantemin 

mikro çoğaltımında sıvı ve katı kültür 

ortamlarını karşılaştırdığında; yaş ağırlık, kuru 

ağırlık, sürgün uzunluğu ve yaprak genişliği 

ölçümlerinde sıvı kültürde daha yüksek sonuçlar 

elde edildiğini belirtmiştir. Glayöl tomurcukları 

kullanılarak yürütülen bir çalışmada ise, 

kabarcıklı biyoreaktörde çalkalama kültürüne 

kıyasla daha yüksek çoğalma katsayısı elde 

edilmiş ve sıvı ortamda tomurcuklardan gelişen 

kralenler, katı ortamda alt kültür sonrası 8–10 

mm çapında kormel şeklini almıştır (Ziv, 1990). 

Glayölün sıvı ortamda mikro çoğaltımının 

yapıldığı farklı bir çalışmada ise, iki aşamalı 

biyoreaktör kültüründe çoğaltım protokolü 

kurulmuştur. Biyoreaktörde ilk aşamada 

sürgünlerden çoğaltımı yapılan mikro soğanımsı 

gövdeler, ikinci aşamada soğanımsı gövde 

şeklinde çoğaltılmış ve 1 litrelik biyoreaktörden 

300 adet soğanımsı gövde üretilmiştir 

(Takayama ve ark., 1987).  

Biyoreaktörlerde oksijen tedarikli 

havalandırma uygulaması ya da geçici daldırma 

işlemleri gelişme oranını ve biyokütleyi 

arttırmaktadır. Phalaenopsis‟te 5 litrelik 

biyoreaktörde geçici daldırma sistemi 

uygulanarak başarılı bir şekilde sürgün çoğaltımı 

ve köklendirme gerçekleştirilmiştir. Günde 10‟ar 

dakikalık sürelerle 8 kez daldırma işlemi 

uygulanmasıyla kültür başlangıcından 12 hafta 

sonra %25.4 oranında sürgün çoğaltımı ve 

%93.8 köklenme yüzdesi elde edilmiştir 

(Hempfling ve ark., 2005).  

Phalaenopsis‟de çeşitli biyoreaktör 

sistemleri kullanılarak O2 gereksinimini tespit 

etmek için yürütülen farklı bir çalışmada ise, 

sürekli daldırma kültürü (hava kaldırmalı kolon 

ve hava kaldırmalı balon bioreaktör) ve geçici 

daldırmalı kültürlerinde protocorm–benzeri 

yapılar (PLB) eksplant olarak kullanılmıştır. Her 

biyoreaktöre 1000 PLB (20g) inokulum edilmiş 

ve geçici daldırmalı biyoreaktörlerde 1000 

eksplanttan yaklaşık 18.000 PLB (360g) hasat 

edilerek geçici daldırma kültürünün en uygun 

kültür olduğu görülmüştür (Paek ve ark., 2005).  

Chrysanthemum‟da farlı biyoreaktör 

sistemleri kullanılan birçok çalışma mevcuttur. 

Dey (2005) tarafından yürütülen bir araştırmada 

katı ortam kültürü ile statik ve çalkalamalı 

biyoreaktörlerde mikro çoğaltım 

karşılaştırılmıştır. Üretilen sürgün sayısı 

bakımından katı kültüre göre statik 

biyoreaktörün 1.2 kat, çalkalamalı biyoreaktörün 

ise 1.7 kat daha fazla sürgün oluşturduğu 

gözlemlenerek, çalkalamadan kaynaklanan O2 

tedariği eksplant gelişimini olumlu yönde 

etkilediği belirtilmiştir. Hahn ve Paek (2005) 

Chrysanthemum‟da geçici daldırmalı, dipten 

akışmalı ve sürekli daldırmalı şeklinde üç farklı 

biyoreaktör sistemini karşılaştırmıştır. Sonuçlar 

yaş ağırlık, sürgün uzunluğu ve yaprak alanı 

bakımından en yüksek değerlerin dipten akışmalı 

kültürde elde edildiğini gösterirken, sürekli 

daldırmalı sistemde O2 yetersizliğinden dolayı 

başarılı sürgün çoğaltımı gerçekleştirilememiştir. 

Çalışma krizantemin biyorektörde büyük ölçekte 

sürgün çoğaltımının mümkün olduğunu 

göstermiştir  

Sıvı kültür teknolojisinin 

dezavantajları: Bitki mikro çoğaltımında sıvı 

kültür kullanımının avantajları dışında bir takım 

zorluklar da bulunmaktadır. Önemli bir 

dezavantajı, bitkilerin sürekli sıvı ortamla temas 

etmelerinden dolayı yapraklarda ve gövdede 

gerçekleşen vitrifikasyon (camsılaşma) olayıdır. 

Ayrıca kültürü yapılan sıvı ortamda mikrobiyal 

kontaminasyon gerçekleşmesi durumunda tüm 

kültür kaybedilebilmektedir. Sıvı kültürde 

kitlesel üretimle toplam üretim maliyetleri düşük 

olmasına rağmen, ilk tesis maliyetlerinin yüksek 

olması sıvı kültür teknolojisi kullanımını 

sınırlamaktadır (Takayama ve Akita, 2005).  

 

Sonuç 

Dünya‟da son yıllarda doku kültürü 

teknikleri kullanılarak yapılan süs bitkileri 

üretimi giderek önem kazanmaktadır. Klasik 

doku kültürü yöntemlerinin yüksek işgücü 

gerektirmesi, bu alanda farklı tipte üretim 
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arayışlarını doğurmuştur. Bu anlamda ön plana 

çıkan yöntem, sıvı kültür teknikleri kullanılarak 

yapılabilen kitlesel üretim şeklidir. Süs 

Bitkilerinin sıvı kültür sistemleri aracılığıyla 

mikro çoğaltımı büyük ölçekli üretim nedeniyle 

büyük önem taşımaktadır. Sıvı ortamda 

bitkicikler optimum kültür şartlarında 

geliştiğinden dolayı, çoğalma oranları katı ortam 

kültürlerine göre oldukça fazla olmaktadır. Dış 

koşullara transferden sonra bitkiler hızlı 

gelişmekte ve daha yüksek oranlarda yaşam 

gücüne sahip olmaktadırlar. Sıvı ortamda 

kullanılan biyoreaktör ve çalkalama kültürlerinin 

kullanımı bazı problemler barındırmasına 

rağmen, gelecekte endüstriyel ölçekte in vitro 

bitki çoğaltımında kullanımları kaçınılmaz 

olacaktır. Süs bitkileri ticari mikro çoğaltımının 

yayılabilmesi için kitlesel üretimin uygulanması 

ve mekanizasyon teknikleri zorunludur.  
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Özet 

Türkiye sahip olduğu ekoloji nedeniyle birçok bitki türünün gen merkezidir. Bu bitki türleri içerisinde süs 

bitkileri sektöründe ekonomik bakımdan önemli bir yere sahip doğal çiçek soğanları yada geofit olarak 

adlandırılan birçok bitki türününde anavatanıdır. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde birçok soğanlı 

süs bitkisi türü doğal olarak yetişmektedir. Bu bitkilerden dekoratif ve görsel bakımdan oldukça güzel bir yapıya 

sahip olanlar peyzaj planlamalarında farklı alanlarda kullanılmaktadır.  

Yaptığımız çalışmada Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde doğal olarak yetişen bazı soğanlı süs bitkileri 

tanıtılmış, peyzaj düzenlemelerinde kullanım olanakları hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkisi, soğanlı bitkiler, peyzaj planlama.  

 

Evaluation of Some Bulbous Ornamental Plants Naturally Grown in Middle and East Black Sea Region 

and Usage of Them in Landscape Planning 

Abstract 

Turkey is gene centre of many plants because of its ecology. Turkey is motherland of some important 

natual flower bulbs or the plants named “geophytes" which have an economic importance in ornamental plants 

sector. Especially a lot of bulbous ornamental plants can be cultivated naturally in middle and east Black sea 

region. These plants are used in different landscape plannings which decorativeand good apperance.  

In this study some of the bulbous plants which grow naturally in the middle and east black sea region had 

been demonstrated and usage of these plants in different landscape planning works had been evaluated.  

 

Keywords: Ornamental plant, bulbous plant, landscape planning 

 

GiriĢ 

Dünyada geofitlerin birçoğu 23º Kuzey ve 

45º Güney enlemleri arasında yer almaktadır. 

Dünyadaki toplam geofit sayısı yaklaşık 4300 

civarındadır. Akdeniz iklimine sahip ülkeler de 

geofitlerin yetişmesi bakımından oldukça uygun 

bir ekolojiye sahiptir. Ülkemiz de Akdeniz 

ülkeleri arasında bulunduğu için geofitler 

yönünden oldukça zengindir (Dallman, 1998).  

Türkiye, farklı fitocoğrafik bölgelerin 

(Avrupa, Akdeniz, İran–Turan) birleştiği bir 

noktada bulunması, farklı ekolojilere ve klimatik 

özelliklere sahip olması nedeniyle bitkisel 

çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkeleri 

arasında yer almaktadır. Türkiye florasında 

3712‟si endemik olmak üzere 10754 bitki türü 

bulunmakta ve bu miktar dünyadaki bitki 

türlerinin %4.30‟unu teşkil etmektedir. Ülkemiz 

yüzölçümünün dünya kara yüzölçümünün ancak 

%0.53‟ü kadar olduğu düşünülür ise bitki türü 

bakımından ne kadar zengin bir ülke olduğumuz 

ortaya çıkmaktadır (Arslan, 1998; Zencirkıran, 

2002).  

Bununla birlikte, biyolojik 

zenginliklerimiz genelde çevre koşullarının 

bozulması ve ticari amaçlarla doğadan aşırı 

toplamalar nedeniyle tehlike altında 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, artan nüfus ve 

şehirleşme, tarla açma ve aşırı otlatma, zirai 

mücadele ilaçlarının kullanılması, turizm 

faaliyetlerinin artması, orman yangınları, 

karayollarının yol genişletme veya yeni yol 

açma faaliyetleri, maden ocakları, fabrikalardan 

çıkan zehirli gazlar, baraj, göl, sulama tesisi 

inşaatları ve amatör botanikçiler ve izinsiz 

toplayıcılar da floristik zenginliklerimizi tehdit 

eden unsurlar arasında yer almaktadır.  

Uluslar arası Doğayı Koruma Birliği 

(WCU) kayıtlarına göre; ülkemiz florasında 8 

endemik türün nesli tükenmiştir. 46 endemik tür 

tehlikede, 183 endemik tür ise zarar görebilir 

olarak sınıflandırılmıştır. Bu türler içerisinde, 

ticari amaçlarla doğadan sökümler sonucu en 
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fazla zarar gören geofitler olmaktadır. (Aksu ve 

ark., 2002).  

Diğer yandan Anadolu‟nun birçok yeri 

farklı iklim özellikleri ile geofitlerin yetişmesi 

için uygun yaşam ortamları sunmasından dolayı 

Avrupa park ve bahçelerinde kullanılan 

geofitlerin kaynağı Anadolu dağlarıdır. Yurt 

dışında uzun yıllardan beri peyzaj 

düzenlemelerinde kullanımları oldukça yaygın 

olmasına rağmen ülkemizde geofitlerin önemi 

henüz anlaşılmaya başlanmış ve son yıllarda 

peyzaj düzenlemelerinde kullanımında artış 

görülmüştür.  

Ülkemiz florasında bulunan geofit 

türlerinin tanıtılması ve peyzaj düzenlemelerinde 

kullanılması amaçlı olarak, İstanbul‟daki 

“Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi”, “Üsküdar 

Belediyesi Botanik Bahçesi” ve “Soğanlı 

Bitkiler Parkı” örnek verilebilir. Bu yerlerde 

sergilenen geofit türleri, ya büyük kaplar 

içerisinde ya da kaya bahçeleri, bordür 

düzenlemeleri, parterler ve diğer ağaç ve çalı 

türleri ile kullanımları gibi farklı uygulamalar 

şeklinde sergilendikleri görülmektedir.  

Ayrıca geofitler, gövdelerinin toprak 

altında olması ile olumsuz çevre koşullarına 

dayanıklılıkları, yurt dışında ıslah çalışmalarında 

yararlanılması, tıbbi ve aromatik bitki olma 

özelliği taşımaları, kış ve erken ilkbahar 

aylarında çiçek açmaları ve estetik ve dekoratif 

olmaları ile peyzaj düzenlemelerinde park ve 

bahçelere çekicilik kazandırması gibi bir çok 

özelliklere sahip bitkiler olarak önem arz ederler. 

(Seyidoğlu, 2009).  

 

Süs Bitkilerinin Sınıflandırılması 

Her ne kadar bazı faaliyet alanlarında 

farklılıklar olsa da uluslararası kaynaklarda süs 

bitkileri kullanım amaçları veya yetiştirilen 

bitkilerin özellikleri olmak üzere iki temel 

yaklaşımla sınıflandırılmaktadır.  

Farklı kaynaklarda en yaygın biçimde yer 

alan sınıflandırma kullanım amaçlarına göre 

yapılandır ve ülkemizde bu sınıflandırma 

yaklaşımı benimsenerek süs bitkileri alt sektörü 

aşağıdaki biçimde sınıflandırılmış ve 

değerlendirilmektedir:  

1. Kesme çiçekler: Bu sınıf kesme çiçek 

amaçlı yetiştiricilik ve yetiştirilen türleri 

içermektedir.  

2. Ġç mekan (saksılı) süs bitkileri: İç 

mekanda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda 

yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini 

kapsamaktadır.  

3. DıĢ mekan süs (tasarım) bitkileri: Dış 

mekanda peyzaj uygulamalarında kullanılmak 

üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri 

içermekte, süs ağaç ve ağaççıkları, mevsimlik 

tek ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak 

kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf 

içinde değerlendirilmektedir.  

4. Doğal çiçek soğanları: Bu sınıf 

ülkemiz gerçeklerinden doğmuş, ihraç edilmek 

üzere doğadan toplanan ve/veya kültür 

koşullarında üretimi yapılan doğal soğanlı, 

yumrulu ve rizomlu bitki türlerini (geofitleri) 

kapsamaktadır (Karagüzel ve ark., 2010).  

 

Geofitlerin Süs Bitkisi Olarak Kullanımı 

Ülkemiz, süs bitkileri sektörü içerisinde 

ekonomik bakımdan önemli bir yer tutan ve 

genel olarak doğal çiçek soğanları ya da geofit 

olarak ifade edilen bitkilerin birçoğunun 

anavatanıdır. Floramızdaki yaklaşık 688 geofit 

türünden 162 tanesi endemiktir. Bunların büyük 

çoğunluğu Toros Dağları, Batı Anadolu ve 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde yayılış 

göstermektedir (Karagüzel ve ark., 2007).  

21. yüzyıla girdiğimiz günümüzde 

insanoğlu çarpık kentleşme, sanayileşme ve 

nüfus artışının getirdiği çevre sorunları ile karşı 

karşıya kalmıştır. Parçası olduğu doğadan 

gittikçe uzaklaşan, gri beton yığınları arasında, 

kirli bir havayı teneffüs etmek zorunda kalan 

insan, yeşil alanların doğaya duyulan özlemi 

gidermesinin yanı sıra kendi fiziksel ve ruhsal 

sağlığı için önemini daha iyi anlamaktadır. Kişi 

başına düşen yeşil alan miktarının 8–12 m² 

olduğu, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında 

ülkemizde bu rakamın çok altında kalındığı 

(ortalama 2 m²) görülmektedir.  

Oysa son zamanlarda gündemde olan, 

ülkemiz için bir aşama kabul edilen, sosyal, 

ekonomik ve politik açıdan standartlarına uymak 

için çaba sarf edilen Avrupa Birliği için kişi 

başına düşen yeşil alan miktarının da bir standart 

olduğu unutulmamalıdır. Gerek bu standardı 

yakalamak, gerekse artan çevre sorunları 

azaltmak için kentlerimiz ve yakın çevresinde 

yeşil dokuyu artırma çabaları beraberinde artan 

süs bitkileri gereksinimini ortaya çıkarmaktadır 

(Titiz, 2000).  

Süs bitkileri içerisinde geofitler, kolay 

yetişebilmeleri, ilkbahar ve sonbahar aylarında 

güzel ve gösterişli çiçekleri ve bitki formları gibi 
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üstün özelliklerinden dolayı tercih 

edilmektedirler.  

Süs bitkisi olarak değerlendirilen, Orta ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde yetişen bazı 

geofitler ve peyzaj planlamada kullanımları 

aşağıda verilmiştir.  

 

Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) 

Bitki sistematiği:  

Familya : Amaryllidaceae 

Cins : Leucojum L.  

Tür : Leucojum aestivum L.  

Botanik özellikleri: 10 civarında türü 

olan Leucojum‟un ülkemizde sadece Leucojum 

aestivum türü yetişir. 25–35 cm boyunda soğanlı 

bir türdür. Yapraklar, geniş, doğrusal, 22–62 cm 

x 7–14 mm, iki kanatlıdır. Kanatlar, dar, cam 

gibi, birbirinden uzak, kenarları diş şeklinde 

küçük çıkıntılıdır. Çiçek sapı üzerinde eşit 

aralıklarda, 2–5 adet şemsiye şeklinde çan 

görünümlü çiçekler bulunmaktadır. Brakteler, 

(20–)25–40x3,5–8 mm, çiçek sapı, (8–)10–65 

mm, uzun, birbirine eşit ve spathenin üstündedir. 

Taç yapraklar beyaz yeşil lekeli, aşağıdan 

yukarıya kalınlaşmış, 12–20 mm‟dir. Anterler, 4 

mm, dişicik organı çomak şeklinde, anterlerden 

daha uzundur. Çiçeklenme zamanı Mart–Haziran 

aylarıdır. Tohumlar siyah ve 5–7 mm‟dir.  

YetiĢme ortamı: Anavatanı, Güney 

Afrika ve Akdeniz Bölgeleri olan göl soğanının 

Avrupa ve Batı Asya‟da geniş alanlarda 

kullanımı bulunmaktadır. Ülkemizde Trakya, 

Kuzey Anadolu bölgesi, Beyşehir civarında 

yetişmektedir. Samsun ili Bafra ve Terme 

ilçelerinde de doğal olarak yayılış 

göstermektedir. 1–1100 m‟de nemli çayırlık ve 

bataklık yerlerde yetişirler (Anonim, 2013a).  

Leucojum aestivum‟un ülkemizde doğal 

olarak yayılış gösterdiği bölgeler aşağıda 

verilmiştir.  

A2 (E): İstanbul, Terkos köyü; A2 (A): 

Kocaeli: İzmit, 1 m. Bursa: 4 km, güneyde 

Uluabat gölü 2 m; A3: Bolu: 26 km batısında, 

Gerede. 1100 m; A6: Samsun: Samsun, 10 m; 

B3: Konya: 15 km güneyinde Beyşehirde, 1100 

m; B8: Erzurum (Davis (1965–1984).  

Peyzaj planlamada kullanımı: Peyzaj 

düzenlemelerinde, kaya bahçelerinde, doğal ve 

yapay göller, havuzlar ve nemli alanlarda, ağaç 

ve çalılar ile birlikte ve bordürlerde kullanılırlar 

(Davis 1965–1984; Evans, 2005; Aksu ve ark., 

2002). Bu kullanımlarının yanında mezarlıklarda 

da kullanımları mümkündür (Arslan, 2010).  

 

Sarı Çiçekli Zambak (Lilium monadelphum 

Bieb.) 

Bitki sistematiği:  

Familya : Liliaceae  

Cins : Lilium  

Tür : Lilium monadelphum Bieb.  

Botanik özellikleri: Avrupa Asya ve 

Güney Amerika kökenli olan Liliumlar büyük ve 

bol çiçekli soğanlı bitkilerdir. Yaprakları 

şeridimsi, gelişigüzel dizilmiş veya bir aksa 

bağlı olarak dizilişler gösterirler ve sapsızdırlar. 

Bol tohum verirler. Çiçekleri salkım şeklinde 

dizilmiş, tek tek huni veya çan formundadır ve 

keskin kokuludur (Megep, 2007).  

Lilium monadelphum Bieb., 130 cm 

boylanabilen, soğanı 4–8 cm çapında sarı 

çiçekli, yaprakları sarmal dizili, orta yapraklar 

geniş ya da ince mızrak şeklindedir (Şimşek ve 

ark., 2002)  

Çiçekler çoğunlukla soluk veya sülfür 

sarısı, genellikle çikolata rengi beneklidir. 

Periant parçaları oblanseolat, uçta yumuşak 

tüylü, iç periant parçaları 10–16 mm 

genişliğinde kısa sivri uçlu, uzun, dardır. 

Çoğunlukla kuruduğunda dökülür.  

YetiĢme ortamı: Dünyada Ermenistan‟da 

Türkiye‟de ise Karadeniz Bölgesi‟nde ve 

Anadolu‟da Erzurum, Ordu ve Trabzon illerinde 

yaygın olarak bulunmaktadır (Anonim, 2013b). 

Genellikle Fagus ve Picea orman kenarları 

Rhododendron çalılıkları, göl kenarları, asitli 

topraklarda yetişir (Anşin, 1994). .  

Peyzaj planlamada kullanımı: Doğal 

yetişme ortamında ağaç altındaki çalı formlu 

bitkilerle ve Rhododendronla birlikte parklarda 

kullanılabilir.  

Doğu Karadeniz‟de yetiĢen diğer 

türleri: Lilium carniolicum BERNH. EX W. 

KOCH 

Lilium kesselringianum MISCZ 

 

Manisa lalesi, Yoğurt çiçeği (Anemone blanda 

Schott et Kotschy)  

Bitki sistematiği 

Familya : Ranunculaceae 

Cins : Anemone  

Tür : Anemone blanda Schott et  

 Kotschy 

Botanik özellikleri: Çok yıllık, rizomsu 

yumrulu, otsu ve 7–25 cm boyunda bir bitkidir. 

Dip yapraklar saplı, ayası üç parçalı, parçalar 

derin loblu, lobların kenarları dişli, üst yüzü 
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basık tüylü, alt yüzü ise hemen hemen tüysüz ve 

çoğunlukla morumsu renktedir.  

Üst yaprakları sapsız ya da kısa saplıdır. 

Aynı yumrudan birden fazla gövde oluşur. 

Çiçekler her gövdenin tepesinde tektir. Taç 

yaprakların rengi lavanta mavisi, ender olarak da 

pembe veya beyaz olup, çiçek yaprakları 12–25 

adettir. Çiçeklenme zamanı mart–nisan aylarıdır. 

Meyve çok sayıda ve tüylüdür. Bitki kayalık 

yamaçlarda, çalılıklarda ve hendeklerde görülür. 

Çiçek renkleri; yetişme ortamlarına, toprak 

yapısına ve ışık alma durumuna göre değişir 

(Anşin, 1994).  

YetiĢme ortamı: Anemone blanda‟nın 

ülkemizde doğal olarak yayılış gösterdiği 

bölgeler aşağıda verilmiştir.  

A1: Çanakkale: Çanakkale Boğazı; A2: 

Bursa: Bursa, 150 m; A5: Amasya; A7: Trabzon: 

Zigana Geçidi, 1700 m; B2: Balıkesir: Bigadiç, 

150 m; B5: Kayseri: Bakır Dağı, 2600 m; C2: 

Muğla: Fethiye, Eren Dağı, 1200 m; C3: 

Antalya: Akseki yakını, C4: İçel: Anamur, 

Kaldokan Dağı, 900 m; C5: Seyhan: Pozantı 

Yakını Bürücek, 1300 m, C6: Hatay: İskenderun. 

Giresun: Espiye, Çakrak, 1500 m, Trabzon: 

Tonya, 1300 m, Trabzon: Değirmendere, 35 m, 

Trabzon: Maçka, Meryemana 2400 m, 

Gümüşhane: Torul, Sarıç Dağı, 2100 m, (Davis 

(1965–1984), Birinci, 2008).  

Peyzaj planlamada kullanımı: Manisa 

lalesi doğal olarak güneşli veya yarı gölgeli 

yerler, seyrek orman altları, meşelikler ve kaya 

diplerinde çok rahatlıkla yetişirler. Bu nedenle 

peyzaj düzenlemelerinde, çim alanlar, kaya 

bahçeleri, ağaç ve çalılarla birlikte, bordürlerde, 

çiçek parterleri, kap bahçelerinde (saksı veya 

kaplarda) kullanımları uygundur (Davis 1965–

1984; Evans, 2005; Aksu ve ark., 2002).  

Kaya bahçelerinde, yuvarlak gösterişli 

çiçekli Anemone blanda ve Oxalis adenophylla 

ile birlikte kısa boylu çalı görünümlü 

Erythronium‟ların kullanılması ile çekicilik 

kazanırlar. Diğer yandan, Anemone blanda ve 

Anemone ursinum, kalın gövdeli ağaçların 

çevrelerinde veya altında kullanabilirler. Ayrıca 

Anemone‟lar, tasarımda driftler (akıcı kitleler) 

halinde kullanıldıklarında güçlü bir görsel etki 

yaratırlar. Kullanılacak alana serpme şeklinde 

uygulanması durumunda yapılacak bir tasarım 

ile doğal görünümlü bahçe etkisi yaratılması da 

mümkündür. (Zimmer ve Girmen, 1987; Rees, 

1992; Weaver ve Ark., 1995; Leholm, 1998; 

Cornwell ve Giles, 2004; Anonim, 2004; 

Anonim, 2005; Evans, 2005; Anonim, 2006; 

Sarıbaş ve ark., 2007).  

Doğu Karadeniz‟de yetiĢen diğer 

türleri: Anemone albana STEV. subsp. armena 

(BOISS.) SMIRN.  

Anemone caucasica WILLD. EX RUPR.  

Anemone narcissiflora L. subsp. 

narcissiflora L.  

 

Kardelen (Galanthus ikariae L.) 

Bitki sistematiği:  

Familya : Amaryllidaceae 

Cins : Galanthus L.  

Tür : Galanthus ikariae L.  

Botanik özellikleri: Oval şekilde soğanlı, 

yaprakları iki adet, şerit veya dar mızrak 

şeklinde, çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Yapraklarının ucu küt, açık ya da cilalı koyu 

yeşil renktedir. Çiçekler tek, sarkık, beyaz 

renklidir (Özkan, 2005). Bitki sık yapraklı 

ormanlarda, kayalar arasında nemli çatlaklarda 

yetişme olanağı bulur (Anşin, 1994).  

YetiĢme ortamı: Ülkemizde Doğu ve Batı 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinin daha çok dağlık kesimlerinde (1000 

m‟nin üzerinde) yetişir (Karagüzel ve ark., 

2007).  

Peyzaj planlamada kullanımı: Çok 

güzel çiçeklere sahip olan peyzaj 

düzenlemelerinde çim alanlarda kaya 

bahçelerinin bitkilendirilmesinde, çiçek 

parterlerinde diğer çiçeklerle birlikte, bordür 

bitkilendirmelerinde, ağaç ve çalılar ile birlikte 

kullanıldıkları gibi saksı bitkisi olarak da 

kullanılmaktadır.  

 

Siklamen (Cyclamen coum. Mill. subsp. coum) 

Bitki sistematiği:  

Familya : Primulaceae 

Cins : Cyclamen L.  

Tür : Cyclamen coum Mill. subsp. 

 coum 

Botanik özellikleri: Boyu 5–20 cm 

civarındadır ve Şubat–Nisan aylarında çiçek 

açar. En belirgin özelliği, kalp veya böbrek 

şeklindeki yapraklarıdır. Beş parçalı olan 

çiçekleri beyaz, pembe ya da koyu pembe renkte 

olabilir.  

Çiçekler (erselik) tamdır. Şemsiye tipinde 

çiçek kurulu oluşturduğu gibi terminal ve yayan 

durumludur. Çiçekler tek tek bulunurlar. Çanak 

yaprak 5 parçalıdır ve dökülmez. Taçyaprak 

bileşik veya kısa tüplü çanak şeklindedir. 
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Çiçekleri büyük kırmızı, pembe ve beyaz 

renklerde, taç yaprakları tersine kıvrılmış, 

çiçekleri baş aşağı duran bitkilerdir. Bazı 

türlerde çiçek sapları, çiçekler döküldükten 

sonra meyve olgunlaşırken tohum kapsüllerini 

toprak seviyesine bırakmak için aşağıya doğru 

eğilirler. Bitki başına çiçek sapı adedi 20–30, her 

kapsüldeki tohum adedi de 20–50 adet 

arasındadır. Bir anaç bitkiden ortalama 3–6 gr 

tohum elde edilmektedir. (Megep, 2007)  

YetiĢme ortamı: Çuha çiçekleriyle aynı 

familyada yer alan bu türlerin hepsi de çok 

yıllıktır. Orta ve Güney Avrupa ile yakın 

doğunun yerli bitkilerinden olan Siklamen‟lerin 

bir bölümü yurdumuzda da çalı diplerinde, 

ormanlarda ve kaya gölgeliklerinde 

kendiliğinden yetişir.  

Siklamen genellikle Akdeniz Bölgesi, 

Güney Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika‟da 

yayılış gösteren Primulaceae familyasına ait bir 

cinstir ve 21 tür içerir. Dünyanın en zengin 

siklamen türüne sahip ülkesi olan Türkiye, 

bitkinin gen merkezlerinden biridir. 10 tür 

bulunur.  

Peyzaj planlamada kullanımı: Park ve 

bahçelerde yada saksı bitkisi olarak evlerde 

yetiştirilir. Park alanlarında çiçek parterlerinde 

ve kaya bahçelerinde kullanılmaları da 

uygundur.  

Doğu Karadeniz‟de yetiĢen diğer türü: 

Cyclamen parviflorum Pobed. subsp. 

parviflorum 

 

Sonuç 

Türkiye sahip olduğu farklı iklim 

özellikleri ile geofitlerin yetişmesi için çok 

uygun ortamlar sunmaktadır. Ancak ülkemizde 

geofitlerin farklı peyzaj düzenlemelerinde 

kullanımı Avrupa ve diğer ülkelerde olduğu 

kadar yaygın değildir. Buna rağmen son yıllarda 

geofitler çevre düzenlemelerinde kullanımı gözle 

görülür oranda artış göstermiştir. Ülkemiz 

florasında doğal olarak bulunan geofit türlerinin 

tanıtılması ve peyzaj düzenlemelerinde 

kullanılması amaçlı olarak kurulan, botanik 

bahçeleri ve parklar bu artışın olmasına önemli 

katkı sağlamıştır.  

Ayrıca geofitler, kış ve erken ilkbahar 

aylarında çiçek açmaları ve estetik ve dekoratif 

olmaları ile peyzaj düzenlemelerinde park ve 

bahçelere çekicilik kazandırması gibi birçok 

özelliklere sahip bitkiler olarak önem arz ederler.  

Ülkemiz florasında doğal olarak yetişen 

geofitlerin peyzaj düzenleme çalışmalarında 

kullanımlarının artması ile ülke ekonomisine 

ithalat yoluyla süs bitkileri alımını 

azaltacağından olumlu katkılar sağlayacaktır.  
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Alev Ağacının (Photinia serrulata Lindl.) in vitro KoĢullarda Üretilmesi 
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Özet 

Değerli bir süs bitkisi olan alev ağacının (Photinia serrulata Lindl.) parlak yaprakları ve çiçekleri 10–18 

cm. genişliğinde yalancı şemsiye durumunda kurullar oluşturur. Erken ilkbaharda, taze sürgün ve yapraklarının 

alev kırmızısı görünümü ile dikkat çeker. Alev Ağacı‟nın (P. Serrulata) in vitro koşullarda üretilmesi için yüzey 

sterilizasyonunda %10‟luk hipoklorit ve birkaç damla Tween 20‟den oluşan solüsyon kullanılmış ve 20 dakika 

bekletilmiştir. Eksplant olarak sürgün uçları kullanılmış ve ½ DKW+ ½ WPM + 0.5 mg/l BA içeren ortamda 

kültür oluşturulmuştur. Kardeşlendirmede DKW ortamı kullanılmış ve 0.5–1 mg/l BA ilave edilmiştir. Çok 

sağlıklı mikro sürgünler elde edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Photinia serrulata, in vitro, ortam 

 

Micropropagation of Photinia serrulata Lindl. in vitro Conditions 

Abstract 

Photinia serrulata Lindl. is a valuable ornomental trees; which have brilliant young foliage from 10–18 

cm wide, creates an umbrella bodies in the form of fake flowers. Point to attractive flame red leaves and with the 

appearance of fresh shoots in early spring.  

Surface sterilized with solution of 0.1% sodium hypochlorite and few drop Tween 20 for 20 min under 

aseptic condition. Shoot tips explants were cultured on ½ DKW+½ WPM supplemented with 0.5 mg/l BA.  

DKW medium used for the multiplation and 0.5–1 mg/l BA was added. very healthy micro–shoots were 

obtained in vessels in in vitro conditions.  

 

Keywords: Photinia serrulata, in vitro, media 

 

GiriĢ 

Chinese photinia, Oriental photinia 

isimleri ile de anılan alev ağacı (Photinia 

serrulata); çalımsı, küçük ağaç formunda çok 

kıymetli bir süs bitkisidir. Himalaya, Doğu ve 

Güneydoğu Asya kökenli, 60 türü bulunan 

herdem yeşil ve yaprağını döken türleri 

bulunmaktadır.  

Nisan–Mayıs ayında açan beyaz çiçekleri 

şemsiyemsi salkım gibidirler. Bu gösterişli 

çiçekler bir taraftan bitkinin görsel güzelliğini 

oluştururken, diğer taraftan da civardaki kuşlar 

ve diğer canlılar için ortam oluşturur. Gürbüz, 

parlak ve sıcağa toleranslı yaprakları diğer 

bitkiler için çarpıcı bir fon oluşturur. Geniş bir 

bitkidir. 3 metreye kadar büyür ve biraz daha 

genişler. Düzgün ve yalın bir forma uygun 

şekilde budanabilir. Genç bitkiler güzel küçük 

ağaçlar olacak şekilde yetiştirilebilir. Alev 

ağaçları bütün sahil kısımlarımızda ve kışları 

çok sert geçmeyen iç bölgelerimizde rahatlıkla 

yetiştirilebilir. Düzenli sulanırsa çok sıcağa ve 

güneşe, yarıgölge yerlere dikildiklerinde ise 

daha kuru koşullara dayanabilir. Humuslu ve 

asidik toprakları severler (Ceylan, 2004).  

Ülkemizde de peyzajda geniş bir kullanım 

alanı bulmuştur. Park ve bahçe 

düzenlemelerinde, ilkbahardaki gösterişli rengi 

nedeniyle, vurgu amaçlı soliter veya gruplar 

halinde kullanılır. Ayrıca sınırlama ve perdeleme 

amaçlı olarak da tercih edilir. Saksıda uzun süre 

yaşayabildikleri için balkon ve teraslar için de 

uygun bir bitki olup bol ışık sever. Meyveler 

küçük ve önemsizdir. Çelik ve tohum ile üretilir.  

Alev ağacının in vitro koşullarda 

üretilmesine dair fazla kaynağa ulaşılamamıştır. 

Yapılan birkaç çalışma incelenmiştir.  

P. serrulata‟nın doku kültürü ile 

üretiminde en iyi eksplant kaynağının kış 

dinlenme döneminde alınan tomurcuklar olduğu 

belirtilmektedir. Yüzey sterilizasyonunda 

%0.10‟luk HgCl2 ile 6 dakika sterilizasyon 

yapılmıştır. Doku kültürünün farklı aşamalarında 

en iyi ortamlar belirlenmiştir. Kültür 

oluşturmada MS + 1 mg/l BA + 0,1 mg/l NAA, 

tomurcuk farklılaşmasında MS + 2 mg/l BA + 

0,5 mg/l KT + 0,20 mg/l NAAMS + 1 mg/l KT 

+ 0.10 mg/l NAA + 0.20 mg/l IBA kullanılmıştır 

(Xin, 2004).  
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Alev ağacının gövde ve sürgün ucundan in 

vitro‟da üretiminde etkili olan pek çok bileşen 

ile çalışılmıştır Bunun için farklı aşamalarda, 

optimum hormon dozları ile çalışılmış ve kültür 

oluşturma aşamasında MS + 2 mg/l BA + NAA, 

0.1 mg/l, çoğalma aşamasında ½ MS ortamına 2 

mg/l BA + 0.1 mg/l NAA, köklendirme ortamı 

olarak ½ MS ortamına 0.2 mg/l NAA ve 0.5 

mg/l IBA ile desteklenmiş ortamda 

köklendirilmiştir. %0.1 aktif karbonun kültür 

başlangıcında gelişime katkısı incelenmiştir. P. 

serrulata‟nın doku kültürü ile kitlesel 

çoğaltımında ön çalışma yapılmıştır (Zhang, 

2010).  

Bir diğer çalışmada Photinia fraseri „Red 

Robin‟in adventif tomurcukları ve filizleri 

eksplant olarak kullanılmıştır. Uygun kültür 

oluşturma ortamı ortogonal testleri ve tek faktör 

testleri ile tespit edilmiştir. Başlangıç ortamı 

olarak MS ortamına 0.5 mg/l, BA + 0.1 mg/l 

IBA ilave edilmiş, çoğalma ortamı olarak ise MS 

ortamına 2 mg/l BA + 0.5 mg/l KT +0.2 mg/l 

IBA ilave edilen ortam kullanılmıştır. 

Köklendirmede ise: White ortamına 0.5 mg/l, 

IBA ilave edilmiştir (Huang, 2003).  

 

Materyal ve Yöntem 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitü bahçesinde bulunan alev 

ağacından, bitkinin aktif büyüme döneminde 

alınan sürgünlerden çıkarılan sürgün uçları 

çalışmanın materyalini oluşturmuştur.  

Yüzey sterilizasyonu: Bitkinin aktif 

büyüme döneminde alınan sürgünler, 

laboratuvarın ön hazırlık odasında yüzey 

sterilizasyonuna hazırlanmıştır. 8–10 cm 

uzunluğundaki sürgünlerin üzerindeki yapraklar 

uzaklaştırıldıktan sonra musluk suyu ile 

yıkanmış, üzerindeki böcek kalıntıları vs 

uzaklaştırıldıktan sonra içine sıvı bulaşık 

deterjanı katılan (10 ml/L) solusyon ile yıkanmış 

ve deterjan uzaklaştırılıncaya kadar yıkama 

işlemine devam edilmiştir. %70‟lik etik alkol ile 

30 aniye muamele edildikten sonra 3–4 defa 

deiyonize su ile yıkanmıştır. Bir beher içerisinde 

steril kabine taşınan bitkisel materyal, %10‟luk 

sodyum hipoklorit ve birkaç damla Tween 20 

içeren solüsyonda 20 dakika tutulmuş ve 

bekleme süresinin sonunda otoklavlanmış 

deiyonize su ile 3–4 defa yıkanmıştır.  

Kültür oluĢturma: Eksplant olarak 0.5 

cm uzunluğundaki sürgün uçları kullanılmıştır. 

15 mg/l ½ DKW + ½ WPM + 0.5 mg/l BA 

içeren ortamda kültür oluşturulmuştur. Kültür 

oluşturduktan yaklaşık 3.5–4 hafta sonra mikro 

sürgünlerin geliştiği gözlenmiştir. Dört hafta 

sonra bu mikro sürgünler aktarma uzunluğuna 

erişmiş ve daha geniş kavanozlara transfer 

edilmiştir.  

KardeĢlendirme: Gelişen mikro 

sürgünler içerisinde 40 ml DKW ortamı bulunan 

küçük kavanozlara transfer edilmiştir. DKW 

ortamına BAP‟in iki farklı dozu ilave dilerek 

kardeşlenme sayısına etkisi incelenmiştir. 

Ortama 0.5–1 mg/l BA ilave edilmiştir. Çok 

sağlıklı mikro sürgünler elde edilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Peyzaj düzenlemelerinde sıklıkla 

kullanılan bu bitki türü, in vitro şartlarda kültüre 

alınmış ve in vitro‟da belli bir aşamaya kadar 

izlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile kitlesel 

üretiminin yapılabileceği yönünde olumlu sonuç 

alınmıştır.  

 

Sonuç 

Park ve bahçe düzenlemelerinde 

ilkbahardaki gösterişli rengi nedeniyle, vurgu 

amaçlı, sınırlama ve perdeleme amaçlı olarak da 

tercih edilirler. Saksıda uzun süre 

yaşayabildikleri için balkon ve teraslar içinde 

uygun bir bitki olup bol ışık severler.  

Dekoratif yaprak ve çiçekleri ile son 

zamanlarda ülkemizde peyzaj düzenlemelerinde 

sıkça kullanılan bu bitkinin gelecekte talebinin 

artacağı beklenmektedir Çoğalma durumu ile 

ilgili fazla kaynağa ulaşılamamış, tatminkâr, açık 

bir üretim şekline rastlanmamıştır. İleriki 

çalışmalarda hem in vitro‟da hem de in vivo‟da 

daha ayrıntılı olarak çalışılması faydalı olacaktır.  

 

Kaynaklar 
Ceylan, G., 2004. Dış Mekan Süs Bitkileri ve 

Peyzajda Kullanımları. Flora Yayınları–İstanbul, 

151 s. 

Könemann, 2010. Botanica‟s Pocket Trees and 

Shrubs, ISBN: 3833121610, Printed in China, p.: 

618–619 

Huang Mei–juan, Deng Xiao–mei, Fu Shu–gen, Lıan 

Fang–qing, 2003. Studies on Tissue Culture of 

Photinia fraseri „Red Robin‟. Acta Agriculturae 

University Jiangxiensis 2003–04.  

Xin, H., 2004. Study Tissue Culture of Photinia 

Serrulata. Journal of Anhui Agricultural 

Sciences, 2004–06 



 

704 

Zang, A. L., 2010. Tube Plantlets Culture and Rapid 

Propagatio in Photinia serrulata. Journal Shanxi 

Agricultural Sciences 20106 

 

 

 

 

Çizelge 1. DKW ortamı ve iki BAP dozunun kardeşlenmeye ve sürgün uzunluğuna etkisi 

Ortam ve Sitokinin Dozları Kardeşlenme Katsayısı (adet) Sürgün Uzunluğu (cm) 

DKW + 0.5 mg/l BAP 1.70 2.50 

DKW + 1 mg/l BAP 2.73 3.60 

 

 
Şekil 1. ½ DKW + ½ WPM + 0.5 mg/l BAP ortamında sürgün ucu kültüründen gelişen mikro sürgünler 

 

A B  
Şekil 2. A: Alev ağacının in vitro koşullarda kardeşlenmesi, B: In vitro‟da köklenen bitkicik 
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„Türkiyem‟ Gülünün (Baccara x Caribia) in vitro KoĢullarda Üretilmesi 
 

AyĢe Fidancı 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yalova 

aysefidanci66@gmail.com 
 

Özet 

Çalışmada Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahıyla elde 

edilen „Türkiyem‟ gülü kullanılmıştır. Bitkinin aktif büyüme döneminde alınan sürgünlerden yüzey 

sterilizasyonu sonrası alınan, üzerinde bir göz bulunan nodlar (1.5–2.0 cm) eksplant olarak kullanılmıştır. Kültür 

oluşturmada modifiye WPM ortamı kullanılmış ve ortama 20 gr/l şeker, 7gr/l agar ilave edilmiştir. 

Kardeşlendirme aşamasında ise yine modifiye WPM ortamı kullanılmış ve 1 mg/l BA eklenmiştir. 2–3 cm 

uzunluğundaki mikro sürgünler 1 mg/l IBA ve 0.25 mg/l NAA içeren ortamda köklenmeye bırakılmışlardır.  

 

Anahtar kelimeler: Gül, in vitro, ortam 

 

Micropropagation of „Türkiyem‟ Rose in vitro Conditions 

Abstract 

„Türkiyem‟ rose cultivar obtained by rose hybridization breeding program in the Atatürk Central 

Horticulturel Research Institute was used as explant source. After surface sterilization, nodal segments 

(approximately 1.5–2 cm length), used as explants, were collected from actively growing new branches of pants. 

Modified WPM medium was used in order to establish the cultural medium and 20 g / L sugar plus 7gr / L agar 

were added. Modified WPM medium was used and again in proliferation phase 1 mg/l BA was added. 2–3 cm 

length micro shoots were used for rooting on the medium containing 1 mg/l IBA and 0.25 mg/l NAA.  

 

Keywords: Rose, in vitro, media 

 

GiriĢ 

Dünyada ekonomik önemi en yüksek olan 

çiçeklerden biri olan gül; eski zamanlardan beri 

görsel özellikleri ve kokulu çiçekleri ile ev 

bahçelerinde, parklarda ve koruluklarda süs 

bitkisi olarak kullanılır. Bazı tarihçilere göre 

3000 yıldır kültürü yapılmaktadır. Çiçeklerin 

sultanı olarak nitelendirilen gül yaşantımızda ve 

tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Özel 

duyguların ifadesinde kullanılır, güzel ve 

anlamlı günlerin çiçeğidir. Türkiye‟de 

mezatlarda yılda yaklaşık 50 milyon dal gül 

satılmaktadır (Erken, 2010).  

Kuzey Yarımküre doğal yayılış alanı 

olarak kabul edilir ve gülün yaklaşık 250 türü 

bulunmaktadır. Anadolu‟da yaklaşık 25 doğal 

gül türü bilinmektedir. Islah çalışmaları ile her 

yıl farklı kullanım amaçları doğrultusunda, farklı 

özelliklere sahip çok sayıda ticari gül çeşidi 

geliştirilmektedir. Günümüzde piyasada çok 

farklı özellikleri olan binlerce ticari çeşit 

bulunmaktadır ve bunlara sürekli olarak yenileri 

eklenmektedir. „Türkiyem‟ gülü de bunlardan 

sadece birisi olup, bahçe gülü sınıfına 

girmektedir.  

Gül yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi 

etkileyen en önemli kriterlerden biri çoğaltma 

yöntemidir. Güller; tohum çelik, aşı, doku 

kültürü ile çoğaltılmaktadır (Kazaz, 2010). 

Tohum ile çoğaltmada düşük çimlenme, çelikle 

çoğaltmada çok fazla damızlık bitkiye 

gereksinim vardır, aşı ile çoğaltmada ise yoğun 

işçilik ve zaman kaybı yaşanır. Doku kültürü 

tekniği pek çok bitki türünde kitlesel üretim 

yapma imkânı sağlar. Doku kültürü yöntemi; 

üretilen bitkiler arasında klonal bütünlük sağlar, 

tüm yıl üretim imkânı sunmasının yanında 

hastalıksız bitkilerin uluslararası ticareti ve 

değişiminde de kolaylık sağlar. Bu yöntemle 

üretilen bitkiler kalem ve anaca ihtiyaç 

göstermez ve kendi kökleri üzerinde yetişir 

(Iqbal ve ark., 2003).  

Gül çeşitlerinin hızlı ve hastalıklardan arî 

üretilmesinde in vitro üretim çok önemli bir rol 

oynamıştır. Son yıllarda gül mikro çoğaltımda 

farklı yaklaşımlar oluşmuştur. Mikro çoğaltımda 

nodal segmentler ve apikal tomurcukların 

kullanılması farklı çalışmalarda literatür ile 

desteklenmiştir (Pati ve ark., 2006).  

Gülün in vitro‟da başarılı bir şekilde 

üretilmesine etki eden başlıca faktörler; eksplant 

tipi, ortam ve şartların optimizasyonudur (Pati ve 

ark., 2010).  
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Materyal ve Yöntem 

Çalışmada Enstitümüz tarafından 

melezleme ıslahından elde edilen „Türkiyem‟ 

(Baccara x Caribia) gülü kullanılmıştır. Bitkinin 

aktif büyüme döneminde alınan sürgünlerden 

yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra alınan, 

üzerinde bir göz bulunan nodlar (1.5–2 cm) 

eksplant olarak kullanılmıştır.  

Yüzey sterilizasyonu: Deneme 

parselinden alınan taze sürgünler laboratuvara 

getirildikten sonra yapraklar, yaprak saplarında 

hafif tırnak bırakılarak uzaklaştırılmıştır. Musluk 

suyu ile yıkanmış ve içerisine ilave edilen sıvı 

bulaşık deterjanı ile yıkamaya devam edilmiş, 

durulanan meteryal %70‟lik etil alkol ile 10–15 

saniye çalkalandıktan sonra 3–4 defa bidestile su 

ile yıkanmıştır. %10‟luk hipoklorit ve bir iki 

damla Tween 20‟den oluşan solüsyonda 15 

dakika bekletiliş ve 3–4 defa bidestile su ile 

yıkanarak yüzey sterilizasyonu tamamlanmıştır.  

Kültür oluĢturma: Sterilizasyonu yapılan 

sürgünlerden alınan ve üzerinde bir göz bulunan 

nodlar eksplant olarak kullanılmıştır. Kültür 

oluşturmada modifiye WPM ortamı kullanılmış 

ve ortama 100 mg/l inositol, 1 mg/l thiamine 

HCl, 0.5 mg/l nicotinic acid, 0.5 mg/l pyridoxine 

HCl, 20 gr/l şeker ve 7gr/l agar ilave edilmiştir 

(Kyte, Kleyn, 1996). Her bir deney tüpüne 15 ml 

ortam dağıtılmış ve 1 adet nod yerleştirilmiştir.  

KardeĢlendirme: Bu aşamada yine 

modifiye WPM ortamı kullanılmış ve nodlardan 

gelişen mikro sürgünler kesilerek kavonazlara 

transfer edilmiştir. Çoğaltma ortamına 

sitokinlerden 1 mg/l BAP eklenmiştir. 

Kardeşlenme aşaması 4 alt kültür devam 

ettirilmiştir. Yeterli çoğalma sağlandıktan sonra 

mikro sürgünler köklenmeye alınmıştır.  

Köklendirme: 2–3 cm uzunluğundaki 

mikro sürgünler iki farklı oksin tipinin birer 

dozu kullanılarak köklenmeye alınmıştır. 1 mg/l 

IBA ve 0.25 mg/l NAA içeren ortamda 

köklenmeye bırakılmışlardır. Köklenme 

ortamında 1.5 ayın sonunda gözlem yapılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Kültür oluşturma aşamasında üzerinde bir 

göz bulunan nodlar kullanılmıştır. Kültür 

oluşturduktan 4 hafta sonra yapılan gözlemlerde, 

bazı eksplantlarda kahverengileşme gözlenmiş 

ama tatmin edici mikro sürgün gelişimi olduğu 

da görülmüştür.  

Kardeşlenme aşamasında vitrifikasyon 

gözlenmiş, ancak önemli derecede materyal 

kaybına sebep olmamıştır. Yine bu aşamada alt 

kültür sayısı ilerledikçe kardeşlenme oranında 

artış meydana gelmiştir.  

Köklendirmede iki oksin tipi ve birer dozu 

kullanılmış, en iyi sonuç %87.6 oranında 1 mg/l 

IBA içeren ortamda meydana gelmiştir. 0.25 

mg/l NAA içeren ortamda ise %76 oranında 

köklenme olduğu gözlenmiştir. Yine gülde 

benzer bir çalışmada %85 oranında köklenme 

olduğu rapor edilmiştir (Roy ve ark., 2004). Bu 

aşamada mikro sürgünlerin tabanlarında 

fenollerin sebep olduğu kararmalar gözlenmişse 

de köklenmeye engel teşkil etmemiştir. 

Köklenmiş bitkilerin yapraklarında hafif 

nekrozlar görülmüştür.  

 

Sonuç 

Yapılan bu çalışma bir ön çalışma 

niteliğinde olmakla birlikte „Türkiyem‟ gülünün 

in vitro koşullarda üretilmesinin mümkün 

olduğunu da göstermiştir. Çalışmayı çok 

etkilememekle birlikte karşılaşılan sorunlardan 

biri kararma diğeri ise vitrifikasyondur. 

Kararmaya sebep bitki bünyesinden salgılanan 

fenolik bileşiklerdir. Tüm odunsu bitkilerde 

olduğu gibi gülde de bu salgı büyüme ve 

gelişmeyi engellemekte ve eksplantın ölümüne 

neden olmaktadır. Kararmayı önlemek için 

ortama aktif karbon, sitrik asit, askorbik asit ve 

amino grup asitler katılabilmekte ayrıca sıvı 

ortam kullanımı kararma konusunda bir çözüm 

olabilmektedir (Iqbal ve ark., 2003).  

Yapılan bazı çalışmalarda sakaroz 

konsantrsyonu camsılaşma ile 

ilişkilendirilmiştir. Davies, MS ortamına 40 gr/l 

sakaroz ilave etmeyi tavsiye ederken, diğerleri 

ise 30 g/L sakaroz tavsiye etmişlerdir. Langfort 

ve Wainwright, sürgünlerin photoautotrophic 

olmamalarına rağmen 20 g/L sakarozda 40 g/L 

sakarozdan daha fazla fotosentez yaptıklarını 

göstermişlerdir. Bununla birlikte, 40 g/L 

sakarozda camsılaşma nadiren görülmüş, fakat 

sakaroz konsantrasyonu düşürüldüğünde 

yükselmiştir (George, 1996).  

İnsanların ekonomik gücü iyileştikçe 

zevklerine yönelik ihtiyaçlarına harcamaları 

artmaktadır. Dolayısı ile gül üretiminde ihtiyacın 

her geçen gün artacağı ve çok yakın bir zamanda 

kitlesel üretimine ihtiyaç duyulacağı 

beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda gerek site 

ve gerekse apartmanların yeşil alan 

düzenlemelerinde ve belediyelerin yeşil alan 

oluşturmada gül kullanımına da sıkça yer 
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vermeleri, gülün kitlesel üretimini bir zorunluluk 

haline getirecektir.  

Gülün in vitro şartlarda kitlesel 

üretiminde, kararma ve vitrifikasyonun 

çözümüne yönelik çalışmaların uygun olacağı, in 

vitro‟da köklenme yüzdesinin artırılması 

konusunda farklı oksin tip ve dozları ve 

ortamların denenmesinin yararlı olacağı, aynı 

zamanda mikro sürgünlerin iv vivo‟da da 

köklendirme denemelerinin yapılabileceği 

önerilmektedir 
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Çizelge 1. Oksin tipleri ve dozlarının „Türkiyem‟ gülünde köklenme kriterlerine etkisi 

ORTAM Kök sayısı (adet) Köklenme (%) 

WPM + 1 mg/l IBA 5.2 87.6 

WPM + 0, 25 mg/l NAA 3.5 76.0 

 

 

 
Şekil 1.: Türkiyem gülü‟nün in vitro‟da kardeşlenmesi 
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Şekil 2.: Türkiyem gülü‟nün in vitro‟da 1 mg/l IBA içeren ortamda köklenmesi 

 

 

 
Şekil 3.: „Türkiyem‟ gülü‟nün in vitro‟da 0.25 mg/l NAA 1 mg/l IBA içeren ortamda köklenmesi 

 

0, 25 mg/l NAA 

NAA 

1 mg/l 

IBA 
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Özet 
Bitkilendirme çalışmalarında, bölgenin doğal bitki örtüsünden faydalanmak, yapılan çalışmayı estetik ve 

fonksiyonel bakımdan etkili kılabileceği gibi bölgenin yakın çevresiyle bütünleşmesini de sağlayabilir. Bu 

yüzden floramızda bulunan farklı ve ilginç yeni türlerin süs bitkileri sektörüne kazandırılması son yıllarda güncel 

bir konu haline gelmiştir. 

Bu çalışma ile ülkemiz florasında doğal olarak bulunan ve potansiyel süsbitkisi değeri yüksek olan 

Manisa katırtırnağının (Genista lydia var. lydia Boiss.) pratik generatif çoğaltım yöntemlerinin saptanması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, tohumların kontrollü koşullarda çimlenme testleri yapılmıştır. Ekim zamanının 

tohumların çimlenme ve çıkışına etkilerini belirlemek amacıyla ekim, kasım, şubat ve mart aylarında ekimler 

yapılmıştır. Tohumlar; oda sıcaklığında 24 saat suda bekletme, 8 hafta katlama,10 saniye sıcak suya daldırma ve 

30, 45 ve 60 dakika sülfirik asitle kabuk aşındırma, 8 hafta soğukta bekletme, 24 saat iki farklı dozda GA3 

uygulaması ile bu uygulamaların kombinasyonlarından oluşan 14 farklı uygulamaya tabi tutulmuştur. 

Dört farklı zamanda yapılan 14 farklı uygulamadan %0.17 ile %65.50 arasında çimlenme ve çıkış elde 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre Manisa katırtırnağı tohumla çoğaltılabilecek bir türdür. 

 

Anahtar Sözcükler: Süs bitkileri, Genista lydia var. lydia, çoğaltım, tohum, çimlenme 

 

Generatif Propagation of Manisa Broom (Genista lydia var. lydia Boiss.) 

Abstract 

In plantation studies make use of the wild plants, such as provides effective study as aesthetically and 

functionally at thesame time will make integration to study field with the close environment. In recent years to 

gain has become a popular topic different and interesting new species of our flora get include to ornamental 

plants industry. 

The aim of this study is determine the practical generative propagation methods of Manisa Broom 

(Genista lydia var. lydia Boiss.) which have high ornamental plants value and naturally grown in the flora of 

Turkey. Seeds germination tests were conducted under controlled conditions in petries. In order to determine the 

effects of sowing date on seed germination and emergence the seeds were sowed in October, November, 

February and March. For increasing germination and emergence rates, 14 different treatments were applied to 

the seeds. The treatments are; keeping in water at room temperature for 24 hours, stratifying for 8 week, dipping 

in boiling water for 10 seconds, scarification of seed coat with H2SO4 for 30, 45, 60 minutes, keeping cold 

conditions for 8 week and keeping two different (250, 500 ppm) GA3 solutions for 24 hours and combinations of 

thees applications. 

0.17% to 65.50% germination and emergence was obtained from 14 different application at four different 

times. According to these results; Manisa broom can be reproduced with seed. 

 

Keywords: Ornamental plants, Genista lyda var. lydia, propagation, seed, germination 
1
 

                                                      
1Bu 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 
Doğal bitkiler yaşadıkları bölgede uzun 

zaman içerisinde o bölgeye özgü iklim, toprak, 

yağış, kuraklık ve don gibi fiziksel ve biotik 

koşullara göre evrimleşerek, bulundukları 

koşullara mükemmel bir şekilde adapte 

olmalarını sağlayan sistemlere sahiptirler. Bu 

özelliklerinden dolayı doğal bitkiler peyzaj 

düzenleme, koruma ve stabilizasyon projeleri 

için önemli ve ekonomik alternatiflerdir. 

Kurak ve zor koşullara dayanıklılık ile az 

su ve bakım istemeleri Akdeniz kuşağı 

bitkilerini bu çalışmalarda ön plana 

çıkarmaktadır (Anonymous, 2003). Bu 

kapsamda yapılması gereken çalışmalar doğal 

bitki materyalinin problemsiz ve ekonomik bir 

şekilde üretilip uygulayıcıların kullanımına 

sunulması çalışmalarıdır (Özgün, 2002). 

Doğal türlerin kültüre alınması 

çalışmalarına öncelikle çoğaltma yöntemlerinin 

belirlenmesi çalışmaları ile başlanmalıdır 

(Karagüzel ve ark., 2002). Tohumla çoğaltma 

bitkilerin genetik çeşitliliğinin devam ettirilmesi 

ve genetik evrimin sürdürülebilirliği için 

yapılması gereken bir üretim şeklidir. Bu 

nedenle süs bitkileri sektörüne sunulacak her tür 

materyalin generatif ve vegetatif olarak 

üretimlerinin de biliniyor olması türlerin 

üreticiler tarafından benimsenmesi açısından 

zorunludur (Anonymous, 2003). 

Bu çalışma ile Türkiye florasında doğal 

olarak bulunan Manisa katırtırnağının (G. lydia 

var. lydia) generatif çoğaltım yöntemlerinin 

belirlenmesi ile üretiminin ve süs bitkisi olarak 

kullanımının artırılması amaçlanmıştır. Bu 

amaca ulaşmak için ekim zamanının çimlenmeye 

etkilerini belirlemek amacıyla ekim, kasım, 

şubat ve mart aylarında ekimler yapılmıştır. 

Tohumların çimlenme oranlarını artırmak için; 

suda bekletme, katlama, sıcak su ve sülfirik 

asitle kabuk aşındırma, soğukta bekletme, iki 

farklı dozda GA3 uygulaması ile bu 

uygulamaların kombinasyonlarından oluşan 14 

farklı uygulama yapılmıştır.  

 

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 

(Davis, 1984). G. lydia var. lydia‟nın genel 

görünümü ve bitkisel özellikleri ile ilgili görüntü 

Şekil 1‟de verilmiştir.  

Çalışmada kulanılan tohumlar aşağıda 

koordinatları verilen adreslerden alınmıştır. 

Bursa- Uludağ, 2. oteller bölgesi, 40
o
06‟28‟‟, 

29
o
08‟45‟‟, 1780 m. Bursa, Soğukpınar Ketenlik 

yaylası yolu orman işletme binası çevresi, 

40
o
03‟51‟‟ K 29

o
08‟96‟‟ D, 1357 m. 

 

Yöntem  

10
o
C ve 20

o
C‟lerde çimlenme testleri 

Tohumların kontrollü koşullardaki 

çimlenme yüzdeleri ile arazi koşullarında 

yapılan çimlendirme çalışmalarındaki çimlenme 

yüzdelerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla 

inkübatörde çimlenme testleri yapılmıştır. 

Çimlenme testleri; iklim dolabında 20
o
C 

de, 12/12 ışık rejiminde, petri kaplarında, 

kurutma kâğıdı arasında, 4 tekerrürlü ve her bir 

tekerrürde 100 adet tohum olacak şekilde 

yapılmıştır. Seçilmiş tohumlar 30 dakika 

%0.3‟lük Maxim xl çözeltisinde bekletilerek 

hastalık etmenlerinin eleminasyonu 

gerçekleştirilmiştir (Edmand ve ark., 1975). 

Çıkış testlerinde 2 mm kökcük kabuk dışına 

çıktığında tohum çimlenmiş kabul edilmiştir. 

Testler 60 gün süreli yapılmıştır. Yaklaşık her on 

günde bir sayım yapılmıştır (Hartman ve ark., 

1990; Eser ve ark., 2005; Anonymous, 2007). 

Aynı çalışma tohumların düşük 

sıcaklıklardaki çimlenme durumlarının 

gözlemlenebilmesi için 10
o
C‟de 12/12 ışık 

rejiminde tekrarlanmıştır. Bu denemenin 

sonunda 60. günden itibaren sıcaklık 5 gün 

süreyle 20
o
C‟ye çıkarılmış ve çimlenme 

sayısındaki değişiklikler gözlemlenmiştir. 

 

Tohum ekim zamanlarının ve uygulamaların 

tohum çıkıĢına etkisi 
Bitki tohumlarında embriyodan ve sert 

kabuktan kaynaklanan çimlenme gecikmeleri 

olabilmektedir. Üzerinde çalışılan taksonların 

tohumları toplamadan itibaren farklı zamanlarda 

ekimleri yapılarak, ekim zamanının hem bu 

engellerden kaynaklanan gecikmelere olan etkisi 

hem de tohumun bekletilmesinin çimlenme gücü 

kaybına olan etkilerini tespit etmek amacı ile 

sonbaharda (ekim, kasım) ve ilkbaharda (şubat, 

mart) tohum ekimleri yapılmıştır. Temmuz ve 

ağustos aylarında toplanan tohumlar, kullanım 

zamanına kadar iklim kontrolü olmayan tohum 

odasında bekletilmişlerdir.  
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Tohumlar 14 farklı uygulamaya tabi 

tutulmuşlardır. Yapılan uygulamalar; 

1. Soğukta bekletme (+4
o
C‟de 8 hafta 

soğuk depoda bekletme)  

2. Nemli Soğuk katlama (+4
o
C‟de 8 

hafta nemli perlit içinde katlama)  

3. 24 saat suda ıslatma (oda sıcaklığında)  

4. Kaynar suda 10 saniye ıslatma  

5. Kaynar suda 10 saniye ıslatma + 250 

ppm GA3 çözeltisinde 24 saat bekletme  

6. Kaynar suda 10 saniye ıslatma + 500 

ppm GA3 çözeltisinde 24 saat bekletme  

7. 30 dakika H2SO4 ile aşındırma + 500 

ppm GA3 çözeltisinde 24 saat bekletme  

8. 45 dakika H2SO4 ile aşındırma + 250 

ppm GA3 çözeltisinde 24 saat bekletme  

9. 30 dakika H2SO4 ile aşındırma  

10. 45 dakika H2SO4 ile aşındırma  

11. 60 dakika H2SO4 ile aşındırma  

12. 250 ppm GA3 çözeltisinde 24 saat 

bekletme  

13. 500 ppm GA3 çözeltisinde 24 saat 

bekletme  

14. Kontrol (Tohum deposunda bekletme) 

Katlama uygulamasına alınacak tohumlar, 

ekim tarihinden iki ay önce nemli katlamaya 

alınarak ekim tarihine kadar katlamada 

bekletilmiştir. Soğukta bekletmeler, kâğıt 

paketler içerisinde +4
o
C‟lik soğuk depolarda 

bekletilmesi şeklinde uygulanmıştır. Nemli 

soğuk katlamalar ise plastik kutular içerisinde 

nemli perlit arasına 3-4 cm de bir kat tohum 

serpilmesi ve bu kutuların 4
o
C‟lik depolarda 8 

hafta bekletilmesi şeklindedir. Suda bekletme 

uygulamaları 300cc‟lik kapaklı kavanozlar 

içerisinde oda sıcaklığındaki suda 24 saat 

bekletme şeklinde uygulanmıştır. Kaynar suya 

daldırma işlemleri, tohumlar bez torbaya 

konularak torbayla birlikte 100
o
C‟deki kaynar 

suya daldırıp 10 saniye bekletme ve çıkarma 

şeklinde yapılmıştır. Sülfürik asitte bekletme 

işlemleri; cam kavanozlar içerisindeki 

tohumların üzerine tohum seviyesini 1 cm 

geçecek şekilde %95‟lik derişik sülfürik asit 

ilave edildikten sonra 5 dakikada bir 

karıştırılarak tüm tohumların homojen 

muamelesi sağlanmaya çalışılmıştır. Süre 

sonunda kavanoz içerisindeki sülfürik asit 

süzülerek boşaltılmış ve kavanozlara 1 litreye 50 

gram sodyum bikarbonat ilavesiyle hazırlanan 

çözelti ilave edilerek 30 dakika bekletilmiştir. 

GA3 çözeltisinde bekletme işlemleri; kavanozlar 

içerisine konulan tohumların üzerine 50cc GA3 

çözeltisi ilave edilerek 24 saat bekletme şeklinde 

uygulanmıştır (Hartman ve ark., 1990; Genç, 

2005; Eser ve ark., 2005). 

Uygulamalar yapıldıktan sonra tohumlar, 

perlit + torf (1+3) karışımına ve 88‟lik viyollere 

ekilmişlerdir. Viyoller iklim kontrolü olmayan 

tabanına jüt serilmiş plastik örtünün üzerine 

gölgelik çekilerek direk güneş ışınlarından 

korunmuş plastik tünel koşullarında 

tutulmuşlardır. Denemeler mayıs sonu itibari ile 

sonlandırılarak, ekim tarihinden Mayıs ayının 

sonuna kadar çimlenip çıkış yapan tohumlar 

değerlendirmeye alınmıştır. 

Denemeler; Tesadüf bloklarında bölünmüş 

parseller deneme desenine göre, 2 faktörlü, 3 

tekerrürlü olarak ve her tekerrürde 100 tohum 

olacak şekilde yürütülmüştür. Denemeler 2008-

2009 ve 2009-2010 dönemlerinde iki yıl 

tekrarlanmış ve değerlendirmeler iki yılın 

ortalamaları üzerinden yapılmıştır. Elde edilen 

% değerler açı transformasyonundan sonra 

analiz edilmiştir. Analizler JUMP (The 

Statistical Discovery Software) paket istatistik 

programında, gruplandırmalar LSD (LS Means 

Differences Student‟s test) çoklu karşılaştırma 

yöntemiyle %95 güven sınırında (α=0,05) 

yapılmıştır (Kalaycı, 2005; Acar ve Gizlenci, 

2006). 

 

Bulgular ve TartıĢma 

10
o
C ve 20

o
C‟lerde çimlenme testleri 

Petrilerde 20
o
C‟de 12/12 saat ışık 

rejiminde yapılan çimlenme testlerinden alınan 

sonuçlar Şekil 2‟de verilmiştir. Yapılan testlerde 

21. günde %43, 31. günde %49, 41. Günde %56 

ve 60. günde %60.75 oranında çimlenme 

gerçekleşmiştir. Yapılan canlılık testlerinde 

%90‟ların üzerinde canlı oldukları belirlenen 

tohumların kontrollü koşullarda %60 gibi düşük 

oranlarda çimlenmesi bu türlerin tohumlarının 

çimlenmesini engelleyen bir faktörün olduğunu 

göstermektedir. Hartman ve ark., (1990) ve 

Ürgenç (1998)‟inde belirttiklerine göre; 

Leguminosae familyası bitkileri dolayısıyla G. 

lydia tohumları sert kabuk engeli nedeniyle 

çimlenemeyen tohumlar grubunda yer 

almaktadır. 

Çimlenme testlerinin İkinci aşamasında; 

10
o
C sıcaklık ve 12/12 saat ışık/karanlık ışık 

rejimi uygulanmıştır. 60 günlük süre zarfında 

çimlenme olmadığı görülmüş ve inkübatörün 

sıcaklığı 60. günden sonra 20
o
C ye çıkarılmıştır. 
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Bu değişimden sonra 5 günlük süre içerisinde 

yüksek düzeyde çimlenme olmaya başladığı 

görülmüştür (Şekil 3). 

Açık bir şekilde görülmektedir ki G. lydia 

var. lydia taksonunda sıcaklık çimlenme için çok 

etkili bir faktördür. Sıcaklığın yükselmesi ile 

birlikte 5 gün içerisinde ortalama %54‟lük bir 

çimlenme gerçekleşmiştir (Şekil 3). Köse 

(1997)‟in Ellis ve ark., (1985)‟den aktardığına 

göre; sert kabuklu ve dormant olmayan 

tohumların 20
0
C sabit sıcaklıkta 

çimlendirilmeleri tavsiye edilir. Bu sonuçlara 

göre G. lydia var. lydia‟da düşük sıcaklıklarda 

tohumlar çimlenmemekte 20
o
C‟de hızlı ve 

yoğun çimlenme ve çıkış gerçekleşmektedir.  

 

Tohum ekim zamanlarının ve uygulamaların 

tohum çıkıĢına etkisi 
Tohum ekimlerinde zaman ve 

uygulamalardan elde edilen sonuçlar ve 

istatistiki analizlere göre gruplandırmaları 

Çizelge 1 ve Şekil 4‟de verilmiştir. 

Varyans analizi sonuçlarına göre; yapılan 

uygulamaların ve tohum ekim zamanlarının 

tohum çimlenme ve çıkış yüzdeleri üzerinde 

istatistiki olarak önemli etkileri vardır. 

Dört farklı ekim zamanında 13 değişik 

uygulama ve kontrol ekimlerinden iki yıl 

tekrarlamalı elde edilen verilerin ortalamalarına 

göre; G. lidia var. lydia tohumlarında %0.17 ile 

%65.50 arasında çimlenme ve çıkış elde 

edilmiştir.  

Ekim, kasım ve şubat aylarında yapılan 

4
o
C nemli soğuk katlama ile kasım ayında 

yapılan 10 sn kaynar su, 10 sn kaynar su + 500 

ppm GA3, 250 ppm GA3, ve 24 saat su 

uygulamalarından alınan sonuçlar aynı ve en iyi 

grupta yer almıştır.  

Kasım ayında 4
o
C nemli soğuk katlama 

uygulamasından %65.50, kasım ayında 10 sn 

kaynar su + 500 ppm GA3 uygulamasından 

%62.33, kasım ayında 250 ppm GA3 

uygulamasından %61.83, kasım ayında 10 sn 

kaynar su uygulamasından %61.67, ekim ayında 

4
o
C nemli soğuk katlama uygulamasından 

%60.67, kasım ayında 24 saat su 

uygulamasından %59.83, ve şubat ayında 

yapılan 4
o
C nemli soğuk katlama 

uygulamasından %58.67 oranında çıkış oranları 

elde edilmiştir. 

Çizelge 1 ve Şekil 4. birlikte 

incelendiğinde, uygulama ve zaman 

interaksiyonları dikkate alınarak bir 

değerlendirme yapılacak olursa; 4
o
C nemli 

soğuk katlama uygulamasından üç farklı 

zamanda ve kasım ayında yapılan tohum 

ekimlerinde 5 farklı uygulamadan ilk grupta yer 

alan değerler elde edildiği görülmektedir. 4
o
C 

nemli soğuk katlama uygulaması tüm 

zamanlarda yüksek çıkış değerleri ile %59 

ortalama çıkış elde edilen uggulama (Şekil 5), 

kasım ayı tüm uygulamalarda yüksek çıkış 

değerleri ile %36.88 ortalama çıkış elde edilen 

zaman (Şekil 6) olmuştur. 

Tohum kabuğunu yumuşatıcı faktörün 

olmadığı 4
o
C‟de 8 hafta bekletme uygulamasıda 

sülfürik asit uygulamalarından sonra kötü 

değerlerin alındığı ve kontrol uygulamasının 

altında kalan uygulama olmuştur.  

Nemli soğuk katlama, kaynar su, suda 

bekletme, GA3 uygulamaları ve bunların 

kombinasyonları kontrol uygulamasının üzerinde 

ortalama çıkışlar sağlamışlardır. Bu durum G. 

lydia var. lydia taksonunda çift dormansi 

olduğunu düşündürmektedir. Edmand ve ark., 

(1975), Hartman ve ark., (1990), Ürgenç (1998), 

ve Genç, (2005)‟e göre Genista lydia tohumları 

sert kabuk engeli nedeniyle çimlenemeyen 

tohumlar grubunda yer almaktadır.  

Zaman olarak değerlendirildiğinde kasım 

ayında yapılan uygulamalarda ekim ayından 

daha iyi sonuçlar alınırken, zaman içerisinde 

şubat ve mart aylarındaki ekimlerde kasım 

ayından oldukça düşük düzeyde çıkışlar elde 

edilmiştir (Şekil 6). Bu durum kasım ayında 

yapılan ekimlerde tohumların çıkış için 7 aylık 

bir süreye sahip olmaları, bu sürenin ilkbahar 

ekimlerinde şubat ayında 4 aya ve mart ayında 3 

aya düşmesi etkili olmaktadır. Bunun yanında 

sonbaharda ekilen tohumların kış dönemi 

boyunca torf içerisinde nemli ve soğuk ortamda 

geçirdikleri süre zarfında nemli ve soğuk 

ortamın dormansiyi kırmada yardımcı olması da 

etkili olmuştur. Şubat ayında düşen çimlenme ve 

çıkış oranlarının Mart ayında bir miktar 

yükselmesi, sülfürik asit uygulamalarında Mart 

ayında oluşan biraz daha iyi çıkış oranlarından 

kaynaklanmaktadır. Çizelge 1 ve Şekil 4. de 

hiçbir işlem yapılmadan ekilen kontrol 

uygulamasındaki aylara göre tohum çimlenme 

ve çıkış seyri izlendiğinde de zaman 

uygulamalarına paralel (ekim ayı %42.33, kasım 

ayı %56.17, şubat ayı %25.33 ve mart ayı 

%17.00) bir çimlenme ve çıkış seyri 

görülmektedir. 
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Lamb ve ark., (1981), Genista spp için 

tohumların şubat ayında ekilmesini; Ürgenç 

(1998) ve Anonymous (2003) tohumların 

ilkbaharda ekilmesini; Anonim (1999), mayıs 

ayında ekilmesini, önermektedir. Oysa bu 

çalışmada sonbahar aylarında yapılan uygulama 

ve ekimlerden ilkbahar aylarında yapılan 

uygulama ve ekimlere göre daha yüksek 

çimlenme ve çıkış değerleri elde edilmiştir. 

Anonymous (2004), tohumların olgunlaşır 

olgunlaşmaz ekilmesini önermektedir. (Şekil 6). 

Yapılan varyans analizine göre ilk gruba 

giren 7 uygulamadan 5 tanesi kasım ayında 

yapılan, bir tanesi ekim ayında yapılan 

uygulamalar olmuştur. Sadece şubat ayında 

yapılan bir uygulama ilk grupta yer alabilmiştir. 

Yine Şekil 6‟ya bakıldığında ekim ayında 

yapılan tohum ekimlerinde %31.22 tohum 

çimlenme ve çıkışı elde edilirken, kasım ayında 

%36.88 ile en yüksek oranda çimlenme ve çıkış 

elde edilmiştir. İlkbahar aylarından Şubat ayında 

elde edilen çıkış oranı %24.63 ve mart ayında 

elde edilen çıkış oranı ise %26.46 olmuştur. 

Bu durumda bu çalışmada Lamb ve ark. 

(1981), Ürgenç (1998), Anonim (1999) ve 

Anonymous (2003)‟un önerdikleri ilkbahar 

ekimlerinin tersine sonbahar ekimleri ön plana 

çıkmıştır. Anonymous, (2004) ‟un önerisi olan 

“toplanır toplanmaz ekilmelidir” önerisi ile de 

tam olarak uyuşmayan bir sonuç alınmıştır. 

Çünkü toplamadan sonraki ilk ekim tarihi olan 

ekim ayındaki uygulamalardan Kasım ayına göre 

daha kötü sonuçlar alınmıştır. 

Ürgenç, (1998). Çimlenme engeli tohum 

kabuğu sertliğinden kaynaklanan bitkilerin 

tohumlarının çimlenme yüzdesi tohumun 

olgunlaştığı andan ekim yapılıncaya kadar geçen 

süre ve bu süredeki çevre ve ortam koşullarına 

göre tohum kabuğu sertliği değişeceğinden, 

tohumun geçirdiği süreçteki koşullara göre 

dormansi derecesi, yapılan uygulamalara tepkisi, 

çimlenme süre ve yüzdesinde farklılıklar 

görüleceğini belirtmektedir.  

 

Sonuçlar ve Öneriler 
G. lydia var. lydia tohumları +20

o
C, 12/12 

ışık rejiminde 21. günde %43.75 ve 60 günde 

%60.75 çimlenmişlerdir. 10
o
C sıcaklık ve 12/12 

ışık rejiminde 60 günde çimlenen tohum oranı 

%5.33 olmuştur. 60. günden sonra sıcaklığın 

20
o
C‟ye çıkarılması ile 60-65. günler arasında 5 

gün içerisinde çimlenme yüzdesi %59.33‟e 

çıkmıştır.  

G. lydia var. lydia tohumları 20
o
C‟de 

10
o
C‟ye göre çok daha yüksek oranda 

çimlenmektedir. Tohumların kabul edilebilir bir 

çimlenme oranı için iyi bir çimlenme oranı için 

60 gün civarıda bir süreye ihtiyaç vardır. 

Farklı zamanlarda tohum ekiminin ve 

farklı uygulamaların G. lydia var. lydia 

tohumlarının çimlenmesi üzerine önemli 

düzeyde etki yaptığı ortaya konulmuştur.  

Tüm uygulama ortalamaları olarak, 

sonbahardaki ekim ve kasım aylarında 

ilkbahardaki şubat mart aylarından daha yüksek 

çimlenme ve çıkışlar elde edilmiştir. 

Zaman ve uygulamalar birlikte 

değerlendirildiğinde: ekim, kasım, şubat 

aylarında yapılan 4
o
C nemli soğuk katlama, 

kasım ayında yapılan 10 sn kaynar su, 10 sn 

kaynar su + 500 ppm GA3, 250 ppm GA3, ve 24 

saat su uygulamalarından en iyi, istatistiki 

anlamda farklı ve ilk sırada yer alan sonuçlar 

elde edilmiştir.  

4
o
C nemli soğuk katlama, 10 sn kaynar su, 

10 sn kaynar su + 250 ppm GA3, 10 sn kaynar su 

+ 500 ppm GA3, 250 ppm GA3 ve 24 saat su 

uygulamaları G. lydia var. lydia tohumlarının 

çimlenmesi üzerine pozitif etki yapmışlar ve 

kontrol uygulamasının üzerinde çimlenme ve 

çıkış sağlamışlardır.  

30 dk H2SO4, 45 dk H2SO4, 60 dk H2SO4, 

45 dk H2SO4 + 250 ppm GA3, 30 dk H2SO4 + 

500 ppm GA3, 4
o
C de bekletme ve 500 ppm GA3 

uygulamalarının çimlenme üzerine olumlu etkisi 

olmamış ve kontrol uygulamasının altında 

çimlenme ve çıkış sağlamışlardır. 

Bu sonuçlara göre ilk sırada yer alan 5 

uygulamadan basit ve uygulamasının kolay olan 

10 saniye kaynar suya daldırma veya 24 saat 

suda bekletme uygulamalarından biri tercih 

edilebilir. 

Diğer taraftan, 4
o
C nemli soğuk katlama 

uygulaması yapıldıktan sonra ekilen tohumlar 

bütün zamanlarda, çimlenme ve çıkışlarının 

büyük kısmını bir aylık sürede tamamlamışlar, 

geriye kalan sürede az sayıda çimlenme 

gerçekleşmiştir. Bu uygulama ile tohum 

ekimimden bir ay sonra çıkışlar sonlandırılarak 

fideler şaşırtılabilirler. Böylece hem zamandan 

kazanılmış hem de tohum ekim ortamları daha 

kısa sürede boşaltılarak bu yerler daha kısa süre 

meşgul edilmiş olacaktır. Şekil 7‟de G. lydia var. 

lydia‟nın tohum çimlendirme çalışmaları ile 

tohum uygulamaları ve çıkışlar sırasında alınmış 

görüntüler yer almaktadır. 
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Şekil 1. G. lydia var. lydia‟nın genel görünümü ve bitkisel özellikleri 
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Şekil 2. I. çimlenme testinde alınan sonuçlar (+20

o
C, 12/12 ışık rejimi) (%) 

 

 
Şekil 3. II. çimlenme testinden alınan sonuçlar (60 gün +10

o
C, 5 gün +20

o
C, 12/12 ışık rejimi) (%) 

 

Çizelge 1. G. lydia var. lydia‟da farklı zamanlarda, farklı uygulamalardan elde edilen ortalama çimlenme ve çıkış 

oranları (%) ve istatistikî grupları 

Sıra 

No 
Uygulamalar 

Zaman (Tohum Ekim Dönemi) Ortalama 

Uygulama ** Ekim Kasım Şubat Mart 

1 30 dk H2SO4  3,67 C.E 2,17 D.F 3,17 C.F 39,50 j.n 12,13 

2 45 dk H2SO4  5,33 CD 0,83 FG 11,17 x.A 33,67 l.p 12,75 

3 60 dk H2SO4  10,50 y.B 0,17 G 19,83 t.w 39,50 j.n 17,50 

4 45 dk H2SO4 + 250 ppm GA3  5,67 BC 1,83 E.F 1,00 FG 28,83 p.s 9,33 

5 30 dk H2SO4 + 500 ppm GA3  5,50 CD 17,00 u.x 1,83 E.G 45,00 g.k 17,33 

6 4
o
C Nemli Soğuk Katlama  60,67 a.c 65,50 a 58,67 a.e 51,17 d.h 59,00 

7 4
o
C de Bekletme 24,67 r.t 32,83 m.q 14,50 w.z 6,17 A.C 19,54 

8 10 sn Kaynar su  44,21 g.k 61,67 ab 41,50 ı.m 22,50 s.v 42,47 

9 10 sn Kaynar su+250 ppm GA3  50,17 e.ı 45,33 g.k 51,83 c.g 29,83 o.s 44,29 

10 10 sn Kaynar su+500 ppm GA3  49,67 e.ı 62,33 ab 39,50 j.n 10,33 z.B 40,46 

11 250 ppm GA3  50,00 e.ı 61,83 ab 23,83 s.u 12,50 x.z 37,04 

12 500 ppm GA3  37,83 k.o 48,83 f.ı 20,00 t.w 15,33 v. z 30,50 

13 24 saat su 46,83 g.j 59,83 a.d 32,67 n.r 19,17 t.w 39,63 

14 Kontrol  42,33 h.l 56,17 b.f 25,33 q.t 17,00 u. y 35,21 

 Ortalama* 31,22 36,88 24,63 26,46  

*Zaman   önemli  ά= 0,05 cv = 0,10 

**Uygulama  önemli  *Aynı satır/sütunda aynı harfle ifade edilen 

Zaman x Uygulama önemli  değerler birbirlerinden farklı değildir. 
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Şekil 4. G. lydia var. lydia‟da tohum ekimlerinden elde edilen ortalama tohum çimlenme ve çıkış oranları (%) 

 

 
Şekil 5. G. lydia var. lydia‟da farklı uygulamalardan elde edilen ortalama tohum çimlenme ve çıkış oranları (%) 

 

 
Şekil 6. G. lydia var. lydia‟da farklı zamanlarda elde edilen ortalama tohum çimlenme ve çıkışları (%) 
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Tohumlara uygulamaların yapılması Petrilerde çimlendirme testleri 

  
Serada tohum çimendirme denemeleri Yeni çimlenmiş Tohumlar 

  
Bir aylık fideler Köklü topraklı G. lydia var. lydia fidesi 

Şekil 7. G. lydia var. lydia‟nın tohum çimlendirme çalışmaları ile tohum uygulamaları ve çıkışlar sırasında 

alınmış görüntüler 
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Süs Biberlerini Süs Bitkisi Olarak Kullanma Olanakları 
 

Davut KeleĢ
1
, Tijen Bahar 

Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Erdemli/Mersin 
1
d_keles@yahoo.com 

 

Özet 
Sebzeler sadece beslenme amacıyla değil, süs bitkisi amaçlı olarak da kullanılabilir ve kullanılagelmiştir. 

Yani yenilebilir sebzeler de peyzajda kullanılan bitkisel materyaldir. Süs bitkileriyle yapılan diğer tüm 

düzenlemelerde olduğu gibi sebze kullanılarak yapılan düzenlemelerde de, planlamacının kullanacağı türlerin 

dekoratif yönlerinin yanında morfolojik özellikleri, vejetatif, generatif dönemleri ile iklim, toprak karakteri, vb 

kültürel istekleri hakkında bilgi sahibi olması, planlamanın başarısı açısından oldukça önemlidir.  

Çoğu çok yıllık olan biberin minyatür meyveler veren süs biberi türünde, bonsai uygulamaları yapmak, 

saksıda minyatür form vermek, kesme çiçek olarak kullanmak olasıdır. Ancak her durumda “Adına Doğru” 

tohum kullanarak başarılı sonuçlar alınabilir. Bu çalışma ile kurum gen havuzundaki 1866, 1876, 1089 ve 390 

nolu süs biberi saf hatları süs bitkisi olarak kullanım değerine sahip olmaları nedeniyle belirlenmiş ve peyzajda 

kullanım alanları ortaya konmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs biberi, peyzaj düzenlemesi, saksı bitkisi, kesme çiçek.  

 

Possibilities of Using Ornamental Peppers as Ornamental Plant 

Abstract 

Vegetables have been not only used for nourishment, but also been used for ornamental plants. In other 

word edible vegetables can be also used in the landscape as vegetable material. As well as designs which are 

used with vegetables like other ornamental plants, knowledge of decorative aspects of species that planner‟s use 

together with morphological characteristics, vegetative, generative periods with some cultural requirements such 

as climate, soil character, etc., are important success of the planning.  

It is possible to use most of perennial ornamental peppers such as bonsai applications, miniature forming 

in pots, and as well cut flowers which have miniature fruits. However, in each case using the "Right" seed can 

provide the success. In this study, 1866, 1876, 1089 and 390 numbered pure line ornamental peppers in Institute 

gene pool determined by reason of value in use as an ornamental plant and revealed area of usage in landscape.  

 

Keywords: Ornamental pepper, landscaping, potted plant, cut flower 

 

GiriĢ 
Biber, Dünyada ve Ülkemizde değişik 

şekillerde yoğun olarak tüketilen önemli bir 

sebze türüdür. Solanaceae familyasına ait olan 

Capsicum cinsine dahil 20–30 tür vardır. 

Anavatanı Güney Amerika olan biberin yaygın 

olarak kullanılan türü Capsicum annuum L. 

olarak adlandırılır. Bu türün adından çoğu tek 

yıllık bir bitki olarak algılanmasının aksine pek 

çok biber türü, kışın don görmeyen kapalı, 

aydınlık mekanda korunaklı tutulursa bonsai 

uygulamaları ile bitkiyi saksıda çok yıllık bir 

minyatür ağaç haline getirmek mümkündür.  

Süs biberi de Capsicum cinsine dahil süs, 

gıda amacıyla yetiştirildiği gibi ayrıca tıbbi ve 

endüstriyel amaçlarla da yetiştirilen bir bitkidir. 

Taze ve kuru gıda, ilaç sanayinde ve kozmetik 

ürünler yapımında katkı maddesi ve baharat 

olarak kullanılan biber, süs biberi olarak da 

bahçelerde kullanılmaktadır (Bosland ve Votava, 

1999). Bitkinin yenilebilen türleri de vardır. 

Genel olarak tatları acıdır.  

Pek çok süs biberi çeşidinde, tek bir 

bitkide aynı anda birden çok renk 

bulunmaktadır. Bu görüntü, olgunlaşmanın farklı 

aşamalarıdır. Biberler, beyaz başlayıp, daha 

sonra sarı, sonra turuncu, sonra kırmızı ve hatta 

belki de mor renge dönüşebildiği gibi başlangıç 

rengi parlak yeşil olup daha sonra parlak mor, 

turuncu, sarı ve kırmızı renklere bürünenler de 

bulunmaktadır. Yani biberin büyüme mevsimi 

göz önüne alındığında, bitkide farklı renkleri 

görmek mümkündür. Renkli ve küçük biberleri 

yanında domatese, gül şekline benzeyenden 

farklı şekle sahip meyveleriyle olduğu kadar 

yeşil, mor renkli yapraklarıyla da ilgi 

çekmektedir.  

Biberler aynı anda olgunlaşmadığından 

ortaya çıkan renk cümbüşü bulunduğu her alana 

hareket katar. Teras, güneş gören balkonlar, 
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saksı yetiştiriciliği, bahçe yetiştiriciliği için 

uygundur.  

Süs biberleri bahçe düzenlemelerinde tarh 

bitkisi olarak uzun süredir yetiştirilirken, iç 

mekan düzenlemede de kullanılmaktadır 

(Armitage, 1989). Süs biberleri Avrupa‟da saksı 

bitkisi olarak popüler iken Amerika‟da da 

popülerlik kazanmaktadır (Bosland ve Votava, 

1999). Amerika ve Avrupa dahil Dünyanın 

birçok yerinde morfolojik tanımlama, 

gübreleme, kompost uygulaması, tuzluluğa 

dayanıklılık, saksı bitkisi olarak 

değerlendirilebilecek çeşitleri büyüme 

gerileticilerle küçültme, kesme çiçek olarak 

değerlendirme vb konularda birçok çalışma 

yapılmıştır (Clark ve ark., 2010; El–Asdoudi, 

1993; Hajheidari ve ark., 2010; Khademi ve 

Khosh–Khui, 1977; Lone ve ark., 2005; Pinto ve 

ark., 2010).  

Ülkemizde Yaldız ve Özgüven (2011), 

yaptıkları çalışmada, Çukurova ve 

Kahramanmaraş ekolojik koşulları altında farklı 

süs biberi tür ve hatlarının morfolojik ve 

pomolojik özellikleri (Capsicum sp.) incelenmiş 

ve süs bitkisi potansiyeli olabilecek tür ve 

çeşitler belirlenmiştir. Yanmaz ve Yaralı 

(2010)‟nın çalışmalarında Türkiye‟de 

yetiştirilmekte olan süs biberi (Capsicum sp.) 

genotipleri toplanmış, bunların bitkisel 

özelliklerinin belirlendiği bildirilmiştir.  

Dünyada süs biberi dış mekanda bordürler, 

iç mekanda balkon, kapalı yerler için 

yetiştirildiği gibi sadece saksılı olarak değil 

kesme çiçek olarak da yetiştirilmektedir. Kesme 

çiçek olarak Avrupa‟da son yıllarda da ABD‟de 

popülerliği artmaktadır. Çiçek buketi veya 

arajmanlarında kullanmak için uzun sapları 

üzerinde meyvesi gruplar halinde bulunanlar 

olduğu gibi düzenli olarak dal üzerinde dağılan 

çeşitleri de bulunmaktadır. Louisiana Devlet 

Üniversitesi, (LSU), 2007 ve 2008 yıllarında 

piyasada bulunan 46 süs biber çeşidi tespit 

etmiştir. Yurtdışı piyasada bulunan Purple Flash, 

Masquerade, Cappa Conic F1, Cappa Top Fruit 

F1, Black Pearl, Medusa gibi çalı formludan 

bodur formluya kadar birçok süs biberi çeşidinin 

günümüzde süs bitkisi, özellikle kesme çiçek 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Anonim, 

2005). Estetik değeri için özel olarak yetiştirilen 

bu çeşitlerden biri olan „Black Pearl‟, Amerika 

Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı‟na bağlı 

Tarımsal Araştırma Merkezi tarafından ıslah 

yoluyla elde edilmiş bir çeşittir.  

Vural ve ark. (2000), bir araştırmaya göre, 

biberin Amerika‟dan 1493 yılında İspanya‟ya, 

daha sonra 1548 yılında İngiltere‟ye, 1578 de ise 

Orta ve diğer Avrupa ülkelerine girdiğini; 16. 

yüzyıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğu ile Orta 

Avrupa ülkeleri arasında kurulan sıkı ilişkiler 

sonucu biberin İstanbul‟a getirildiğini ve daha 

sonra diğer bölgelerimize yayıldığını 

bildirmişlerdir.  

Ülkemizin hemen her bölgesinde az ya da 

çok biber yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taze 

tüketimin yanında, toz biber, salça, sos, turşu 

şeklinde değerlendirilmektedir. Türkiye‟nin 

değişik biber genotipleri toplanıp saflaştırılarak 

çok geniş bir gen havuzu oluşturulmuştur (Keleş, 

2007). Ülkemizde süs biberleri genel olarak hobi 

bahçelerinin ve balkonlarımızın vazgeçilmez 

birer elemanıdır. Özel yaşama mekânlarında 

(yazlık, villa, vb.) balkonlarda saksı içinde tek 

ya da küçük bir grup halinde süs biberi 

görülürken özel amaçlı sebze bahçesi 

düzenlemelerinde de kullanıma uygundur. Bitki 

ülkemizde genel olarak baharat ve gıda olarak 

tüketilmesi nedeniyle ülkemizin özellikle güney 

kısımlarında bahçede küçük alanlarda ve balkon 

bahçeciliğinde kullanılmaktadır.  

 

Materyal ve Yöntem 
Keleş (2007), “Farklı Biber Genotiplerinin 

Karakterizasyonu ve Düşük Sıcaklığa Tölerans” 

konulu doktora tez çalışmasında, biber ıslahında 

kullanılmak üzere toplanan ve 6 kez kendilenmiş 

olan 562 biber genotipinin morfolojik 

özelliklerinin istatistik analizleri SAS ve 

NTSYSpc bilgisayar programları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda 

oluşturulan dendogramlar değerlendirilerek 96 

genotip içeren bir çekirdek koleksiyon 

oluşturulmuştur. Dolma ve yağlık biber grupları 

ayrı bir grup oluştururken sivri ve çarliston biber 

grupları iç içe girmiştir. Süs biberi grubu ayrı bir 

grup oluşturmakla birlikte Kahramanmaraş ve 

sivri biber grupları içine giren bireyleri de 

bulunmaktadır. Bu genotiplerin morfolojik 

değerlendirmeleri için UPOV kurallarınca 

belirlenmiş olan ve T.C. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı‟nca 12.10.1998 tarih ve 23491 sayılı 

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Bitki Özellik 

Belgeleri Hakkında Tebliği” ve IPGRI özellik 

belgeleri esas alınarak hazırlanan kriterler 

incelenmiştir. Temel Bileşenler Analizinde 

(TBA) 53 morfolojik özellik açısından 

değerlendirilmesi sonucu oluşturulan 
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koleksiyonda 16 sivri, 11 çarliston, 11 yağlık, 9 

Kahramanmaraş–Şanlıurfa, 9 dolma ve 10 adet 

de süs biberi genotipi belirlenmiştir. Kendileme 

sonucu elde edilen süs biberi genotiplerinin 

arasından yaprak formu, rengi, dal üzerinde 

dizilişi, meyve şekli ve rengi, dallanma şekli, 

meyvelerin dizilişi, bitki boyu, meyve sayısı, 

meyveli kalma süresi, bitki formu ve dokusu vb. 

kriterler göz önünde bulundurularak süs bitkisi 

olarak kullanım değerine sahip olmaları 

nedeniyle diğerlerinden ayrılan 4 adet süs biberi 

genotipi belirlenmiş ve bunların süs olarak ve 

peyzaj çalışmalarında ne şekilde 

kullanılabilecekleri konusunda öneriler 

sunulmuştur.  

 

Bulgular 

Çalışma sonucunda elde edilen 4 adet süs 

biberi saf hattının dış ve iç mekan peyzaj 

düzenlemelerinde süs bitkisi olarak 

kullanılabileceği tespit edilmiştir.  

1866 nolu hat: Saksı bitkisi olarak soliter 

ya da küçük grup halinde; peyzaj 

düzenlemelerinde grup halinde bordür bitkisi 

olarak, parterlerde kullanıma uygundur. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerden oluşturulacak bir bahçede 

kullanıldığında, bahçeye hem estetik hem de 

fonksiyonel olarak olumlu katkılar sağlar. 30–40 

cm boylanan bitki 50 cm çap yapabilmektedir. 

Dallanması sıktır, kompak yapıdadır. Önce yeşil, 

olgunluk aşamasında sarı–turuncu–kırmızı 

renklere sahip meyvelerinin tutumu çok 

yoğundur. Meyveleri küçüktür (Şekil 1).  

1876 nolu hat: Saksı bitkisi ve peyzaj 

düzenlemelerinde bordür bitkisi olarak 

kullanılabileceği gibi parterlerde ve tıbbi–

aromatik bitkilerden oluşturulan bir bahçede 

grup ya da soliter olarak kullanıma uygundur. 

Dallanması sık, kompak yapıdadır. 40 cm 

boylanan bitki 50 cm çap yapabilmektedir. Önce 

yeşil, olgunluk aşamasında kırmızı alt zemin 

üzerine yoğun bir antosiyanin oluşumu gösteren 

meyvelerinin tutumu çok yoğundur (Şekil 2). 

390 nolu hat: Kesme çiçek ve peyzaj 

düzenlemelerinde sınır bitkisi olarak kullanma 

uygundur. 80 cm boylanan 60 cm çap 

yapabilmektedir. Sık ve simetrik dallanmaktadır. 

Önce yeşil, olgunluk aşamasında kırmızı alt 

zemin üzerine yoğun bir antosiyanin oluşumu 

gösteren, meyvelerinin tutumu sap ucunda yedi 

kardeş biçimindedir (Şekil 3). 

1089 nolu hat: Kesme çiçek ve peyzaj 

düzenlemelerinde sınır bitkisi olarak kullanıma 

uygundur. Sık ve simetrik dallanmaktadır. 80–90 

cm boylanıp 70 cm çapına ulaşabilmektedir. Saf 

hattın meyveleri önce yeşil, olgunluk 

aşamasında kırmızı renkli ve basık domates 

biçimindedir (Şekil 4). 

 

TartıĢma ve Sonuç 

Çok çeşitli yaprak renkleri ve dokularıyla 

gösterişli olan bazı sebzeler ve kokulu otlar hızla 

büyüdüğü için bahçeyi çabucak kaplayarak 

harika bir manzara sağlayacak, dekoratif bir 

bahçe oluşturulmasına katkıda bulunurken aynı 

zamanda hemen yanımızda bulunan sebzeyi 

hasat etme ve sofrada kullanma olanağı 

sunacaktır (Serdaroğlu, 2010). Yenilebilir 

bahçelerde kullanılması önerilen diğer bitkilerin 

yanında tasarıma süs biberi hem estetik görünüş 

hem de fonksiyonellik katacaktır. Ancak 

ülkemizde bu tür yenilebilir bahçeler binaların 

arkasında bulunduğundan estetik katkı eksik 

bırakılmaktadır. Birlikte kullanılabilecek 

bitkileri doğru seçerek evlerin önünde 

kullanmakla bu eksiklik tamamlanmış olacaktır.  

Tüketiciler genellikle özel günleri 

kutlamak ve görsel güzellikler gibi nedenle süs 

bitkisi kullanırlar. Kişilerin evlerinde, 

bahçelerinde, bürolarında çiçek kullanması ve 

çiçek satın alması süs bitkisi talebinin gelişmesi 

bu tip insanların artmasına bağlıdır. Nüfusun 

artması aynı zamanda m
2
‟ye düşen insan 

sayısının da artması ve bir anlamda yaşadığımız 

binaların daralması demektir. İnsanlar 

yaşadıkları kapalı mekânlar küçülünce ya da 

diğer deyişle birey başına düşen alan miktarı 

azalınca bitkileri doğadan kopmama, doğayla 

kapalı mekânlarda da bütünleşebilme ve 

küçücük bir boşluğu renklendirmek isterler. 

Bunu sağlamanın yollarından biri de minyatür 

süs biberleri sunmaktır. Ancak bunu sağlamak 

"Adına Doğru" tohum kullanmakla mümkündür. 

Mevcut gen havuzundaki hatların değişik 

özellikler yönünden karakterizasyonu da 

yapılmıştır.  

Materyaller, hem saksı bitkisi hem kesme 

çiçek olarak kullanıma meyillidir. Bu saf 

hatlardan 1089 ve 390 nolu olanlar kesme çiçek, 

sınır bitkisi, parter bitkisi olarak kullanıma 

uygunken, 1866 ve 1876 nolu olanlar saksılı süs 

bitkisi, parter ve bordür bitkisi olarak kullanıma 

uygundur.  
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Özet 

Bu çalışma Türkiye florasında doğal olarak yetişen soğanlı irislerin, topraklarının bazı verimlilik 

özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2007–2009 yılları arasında 27 ilden alınan 76 adet 

toprak örneği materyal olarak kullanılmıştır. Alınan toprak örneklerinde tuzluluk, pH, kireç (CaCO3), organik 

madde, alınabilir fosfor ve potasyum analizleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre; alınan toprakların tuzluluk içerikleri 81–1009 µmhos cm
–1

 değerleri arasında 

olup genelde düşük seviyelerde tuz içermektedir. Toprak reaksiyonu, 6.20‟den 8.65‟e değişen pH değerlerinde 

bulunmuştur. İncelenen toprakların kireç içerikleri birbirinden oldukça farklılıklar gösterirken organik madde 

yüksek düzeylerde bulunmuştur. Toprakların alınabilir fosfor içerikleri 3–65 mg kg
–1

, potasyum içerikleri ise 

63–1218 mg kg
–1

 değerleri arasında bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: İris, Türkiye florası, toprak, verimlilik durumu 

 

Determination of The Soil Fertility Status of Bulbous Iris (Iris spp.) in Flora of Turkey 

Abstract 

This study was carried out to determine fertility status of soils in which bulbous irises are naturally 

growing in flora of Turkey. For this purpose 76 soil samples were taken from 27 regions between 2007 and 

2009. For this objective salinity, pH, CaCO3, organic matter, available phosphorus and potassium of soil samples 

were detected.  

According to the results of study electrical conductivity values were between 81 to 1009 µmhos cm
–1

 and 

the soil pH was found to be between 6.20 to 8.65. Soil samples were mostly different calcareous content and 

highly organic matter. The available phosphorus values were found 3–65 mg kg
–1

 and potassium 63–1218 mg 

kg
–1

.  

 

Keywords: Iris, flora of Turkey, soil, fertility status 

 

GiriĢ 

Türkiye; coğrafik konumu, jeomorfolojik 

yapısı ve çok farklı ekolojik durumu ile 

biyoçeşitlilik yönünden dünyanın en önemli gen 

merkezlerinden birisidir. Türkiye‟de 8897 

çiçekli bitki ve eğrelti türü, yaklaşık 10.500 

civarında da takson bulunmaktadır. Bu türlerden 

3022‟si (%34.4) endemiktir (Özhatay ve ark., 

2003).  

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). Anadolu‟daki biyolojik 

zenginliğin önemli bir kısmını geofitler 

oluşturmaktadır. Dünya üzerinde Avustralya 

dışında çok geniş bir yayılma alanına sahip olan 

geofitler, özellikle Balkanlar, Anadolu ve 

Kafkasya üzerinde görülmektedir. Üç gen 

kuşağının kavşağında konumlanmış olan 

Anadolu topraklarının geofitler açısından da son 

derece zengin olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 

yaklaşık 40 cins, 700 kadar tür bulunmaktadır 

(Arslan ve ark., 1996; Güner ve ark., 2002).  

Iris L. türleri, bahçe, park ve balkonlarda 

yetiştirilen önemli süs bitkilerindendir. Çok 

canlı, parlak renkli, gösterişli çiçeklere sahip 

olmaları, diğer süs bitkilerinden erken çiçek 

açmaları ve kolay yetiştirilmelerinden dolayı süs 

bitkiciliğinde tercih edilmektedirler.  

İrisler genel botanik özellikleri 

bakımından, çok yıllık otsu bitkilerdir. 

Yaprakları çoğunlukla geniş, bazen buğdaygiller 

kadar dar, iki sıralı dizilişli ve kılıçsı 

görünüşlüdür. Yaprakları genellikle tabanda, 

şeritsi veya kılıçsı, paralel damarlı olup, 

yuvarlak ya da köşeli çiçek sapı üzerinde tek 

veya çok çiçek bulunabilir. Petalleri altı 

parçalıdır. Almaçlı olarak üçü dış–aşağıya 

sarkan biçimdedir ve dış petaller (falls) adını 

alırlar. Yukarı uzayan içe bükük petallere ise iç 

petaller (standard) denilir. Bazı iris türlerinde dış 

petallerin dip kısımlarında etli tüycükler görülür 
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ve sakal (beard) adını alır (Davis, 1984; 

Tanrıverdi, 1993; Stebbings, 2001).  

Cassidy ve Linnegar (1982) e göre; Iris 

spp cinsi soğanlı ve soğanlı olmayan irisler 

olmak üzere ikiye ayrılır. Soğanlı İrisler 3 grupta 

toplanmaktadır; 

1. Hollanda İspanyol ve İngiliz İrislerinin 

yer aldığı Xiphium grubu 

2. Erken çiçeklenen ve kısa Retikulatlar 

3. Dinlenme döneminde soğanın taban 

kısmında etli yumru kök içeren soğanlı iris 

grubu Junos.  

Neredeyse tüm soğanlı irisler tüysüz 

irislerdir. Soğanlı olmayan irisler, rizom diye 

adlandırdığımız depo kök ihtiva ederler. 

Gerçekte rizomlar yan büyüyen toprak altı 

gövdeleridir.  

Ekim ve ark., (2000)‟na göre; Türkiye‟de 

bulunan 43 Iris spp taksonundan 14 tanesi 

endemik olmayan nadir, 16 tanesi endemik 

takson‟dur.  

Bu çalışma ile; Türkiye‟nin tüm bölgeleri 

taranarak, soğanlı irislerin doğal olarak yetiştiği 

27 ilden, 15 türe ait 76 popülasyondan alınan 

toprak örnekleri analiz edilmiş ve doğal yayılış 

alanlarındaki toprak özellikleri hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın materyalini, Türkiye doğal 

bitki örtüsünde yayılış gösteren soğanlı iris (Iris 

spp.) türlerine ait yetiştikleri ortamlardan alınan 

76 adet toprak örneği oluşturmaktadır.  

Toprak örnekleri 2007–2009 yılları 

arasında bitkilerin doğal yetişme ortamlarından 

0–20 cm derinlikten genel kurallara uygun 

olarak (Jackson, 1962) paslanmaz çelik kürek ile 

alınmış ve polietilen torbalara konularak 

etiketlenmiştir. Laboratuara getirilen toprak 

örnekleri, Kacar (1994)‟ın bildirdiği şekilde 

analize hazırlanmış, pH, 1:2.5 toprak–su 

karısımında cam elektrotlu pH metre ile 

(Anonim, 1981), elektriksel iletkenlik aynı 

karışımda EC metre ile ölçülmüştür. % Kireç; 

Çağlar (1958)‟e göre Scheibler kalsimetresi ile, 

toprakların % organik madde içerikleri, Jackson 

(1960) tarafından bildirildiği şekilde modifiye 

Walkley–Black yöntemiyle belirlenmiştir. 

Alınabilir fosfor, Olsen ve ark. (1954) tarafından 

bildirilen yönteme göre, alınabilir potasyum, 1 N 

Amonyum Asetat (pH 7) ekstraksiyonu ile 

(Anonim, 1980) belirlenmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Çalışma kapsamında 27 ilden alınan 

toprak örneklerinin alındığı yere ve bitkilere ait 

bilgilerle, alınan toprakların bazı fiziksel ve 

kimyasal özelliklerine ait analiz sonuçları toplu 

olarak Çizelge 1‟de ve bu sonuçlara ait en 

yüksek, en düşük ve ortalama değerler Çizelge 

2‟de gösterilmiştir. Toprak örneklerinin bazı 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait 

sınıflandırmaları ise Çizelge 3‟te verilmiştir.  

Topraklarda pH 6.20–8.65 arasında 

değişmektedir. Buna göre yapılan 

değerlendirmede (Eyüpoğlu, 1999) toprakların, 

%1.3‟ü hafif asit, %31.6‟sı nötr, %63.1‟i hafif 

alkalin %4‟ü kuvvetli alkalin reaksiyondadır. 

Buna göre toprakların büyük çoğunluğu nötr ve 

hafif alkalin karakterde bulunmuştur. Kandemir 

(1997), bazı endemik iris türleri üzerinde yaptığı 

bir çalışmada farklı lokasyonlardan aldığı toprak 

örneklerinde pH analizleri yapmış ve türlere 

göre 5.85–7.60 değerleri arasında değişen 

sonuçlar bulmakla birlikte, çoğunlukla alınan 

toprakların nötr ve hafif alkalin karakterli 

topraklar olduğunu bildirmiştir. Elde edilen 

sonuçlar arasında benzerlik olduğu 

görülmektedir. Jett (2005), iris için uygun pH 

aralığını 6.0–7.5 arasında bildirirken Moris 

(2011) optimum toprak pH‟sını 6.8 olarak 

vermiştir.  

Elektriki iletkenlik değerleri yönünden 

incelendiğinde (Dellavalle, 1992) alınan 

toprakların %97.4‟ü tuzsuz topraklar sınıfına 

girmiştir. Yalnızca 1 adet toprak örneği hafif, 1 

adet örnekte de orta miktarda tuzluluk olduğu 

belirlenmiştir. Uysal ve Kaya (2010) Türkiye 

florasında doğal olarak yetişen geofitlerden olan 

şakayıkta, bazı toprak özelliklerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, şakayık yetişen 

alanlardan aldıkları toprak örneklerinin düşük 

tuzluluk içeriğine sahip olduğunu bildirmişlerdir.  

Topraklar kireç içerikleri yönünden 

değerlendirildiğinde (Çağlar, 1958) yarısının 

düşük ya da çok düşük kireç içerdiği 

görülmektedir. Bunun yanında %21‟i orta 

seviyede kireç içerirken %29‟unda kireç yüksek 

düzeyde bulunmuştur. Uysal ve Kaya (2010), 

şakayık için, Kandemir (1997) ise iris için 

yaptıkları benzer bir çalışmada, bizim 

çalışmamızda olduğu gibi aldıkları toprak 

örneklerinde çok azdan çok fazlaya değişen kireç 

içeriklerine sahip topraklar bulunduğunu 

bildirmişlerdir. Kireç içerikleri çok değişiklikler 

göstermekle birlikte kimi topraklarda oldukça 
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yüksek kireç değerlerinin bulunması, bitkinin 

yüksek kirece karşı tolerant olduğunu 

düşündürmektedir. Kandemir (1997), irisin orta 

ve yüksek kireçli toprakları tercih ettiğini ifade 

etmiştir.  

Toprakların, %14.5‟i az, %25‟i orta ve 

%60.5‟i yüksek ve çok yüksek düzeyde 

(Anonim, 1985) organik madde içermektedir. 

Uysal ve Kaya (2010) şakayık için yaptıkları 

çalışmada topladıkları toprak örneklerinin 

tamamına yakınının yüksek organik madde 

içeriğine sahip olduğunu saptamışlardır.  

Türkiye toprakları genel olarak organik 

maddece yoksuldurlar. Yaklaşık %64‟ü çok az 

ya da az miktarda organik madde içermektedir 

(Güçdemir, 2006). Bulunan sonuçlara göre 

irislerin genel olarak organik madde içeriği 

yüksek toprakları tercih ettiği görülmektedir.  

İrisler çok seçici olmamakla birlikte derin, 

iyi drene olabilen hafif yapılı ve yüksek organik 

madde içeriğine sahip toprakları tercih ederler 

(Moris, 2011; Baker, 2005; Anonim, 2007).  

Toprakların alınabilir fosfor içeriği Olsen 

ve Sommer (1954)‟e göre sınıflandırıldığında, 

topraklarda %23.7 düşük, %57.9 orta, %18.4 

yüksek, oranda fosfor içeriği belirlenmiştir.  

Alınabilir K bakımından incelenen 

topraklar Pizer (1967)‟e göre sınıflandırılmış ve 

sonuçlar Çizelge 3‟de gösterilmiştir. Buna göre 

toprakların %19.7‟si düşük %26.4‟ü orta, 

%53.9‟unun yüksek ve çok yüksek düzeyde 

potasyum içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye 

Florasında mevcut soğanlı irislerin doğal 

yetişme ortamlarından toprak örnekleri alınarak, 

bitkinin doğal yetişme ortamındaki toprak 

özellikleri hakkında bilgi edinmeye çalışılmıştır.  

Çalışma sonuçlarına göre; alınan toprak 

örneklerinin tamamına yakınının düşük 

seviyelerde tuz içerdiği, çoğunluğunun yüksek 

organik madde içeriğine sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Toprak reaksiyonunu açısından 

değerlendirildiğinde genel olarak toprakların 

nötr ve hafif alkalin karakterde olduğu 

görülmüştür.  

Kireç içerikleri alınan örnekler arasında 

oldukça farklılıklar gösterirken çok yüksek kireç 

değerleri de bulunmuştur. Toprakların alınabilir 

fosfor içerikleri 3–65 mg kg
–1

, alınabilir 

potasyum içerikleri ise 63–1218 mg kg
–1

 

değerleri arasında değişiklik göstermiştir.  
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Çizelge 1. Alınan toprak örneklerinin alındığı yere ve bitkilere ait bilgilerle toprakların bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri.  

Sıra 

No 

Alındığı 

yıl 

Alındığı 

yer 
Tür adı 

EC 

(µmhos 

cm
–1) 

pH 

Kireç 

(CaCO3) 

% 

Organik 

Madde 

% 

Alınabilir 

P 

(mg kg
–1

) 

Alınabilir 

K 

(mg kg
–1

) 

1 2007 Diyarbakır Iris aucheri 224 6.75 0.00 12.34 19 458 

2 2007 Diyarbakır Iris aucheri 267 7.08 0.00 5.82 16 572 

3 2008 Tunceli Iris aucheri 215 8.11 1.61 5.55 15 250 

4 2008 Hakkari Iris aucheri 274 7.66 19.87 5.64 30 230 

5 2007 Mardin Iris bakeriana 276 7.70 39.18 11.1 21 707 

6 2007 Mardin Iris bakeriana 190 7.71 5.60 7.11 10 974 

7 2007 Ardahan Iris caucasica subsp caucasica 205 6.20 0.00 9.90 13 518 

8 2007 Erzincan Iris caucasica subsp caucasica 172 7.59 15.17 2.90 9 390 

9 2007 Erzurum Iris caucasica subsp caucasica 292 7.54 14.22 4.84 11 645 

10 2007 Erzurum Iris caucasica subsp caucasica 339 7.33 5.31 5.55 14 525 

11 2007 Erzincan Iris caucasica subsp caucasica 176 7.31 0.19 3.65 8 230 

12 2008 Van Iris caucasica subsp caucasica 230 7.20 0.68 5.09 29 100 

13 2008 Tokat Iris caucasica subsp caucasica 135 7.96 0.59 3.13 15 116 

14 2008 Van Iris caucasica subsp caucasica 202 8.06 1.77 4.47 10 610 

15 2008 Gümüşhane Iris caucasica subsp caucasica 134 6.94 0.00 1.31 4 115 

16 2008 Van Iris caucasica subsp turcica 200 7.56 1.35 9.40 21 625 

17 2008 Bitlis Iris caucasica subsp turcica 91 6.90 0.00 4.95 4 215 

18 2008 Erzincan Iris caucasica subsp turcica 167 7.75 2.34 2.54 12 285 

19 2008 Sivas Iris celikii 1009 7.76 22.97 4.24 10 391 

20 2007 Niğde Iris danfordia 199 8.27 11.84 3.47 7 250 

21 2008 Sivas Iris danfordia 155 8.22 19.80 1.31 6 311 

22 2009 Sivas Iris danfordia 168 8.37 24.95 2.41 8 233 

23 2007 Aksaray Iris galatica 200 8.36 16.57 2.83 11 378 

24 2007 Karaman Iris galatica 191 7.80 16.83 9.14 18 480 

25 2007 Erzincan Iris galatica 167 7.73 27.30 2.69 9 195 

26 2008 Sivas Iris galatica 155 8.22 19.80 1.31 6 311 

27 2008 Amasya Iris galatica 150 8.36 9.51 2.03 5 185 

28 2008 Ordu Iris galatica 165 7.72 0.78 3.65 6 325 
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29 2007 Gaziantep Iris histrio 288 7.77 11.2 11.64 49 694 

30 2007 Gaziantep Iris histrio 154 7.50 0.40 9.89 60 1218 

31 2007 İçel Iris histrio 543 7.67 41.83 11.64 28 568 

32 2008 Amasya Iris histrioides 196 7.75 3.02 7.11 6 450 

33 2009 Amasya Iris histrioides 248 7.06 0.40 12.00 8 348 

34 2007 Artvin Iris nezahatiae  151 7.76 0.00 1.36 7 138 

35 2008 Artvin Iris nezahatiae  266 8.14 3.96 0.98 3  

36 2007 Antalya Iris pamphylica 131 7.54 0.40 3.47 6  

37 2007 Antalya Iris pamphylica 153 7.59 0.79 28.43 23  

38 2007 Antalya Iris pamphylica 302 7.44 2.77 21.12 23  

39 2007 Adıyaman Iris persica 318 7.91 31.19 3.42 11  

40 2007 Diyarbakır Iris persica 262 7.26 0.00 2.98 55  

41 2007 K. Maraş Iris persica 157 7.78 40.00 4.47 12  

42 2007 Niğde Iris persica 105 8.65 13.02 0.98 6  

43 2007 Konya İris persica 147 8.05 16.07 3.65 8  

44 2007 Erzincan Iris persica 268 7.48 12.78 3.24 10  

45 2007 K. Maraş Iris persica 159 7.36 0.19 5.11 16  

46 2008 Malatya Iris persica 153 8.58 13.69 2.28 5  

47 2008 Elazığ Iris persica 242 8.20 1.41 2.41 18  

48 2007 Niğde Iris persica 201 8.60 44.98 2.54 12  

49 2008 Malatya Iris persica 91 7.57 0.00 0.71 16  

50 2008 Malatya Iris persica 81 7.21 0.00 2.54 4  

51 2008 Malatya Iris persica 158 8.04 43.46 4.24 10  

52 2008 Malatya Iris persica 128 7.90 0.40 2.03 34  

53 2008 Bitlis Iris persica 143 8.10 7.45 2.69 10  

54 2008 Sivas Iris persica 170 8.28 57.86 1.85 7  

55 2009 Ankara Iris persica 237 8.03 3.49 3.06 9  

56 2009 Malatya Iris persica 182 8.48 64.16 1.07 7  

57 2008 Malatya Iris pseudacaucasica 91 7.57 0.00 0.71 16  

58 2008 Van Iris pseudacaucasica 131 8.17 7.45 2.47 13  

59 2008 Van Iris pseudacaucasica 180 8.28 4.71 2.98 9  

60 2008 Van Iris pseudacaucasica 222 8.28 25.08 2.28 8  

61 2008 Tunceli Iris reticulata  215 8.11 1.61 5.55 15  

62 2008 Malatya Iris reticulata  91 7.57 0.00 0.71 16  

63 2008 Van Iris reticulata  198 8.12 1.57 4.04 10  

64 2008 Erzincan Iris reticulata  167 7.75 2.34 2.54 12  

65 2007 Antalya Iris stenophylla 132 7.17 0.00 6.53 9  

66 2007 Karaman Iris stenophylla 150 7.72 3.71 9.90 65  

67 2007 İçel Iris stenophylla 147 7.38 0.20 6.71 9  

68 2007 Karaman Iris stenophylla 162 7.68 7.65 11.28 21  

69 2007 Karaman Iris stenophylla 180 7.85 8.61 2.98   

70 2007 Karaman Iris stenophylla 192 7.86 13.70 6.35   

71 2007 Karaman Iris stenophylla 137 7.94 30.57 6.53   

72 2007 Konya Iris stenophylla 174 8.03 30.96 2.98   

73 2007 Karaman Iris stenophylla 125 7.87 9.80 3.42   

74 2007 Konya Iris stenophylla 154 7.63 0.00 3.77   

75 2007 Konya Iris stenophylla 181 7.9 13.07 4.84   

76 2007 İçel Iris stenophylla 163 7.73 26.17 9.68   
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Çizelge 2. Analiz sonuçlarına ait minimum, maksimum ve ortalama değerler.  

Toprak Özellikleri Min. Değerler Max. Değerler Ort. Değerler 

pH 6.20 8.65 7.77 

EC25 (µmhos cm
–1

) 81 1009 200 

CaCO3 (%) 0.00 64.16 11.58 

Organik Madde (%) 0.71 28.43 5.15 

Alınabilir P (mg kg
–1

) 3 65 15 

Değişebilir K (mg kg
–1

) 63 1218 339 

 

Çizelge 3. Toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması  

Toprak Özelliği Sınır Değeri Değerlendirme % 

pH (Eyüpoğlu, 1999) 

4.5–5.5 Orta Asit 0 

5.6–6.5 Hafif Asit 1.3 

6.6–7.5 Nötr 31.6 

7.6–8.5 Hafif Alkalin 63.1 

>8.5 Kuvvetli Alkali 4.0 

EC25 (µmhos cm
–1

; Dellavalle, 1992) 

<400 Tuzsuz 97.4 

400–800 Hafif Tuzlu 1.3 

801–1200 Orta Tuzlu 1.3 

1201–1600 Tuzlu 0.0 

CaCO3 (%; Çağlar, 1958) 

<1.0 Çok Düşük 31.6 

1.0–5.0 Düşük 18.4 

5.1–15.0 Orta 21.0 

15.1–25.0 Yüksek 11.8 

>25.0 Çok Yüksek 17.2 

Organik Madde (%; Anonim, 1985) 

<1.0 Çok Düşük 6.6 

1.0–2.0 Düşük 7.9 

2.1–3.0 Orta 25.0 

3.1–4.0 Yüksek 14.5 

>4.0 Çok Yüksek 46.0 

Alınabilir P (mg kg
–1

, Olsen ve ark., 1954) 

<3.0 Çok Düşük 0.0 

3.0–7.0 Düşük 23.7 

7.1–20.0 Orta 57.9 

>20.0 Yüksek 18.4 

Değişebilir K (mg kg
–1

; Pizer, 1967) 

<100 Çok Düşük 5.3 

100–150 Düşük 14.4 

151–200 Orta 3.9 

201–250 İyi 22.5 

251–320 Yüksek 11.8 

>320 Çok Yüksek 42.1 
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Özet 

Bu çalışma, 2007–2009 yılları arasında Yalova ekolojik koşullarında farklı miktarlarda uygulanan azotun 

bazı doğal çiçek soğanlarında (Lilium candidum, Galanthus elwesii ve Leucojum aestivum) soğan büyüklüğü 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.  

Bu amaçla dekara 0, 5, 10 ve 20 kg azot uygulamaları yapılmıştır. Uygulamalar iki gelişme sezonunda da 

aynı şekilde tekrarlamıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre beş tekrarlamalı olarak kurulmuştur.  

Uygulanan 10 kg da
–1

 N düzeyindeki gübrenin zambağın (L. candidum) soğan ağırlığı üzerine istatistiksel 

olarak önemli düzeyde (p<0.01) etkili olduğu saptanmıştır. Azot uygulamalarının kardelen (G. elwesii)ve göl 

soğanında (L. aestivum) soğan büyüklüğü üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Azot, gübreleme, kardelen, zambak, göl soğanı 

 

The Effects of Different Nitrogen Dosages on the Size of Bulb of Some Geophytes (Lilium candidum, 

galanthus elwesii, leucojum aestivum) 

Abstract 

This study was carried out to determine the effects of different nitrogen doses on some geophytes (Lilium 

candidum, Galanthus elwesii ve Leucojum aestivum) size of bulb during 2007–2009 in Yalova ecological 

conditions.  

For this purpose the nitrogen was applied at the rates 0, 5, 10 and 20 kg da
–1

 the application was repeated 

twice in two growing seasons. The experiment was designed according to randomized block design with five 

replication.  

With respect to the means of the bulb weight, 10 kg da
–1

 N applications were affected significantly 

(p<0.01). No significant differences was observed due to the nitrogen application on the size of bulb of galanthus 

(G. elwesii) and leucojum (L. aestivum).  

 

Keywords: Nitrogen, fertilization, galanthus, lilium, leucojum 

 

GiriĢ 

Çiçek soğanları, dünyanın bazı ülkelerinde 

ve Türkiye‟de ekonomiye sağladığı katkı 

bakımından süs bitkileri içerisinde ayrı bir 

öneme sahiptir. Ancak ülkemizde ekonomiye 

sağlanan bu katkının büyük bir kısmı doğal çiçek 

soğanlarından karşılanmakta ve bunların da 

büyük bir çoğunluğu doğadan sökülmektedir. 

Ülkemiz dünya çiçek soğanı ihracatında ilk 

sıralarda yer almaktadır.  

Türkiye; coğrafik konumu, jeomorfolojik 

yapısı ve çok farklı ekolojik durumu ile 

biyoçeşitlilik yönünden dünyanın en önemli gen 

merkezlerinden birisidir. Türkiye‟de 8897 

çiçekli bitki ve eğrelti türü, yaklaşık 10500 

civarında da takson bulunmaktadır. Bu türlerden 

3022‟si (%34.4) endemiktir (Özhatay ve ark., 

2003).  

Geofitler, toprak altında soğan, yumru ve 

rizom gibi gıda maddesi depo eden özelleşmiş 

toprak altı gövdeleri taşıyan otsu bitkilere 

verilen genel isimdir (Anonim, 1996). 

Anadolu‟daki biyolojik zenginliğin önemli bir 

kısmını geofitler oluşturmaktadır. Üç gen 

kuşağının kavşağında konumlanmış olan 

Anadolu topraklarının geofitler açısından da son 

derece zengin olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 

yaklaşık 40 cins, 700 kadar tür bulunmaktadır 

(Arslan ve ark., 1996; Güner ve ark., 2002).  

Doğal zenginliklerimizden olan çiçek 

soğanları, gün geçtikçe şehirleşme ve 

sanayileşmenin artması ve doğadan aşırı 

sökümlerle azalmakta ve hatta bazıları yok 

olmaktadır. Türkiye‟nin ekonomik değere sahip 

soğanlı bitkilerinin sürdürülebilir ticareti için, 

üretim büyütme ve çoğaltma çalışmalarına hız 

verilmelidir (Ergün ve ark., 1997). Bu çalışma 
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ile ülkemizde üretimi yapılan doğal çiçek 

soğanlarından Lilium candidum, Galanthus 

elwesii, Leucojum aestivum ve Cyclamen 

hederefolium da farklı miktarlarda azot 

uygulamaları yapılarak büyümenin hızlanması 

hedeflenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Deneme 2007–2009 yılları arasında 

Yalova ilinde seçilen deneme arazilerinde 

yürütülmüştür. Çalışmanın başlangıcında 

deneme yerlerinden alınan toprak örneklerinde 

yapılan analiz sonuçlarına göre belirlenen toprak 

özellikleri Çizelge 1‟de verildiği gibidir.  

Toprak örnekleri deneme başlangıcında 0–

20 ve 20–40 cm derinlikten genel kurallara 

uygun olarak (Jackson, 1962) paslanmaz çelik 

kürek ile alınmış ve polietilen torbalara 

konularak etiketlenmiştir. Laboratuara getirilen 

toprak örnekleri, Kacar (1994)‟ın bildirdiği 

şekilde analize hazırlanmış, bünye, saturasyon 

%‟sine göre (Gedikoğlu, 1990), pH, 1:2.5 

toprak–su karışımında cam elektrotlu pH metre 

ile (Anonim, 1981), elektriksel iletkenlik aynı 

karışımda EC metre ile ölçülmüştür. % Kireç; 

Çağlar (1958)‟e göre Scheibler kalsimetresi ile, 

toprakların % organik madde içerikleri, Jackson 

(1960) tarafından bildirildiği şekilde modifiye 

Walkley–Black yöntemiyle belirlenmiştir. 

Alınabilir fosfor, Olsen ve ark. (1954) tarafından 

bildirilen yönteme göre, alınabilir potasyum, 1 N 

Amonyum Asetat (pH 7) ekstraksiyonu ile 

(Anonim, 1980) belirlenmiştir.  

Çalışmada bitki materyali olarak zambak 

(L. candidum), kardelen (G. elwesii) ve göl 

soğanı (L. aestivum) kullanılmıştır. Denemeler 

tesadüf blokları deneme desenine göre beş 

tekrarlamalı olarak üç ayrı deneme halinde 

yürütülmüştür. Her üç denemede de azotun 0 

(kontrol), 5, 10 ve 20 kg da
–1

 seviyeleri 

çalışmanın konusunu oluşturmuştur. 

Uygulamalarda azotlu gübre olarak %21 N ve 

%24 S içeren Amonyum sülfat, fosforlu gübre 

olarak %44 P2O5 içeren triple süper fosfat ve 

potasyumlu gübre olarak da %50 K2O ve %17 S 

içeren Potasyum sülfat kullanılmıştır. Fosfor ve 

potasyumlu gübreler deneme öncesi yapılan 

toprak analizleri sonucunda bitkilerin ihtiyacına 

göre uygulanmıştır.  

Deneme alanları dikim yapılmadan önce 

pullukla 20–25 cm derinliğinde sürülmüş 

sonrasında diskarov çekilerek parselizasyon 

işlemi yapılmıştır. Sonbaharda dikim 

yapılmadan önce deneme konularına göre 

önceden hazırlanan gübrelerden azotlu gübrenin 

1/3‟ü toprak yüzeyine uygulanmış ve toprakla 

karışması sağlanmıştır. Kalan gübrenin 1/3‟ü 

Şubat ayında, son 1/3‟lük kısmı ise Nisan ayında 

uygulanmıştır. Uygulamaya 2. yılda da aynı 

şekilde devam edilmiştir. Dikimler türlere göre 

aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir:  

Zambak (L. candidum) için Kasım ayı 

ortalarında sıra arası 40 cm ve sıra üzeri 10 cm 

olacak şekilde belirlenen parsellere her parselde 

60 adet, 2 ay süre ile inkübasyona tabi tutulan 

soğan dış pullarından elde edilen yavru soğanlı 

pullar kullanılarak elle yapılmıştır.  

Kardelen (G. elwesii) ve göl soğanı (L. 

aestivum) için de Kasım ayı ortalarında sıra arası 

40 cm ve sıra üzeri 5 cm olacak şekilde 

belirlenen parsellere her parselde 120 adet, 

yaklaşık 1 cm çevre boyuna sahip, o yıl 

içerisinde tohumdan elde edilmiş, soğanlar 

kullanılarak elle yapılmıştır.  

Yetiştirme periyodu boyunca ot alma ve 

sulama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı 

içerisinde 20. ayın sonuna gelindiğinde 

sökümleri yapılmıştır. Elde edilen soğanların 

çevre boyları mm olarak ağırlıkları da gram 

olarak ölçülmüştür. veriler varyans analizine tabi 

tutulmuş, analizlere göre istatistiksel olarak 

önemli çıkan muameleler arasındaki farkı 

belirlemek için LSD testi uygulanmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Farklı miktarlarda azot uygulamaları 

sonunda zambak (L. candidum), kardelen (G. 

elwesii) ve göl soğanı (L. aestivum) soğanlarında 

elde edilen ortalama soğan çevre boyları ve 

ağırlıkları Çizelge 2, 3 ve 4‟te verilmiştir.  

Farklı miktarlarda uygulanan azotun 

zambaklarda (L. candidum) soğan çevre 

boylarına etkisi önemli bulunmazken N2 (10 kg 

N da
–1

) ve N3 (20 kg N da
–1

) dozlarında en 

yüksek soğan ağırlıkları elde edilmiştir.  

Kardelen (G. elwesii) ve göl soğanı (L. 

aestivum) için farklı miktarlarda uygulanan 

azotun bitkilerde soğan çevre boyları ve soğan 

ağırlıkları üzerine etkileri ise önemsiz 

bulunmuştur.  

Özellikle yurt içinde olmak üzere doğal 

çiçek soğanlarının gübrelenmesi konusunda çok 

fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Blaney ve 

Roberts (1967), Pacific Northwest‟de yetiştirilen 

liliumlar için 140 kg N ha
–1

, 280 kg P2O5 ha
–1

 ve 

200 kg K2O ha
–1

 dozlarını önermişlerdir. 
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Araştırıcılar fosforlu gübrenin tamamının dikim 

öncesi, potasyum ve azotlu gübrelerin bir 

kısmının dikimde kalan kısmının ise ilkbaharda 

verilmesinin uygun olacağını bildirmektedirler.  

Altay ve Müftüoğlu (2004), Çanakkale 

ilinde yetiştirme ortamı olarak torf kullandıkları 

çalışmada C. hederifolium bitkisinde en fazla 

sayıda ihracata uygun soğanı dekara 50 kg 

Amonyum sülfat, 150 kg Triple süper fosfat ve 

150 kg Potasyum sülfat uygulaması yaparak elde 

etmişlerdir.  

Yaptığımız çalışma ile ikinci yıl dolmadan 

yapılan sökümlerde ihracat boyutlarına ulaşan 

soğanlar elde edilememiştir. Yapılan çalışmada 

kardelen ve göl soğanı için uygulamalar arasında 

farklılık görülmemiştir. Zambak için dekara 

uygulanan 10 kg N‟un uygulamalar arasındaki 

en uygun doz olduğunu söyleyebiliriz.  
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Çizelge 1. Deneme arazilerine ait bazı toprak özellikleri 

Toprak Özellikleri 

Bitki Türleri 

Lilium candidum Galanthus elwesii Leucojum aestivum 

0–20 cm 20–40 cm 0–20 cm 20–40 cm 0–20 cm 20–40 cm 

% Saturasyon 50 49 50 50 44 44 

pH 7.86 7.88 7.90 7.88 7.91 7.90 

EC25 (µmhos cm
–1

) 203 198 231 184 184 173 

CaCO3 (%) 1.81 2.01 1.21 1.41 1.21 1.41 

Organik Madde (%) 2.15 2.03 1.85 1.85 1.80 1.68 

Alınabilir P (mg kg
–1

) 10 8 11 9 10 9 

Alınabilir K (mg kg
–1

) 185 173 155 150 113 100 
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Çizelge 2. Farklı azot seviyelerinde zambaklarda (Lilium candidum) ortalama olarak elde edilen soğan çevre 

boyları ve ağırlıkları.  

Uygulanan N kg da
–1

 Soğan çevre boyu (mm) Soğan ağırlığı (g) 

0 (N0) 

5 (N1) 

10 (N2) 

20 (N3) 

56.41 

56.44 

62.17 

64.65 

4.00 b 

4.43 b 

6.68 a 

7.79 a 

LSD ö.d. 2.95** 

(*): P<0.05, (**): P<0.01, ö.d.: İstatistikî olarak önemli değil, farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir.  

 

Çizelge 3. Farklı azot seviyelerinde kardelenlerde (Galanthus elwesii) ortalama olarak elde edilen soğan çevre 

boyları ve ağırlıkları.  

Uygulanan N kg da
–1

 Soğan çevre boyu (mm) Soğan ağırlığı (g) 

0 (N0) 

5 (N1) 

10 (N2) 

20 (N3) 

32.03 

36.16 

33.64 

35.64 

1.84 

1.99 

1.81 

1.90 

LSD ö.d. ö.d. 

ö.d.: İstatistikî olarak önemli değil.  

 

Çizelge 3. Farklı azot seviyelerinde göl soğanlarında (Leucojum aestivum) ortalama olarak elde edilen soğan 

çevre boyları ve ağırlıkları.  

Uygulanan N kg da
–1

 Soğan çevre boyu (mm) Soğan ağırlığı (g) 

0 (N0) 

5 (N1) 

10 (N2) 

20 (N3) 

43.74 

46.06 

45.30 

46.60 

3.63 

4.08 

3.34 

3.61 

LSD ö.d. ö.d. 

ö.d.: İstatistikî olarak önemli değil 
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Özet 

Antalya‟nın Alanya ilçesi her yıl yaklaşık 1.5 milyon turistin geldiği ve yaklaşık 900 milyon dolar turizm 

gelirinin elde edildiği önemli bir turizm merkezidir. Ancak, Alanya‟da birçok turizm alanı atıl durumda 

bulunmakta ve değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Alanya Türkler Belediye sınırları 

içerisinde yer alan Kargı çayı vadisinde, aromatik süs ve tıbbi bitkilerle bir alan oluşturularak Türkiye‟de turizm 

sektöründe inovatif bir ürün ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Çalışma Ağustos 2011–Ağustos 2012 dönemleri 

arasında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli proje kapsamında yürütülmüştür. Vadiyedikilen 

bitkilerin seçimi yapılırken, bölgeye kolay adapte olabilme durumları başta olmak üzerearoma etkileri (çiçek ya 

da yaprak), çiçek rengi, bitki boyu, bitki formu (ağaç, çalı, sarılıcı, yer örtücü) ve çiçeklenme dönemi gibi 

özellikler dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda bahsedilen bölgede, 100 bitki türü belirlenmiş ve çoğaltım 

organlarına göre bitkiler temin edilerek Haziran 2012‟de dikimleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçta bölgede turizmin 

12 aya yayılmasına katkıda bulunacak olan Rekreasyonel bir alan oluşturulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Alanya, Kargı çayı, süs bitkileri, tıbbi bitkiler 

 

Selection of Ornamental and Medicinal Plants Having Aromatic Effect in The Valley of Alanya Kargı 

Creek 

Abstract 

Alanya, town of Antalya, is an important tourist center. Approximately, 1.5 million tourists are arriving in 

the town each year. Tourism revenue obtained from the area is about $ 900 million. However, many touristic area 

of Alanya are inactive and waiting for being evaluated. In this context, this study is intended to elicit an 

innovative product for tourism industry in Turkey within the municipal boundaries of Türkler, in the valley 

Alanya Kargı Creek, by creating an area of aromatic, ornamental and medicinal plants. The study was carried out 

in the period between August 2011–August 2012 by the support of West Mediterranean Development Agency 

(BAKA) project. The features considered to select the plants in the valley were the effects of conditions to adapt 

to the region easily, flower color, plant height, plant form (trees, shrubs, ivies, groundcovers) and the flowering 

period. In this context, in the mentioned region, 100 species of plants were maintained according to the organs of 

propagating plants and plantings were carried out in June 2012. The study will contribute to tourism such that it 

will spread the tourism over 12 months in the region.  

 

Keywords: Alanya, Kargı river, ornamental plants, medicinal plants 

 

GiriĢ 

Alanya uluslararası marka imajına sahip 

bir turizm destinasyonudur. Yıllık ortalama 2.8–

3.0 milyon arasında turist ağırlamakta ve 

yaklaşık 900 milyon dolar turizm geliri elde 

etmektedir (Anonim, 2013a). Ancak Alanya‟da 

var olan birçok turizm alanı atıl durumda 

bulunmakta ve değerlendirilmeyi beklemektedir. 

Alanya‟nın ulusal ve uluslararası turizm 

gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi için bu 

alanların biran önce değerlendirilmesi ve turizme 

kazandırılması gerekmektedir. Bir başka sorun 

da Alanya‟ya gelen turistlerin paket turlarla 

yöreye gelmeleri ve paket turların Alanya‟da 

ihtiyaç duyacakları herşeyi kapsaması (herşey 

dahil sistem) nedeniyle turistlerin kişi başı 

harcamalarının düşük olmasıdır. Bu durum 

özellikle yerel halkın turizmden doğrudan gelir 

elde etmesini engellemektedir. Turistleri otelden 

çıkarmanın yolu, ilgilerini çekebilecek ve onlara 

para harcatabilecek alanlar oluşturmaktır.  

Günümüz kentlerinde açık alanların 

yitirilmemesi, ekolojik dengenin korunabilmesi, 

yaşanabilir çevre oluşturulabilmesi amacıyla; 

ekolojik planlama ve tasarıma ilişkin yöntemler 

ve yasal önlem arayışları artmaktadır (Arslan, 

2010). Kent ve yakın çevresinde planlanan açık 

ve yeşil alanlarda kullanılacak bitki türlerin 

seçiminde çok yönlü kullanımın yaygınlaştığı 

görülmektedir. Yapılan tasarımlarda amacına 
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uygun olarak fonksiyonel ve estetik 

özelliklerinden dolayı ağaç, ağaççık, çalı, 

sarılıcı, tırmanıcı, yer örtücü, tek ve çok yıllık 

mevsimlik ve örtü bitkileri kullanılmaktadır. 

Kullanılacak materyalinmekan yaratma ve gölge 

yapma gibi işlevlerinin yanında yapraklarının ya 

da çiçeklerinin renk, koku ve hatta meyvelerinin 

albenisi yönünden de estetik olması 

istenmektedir (Çığ ve ark., 2010). Bu bakımdan 

ülkemizde de son yıllarda özellikle kentsel 

peyzaj alanlarında süs bitkilerinin yanında tıbbi 

ve aromatik bitkilerin kullanımı günden güne 

hızla artmaya başlamıştır. Aynı zamanda tıbbi ve 

aromatik bitkilerin bir çoğu su isteğinin az 

olması, yetiştiriciliğinin kısmen kolay olması ve 

ekonomik açıdan da önemli olması nedeniyle 

önem taşımaktadırlar (Eşbahtunçay ve Şirin, 

2002).  

2011–2012 yılları arasında Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli olarak 

yürütülen bu çalışmada, Alanya‟nın Türkler 

beldesinde bulunan Kargı Çayı Vadisinin, 

Alanya turizmine dolayısıyla da Türkiye 

turizmine hizmet vermesi için süs ve tıbbi 

bitkilerden oluşan bir aromatik alan 

oluşturulması planlanmıştır. Vadiye dikilen ve 

kokusuyla ön plânda olan aromatiktıbbi bitkiler 

sayesinde yörede alternatif tıp turizmi için bir 

adım atılmasının sağlanması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Alanya‟nın yaklaşık 18 km batısındaki 

Türkler Belediyesi‟nin doğusunda yer alan ve D 

400 karayoluna uzaklığı 5 km olan, 191.602,74 

m
2
‟lik alana sahip Kargı çayı vadisinde (enlem 

36.583 ve boylam: 31.833) kullanılandoğal veya 

kültürel, aromatik etkiye sahip 100 farklı süs ve 

tıbbibitki türü çalışma materyalini 

oluşturmaktadır.  

Vadiye dikilecek bitkilerin seçimi 

yapılırken ilk olarak alanın iklim ve toprak 

özellikleri incelenmiş, bu özelliklere 

görebölgeye kolay adapte olabilecek aromatik 

süs ve tıbbi bitki türlerinin seçimi yapılmıştır. 

Daha sonra bu türler ağaç, çalı, sarılıcı, yer 

örtücü ve otsu olma durumlarına göre 5 gruba 

ayrılmışlardır. Her grup, aromatik etkilerinin 

(kokulu olma durumu) görüldüğü kısım (çiçek 

ya da yaprak), çiçek rengi, bitki boyu, 

çiçeklenme dönemi ve otsu bitkilerde çoğaltım 

şekli gibi özellikler dikkate alınarak 

incelenmişlerdir. Seçimi yapılan bitkilerin temini 

için Antalya ile Alanya çevresindeki peyzaj 

firmaları ve araştırma enstitüsündeki imkanlar 

araştırılmış, mevcut olanların bir kısmının 

doğrudan bir kısmının ise ihale usulü ile 

teminleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Çalışma sonucunda vadide kullanılan bitki 

türleri ağaç, çalı, sarılıcı, yer örtücü ve otsu olma 

durumlarına göre 5 grup altında incelenerek 

aşağıda Çizelgeler halinde (Çizelge 1–4) 

sunulmuştur. Bitkilerin boyu, rengi, dokusu, 

bütünsel düzeni ve birbirleri ile olan ilişkileri bir 

tasarımın kalitesinde önemli rol oynayan 

faktörlerdir (Booth, 1983). Bu nedenle seçimi 

yapılan bitkilerin tasarım açısından bu ve 

benzeri özellikleri dikkate alınmıştır. Çalımsı, 

sarılıcı ve yer örtücü bitki türlerinin birçoğunun 

çoğaltımı çelikle yapıldığı için ayrı bir sütun 

halinde değerlendirme yapılmamıştır. Ağaç 

türlerinin birçoğunun çoğaltımı ise tohumla 

yapılmakta olduğundan ayrı bir sütun halinde 

değerlendirilmemişlerdir.  

Aromatik özelliğe sahip olan seçilmiş bu 

bitkilerin birçoğu su ve bakım isteği minimum 

olan ve Akdeniz florasında kullanılabilecek 

türlerdir. Kargı Çayı vadisindeki gerekli alt yapı 

çalışmalarının (elektrik sistemi, sulama sistemi, 

yağmur kanalları, bisiklet ve yaya parkurları, 

yangın–sulama havuzları, spor alanları, vb.) 

tamamlanmasından sonra, yapılmış olan bu 

çalışma sonuncunda belirlenip temin 

edilenbitkilerin hazırlanmış olan peyzaj 

projesine göre 2012 yılı Haziran ayı içerisinde 

dikimleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Sonuç  

Bu çalışma, Alanya Türkler Belediyesi 

Kargı Çayı Vadisinde kullanılabilecek, aromatik 

özellikler gösteren süs ve tıbbi bitkilerin 

belirlenmesi, peyzajda kullanım özelliklerinin 

ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Alanya ilçesinin turizm sektöründeki en büyük 

sorunu olan mevsimsellik özelliğinin 

kırılmasına, turizmin 12 aya yayılabilmesine ve 

atıl durumda bekleyen, turizm potansiyeline 

sahip alanların ekonomiye girdi sağlayacak, yeni 

istihdam alanlarıyaratacak şekilde turizme 

kazandırılmasına öncülük etmesi için oluşturulan 

alanda 100 farklı süs ve tıbbi bitki türünün 

seçimi yapılmıştır. Bu türler ağaç, çalı, sarılıcı, 

yer örtücü ve otsu olma durumlarına göre 

sınıflandırılmıştır. “Aromatik Cennet Vadisi” 

ismiyle bölge turizmine destek vermesi ve 
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turizm çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunacak olan bu alanın Haziran 2013‟de 

hizmete açılması beklenmektedir. Bu çalışmanın 

aynı zamanda insanların doğayla buluşmasını 

sağlaması ve bölge halkının çevre bilincinin 

gelişmesine katkıda bulunması açısından da 

önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Kargı Çayı vadisi için seçilen otsu bitki türleri, özelliklerive kullanım şekilleri  

Bitki Adı 
Çiçek 

Rengi 
Boyu 

Çiçeklenme 

Dönemi 

Aroma 

Etkisi 

Çoğaltım 

Şekli 

Acı Pelin 

Artemisia absinthhium L. 
Sarı 0.80–1.20 m 

Temmuz 

Ağustos 
Çiçek Tohum 

Adaçayı 

Salvia fruticosa 
Eflatun 0.50 m 

Mart 

Mayıs 
Yaprak Tohum 

Adaçayı 

Salvia officinalis 

Pembe 

Eflatun 
0.50 m 

Mart–Mayıs 

Kasım–Aralık 
Yaprak Tohum 

Adaçayı 

Salvia sclarea 

Pembe 

Eflatun, Beyaz 
1.00 m 

Mart 

Mayıs 
Yaprak Tohum 

Adaçayı 

Salvia tomentosa 

Pembe 

Eflatun 
1.00 m 

Mart–Mayıs 

Kasım–Aralık 
Yaprak Tohum 

Adaçayı 

Salvia virgata 

Pembe 

Eflatun 
0.15–1.00 m 

Mart 

Mayıs 
Yaprak Tohum 

Akşam Çiçeği 

Oenothera biennis 
Sarı 1.00–2.00 m İlkbahar Çiçek Tohum 

Akşam Sefası 

Myrabilis jalapa 

Sarı 

Pembe 
1.00 m 

Yaz ortası 

Sonbahar 
Çiçek Çelik 

Altınotu 

Helichrysum italicum 
Sarı 0.6–1.00 m İlkbahar Çiçek Tohum 

Altın Otu 

Helchrysum arenarium 
Sarı 0.10–0.70 m İlkbahar Çiçek Tohum 

Anason 

Pimpinella anisum 
Beyaz 0.30–0.75 m Yaz dönemi Çiçek Tohum 

Arap Sümbülü 

Muscari armeniacum 
Eflatun 0.10–0.20 m Şubat–Mart Çiçek Soğan 

Arpa Çiçeği 

Fressia sp. 

Değişik 

Renklerde 
0.50–0.75 m 

Şubat 

Nisan 
Çiçek 

Korm, 

kormel 
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Civan Perçemi  

Achillea wilhelmsii C.Koch  
Sarı 1.00 m 

Temmuz 

Eylül 
Çiçek–Yaprak Tohum 

Civanperçemi 

Achilleae biebersteinii 

Sarı 

Pembe 
0.05–1.00 m 

Mayıs 

Eylül 
Çiçek Tohum 

Çalba 

Dorystoechas hastata 
Sarı 0.40–1.00 m 

Nisan 

Temmuz 
Yaprak Tohum 

Çörek Otu 

Nigella sativa 

Mavi 

Yeşil 
0.30 m 

Haziran 

Temmuz 

Çiçek 

Meyve 
Tohum 

Dağçayı 

Sideritis libanotica 
Sarı 1.00 m 

Temmuz 

Eylül 
Yaprak Tohum 

Dağ Çayı 

Sideritis perfoliata 
Beyaz 1.00 m 

Mart 

Mayıs 
Yaprak Tohum 

Dağ Çayı 

Sideritis stricta 
Sarı 1.00 m 

Mart 

Mayıs 
Yaprak Tohum 

Ekinezya 

Echinacea purpurea 

Pembe 

Kırmızı 
0.50–1.30 m 

Haziran 

Ekim 
Çiçek Tohum 

Fesleğen 

Ocimum basilium 
Eflatun 0.30–0.40 m 

Nisan 

Ekim 
Yaprak Tohum 

Frenk Kimyonu 

Carum carvi 
Beyaz 1.60 m 

Mayıs 

Haziran 
Çiçek Tohum 

Hodan Otu 

Boraga officinalis 

Mavimsi 

Eflatun 
0.30–1.00 m 

Mayıs 

Eylül 
Çiçek Tohum 

Itır Sardunya 

Pelargonium graveolens 

Pembe 

Eflatun 
0.30–1.00 m 

Çiçek açma 

zamanı uzun 
Yaprak Çelik 

İzmir Kekiği 

Origanum onites 
Beyaz 0.30–0.50 m 

Mart–Mayıs 

Kasım–Aralık 
Yaprak Tohum 

Kantaron 

Hypericum perforatum 
Sarı 0.50–0.80 m 

İlkbahar 

Yaz dönemi 
Çiçek Tohum 

Karabaş Kekik 

Thymbra spicata L.var.spicata 

Pembe 

Eflatun 
0.50 m 

İlkbahar, 

Sonbahar 
Çiçek Tohum 

Karanfil 

Dianthus calocephalus  
Pembe 0.70 m 

Mayıs 

Temmuz 
Çiçek 

Tohum 

Çelik 

Kekik 

Origanum vulgare 

Beyaz 

Pembe 
0.60 m 

Haziran 

Ekim 
Yaprak Tohum 

Kekik 

Stachys byzantina 

Pembe 

Eflatun 
0.40–0.88 m 

İlkbahar 

Sonbahar 
Yaprak Tohum 

Kekik 

Satureja sp. 

Beyaz 

Eflatun–Pembe 
0.15–0.35 m 

Mayıs 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Kimyon 

Cuminum cyminum 

Beyaz 

Pembe 
0.50 m Haziran 

Çiçek 

Yaprak 
Tohum 

Limon Otu 

Aloysia triphylla 
Beyaz 0.60–1.00 m Çiçeksiz Yaprak Tohum 

Meyan 

Glycyrr glabra 

Mavimsi 

Eflatun 
0.50–1.50 m 

Nisan 

Mayıs 

Yaprak 

Çiçek 
Rizom 

Nane 

Mentha spicata viridis 
Pembe 0.30–0.50 m 

Temmuz 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Nane 

Mentha longifolia L.Huds. 

Erguvan 

Beyaz 
0.40–1.20 m 

Temmuz 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Nane 

Mentha gracilis 

Beyaz 

Pembe 
0.30 m 

Temmuz 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Nane 

Nepeta italica 
Eflatun–Sarı – 

Temmuz 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Nergis 

Calendula officinalis 
Turuncu 0.50 m 

Kasım 

Mayıs 
Çiçek Tohum 

Nergis 

Narcissus sp. 
Sarı–Beyaz 0.20–0.60 m 

Kasım 

Aralık 
Çiçek Soğan 

Oğulotu 

Melissa officinalis 

Mavimsi Beyaz–

Açık Lila 
0.60–1.20 m 

Mayıs 

Ağustos 
Yaprak Tohum 

Papatya Çiçeği 

Matricaria chamomilla 
Sarı–Beyaz 0.10–0.50 m 

Mayıs 

Haziran 
Çiçek 

Tohum, 

Çelik 

Sabun Otu 

Saponaria officinalis 
Pembe–Beyaz 0.60 m 

Nisan 

Temmuz 
Çiçek Tohum 

Limon Otu Soluk Mavi 1.50 m Çiçeksiz Yaprak Ayırma 
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Cymbopogon sp. Yeşil Yapraklı 

Sümbülteber 

Polianthes tuberosa 
– 0.60–0.90 m 

Temmuz 

Ağustos 
Çiçek Yumru 

Yarpuz Otu 

Mentha pulegium 

Eflatun 

Pembe 
0.10–0.50 m 

Haziran 

Sonbahar başı 
Yaprak Tohum 

Yoğurt Otu 

Galium aparine 
Sarı 0.50 m 

Nisan 

Temmuz 

Çiçek 

Yaprak 
Tohum 

 
Çizelge 2. Çalımsı bitki türlerinin Kargı Çayı vadisinde kullanım şekilleri 

Bitki Adı Çiçek Rengi Boyu Çiçeklenme Dönemi Aroma Etkisi 

Adi Katırtırnağı 

Spartium junceum  
Sarı 1.00–3.00 m 

Nisan 

Temmuz 
Çiçek 

Amerikan Fulu 

Plumeria sp. 

Sarı–Kırmızı 

Pembe 
0.00–3.00 m 

Yaz  

dönemi 
Çiçek 

Ateş Dikeni 

Pyracantha coccinea 
Beyaz 2.00–5.00 m İlkbahar Çiçek 

Berberis 

Berberis thunbergii  

Sarı 

Turuncu 
2.00 m 

Nisan 

Mayıs 
Çiçek 

Bergamot 

Citrus sp. 
Beyaz 0.90 m 

Yaz 

dönemi 
Çiçek 

Biberiye 

Rosmarinus officinalis 
Eflatun 1.00–2.00 m 

Haziran 

Ağustos 
Yaprak 

Çalı Mine 

Lantana camara 

Beyaz–Kırmızı–

Pembe–Turuncu 
0.50–1.50 m 

Nisan 

Kasım 
Çiçek 

Dağ Muşmulası 

Cotoneaster sp. 

Beyaz–Pembe–

Kırmızı 
0.50–1.50 m İlkbahar Çiçek 

Defne 

Laurus nobilis 
Sarı 6.00–7.00 m 

Ocak 

Mayıs 
Yaprak 

Doğuş Eriği 

Carissa grandiflora 
Beyaz 2.00–3.00 m 

Yaz 

dönemi 
Çiçek 

Gül 

Rosa sp. 
Değişik Renklerde Değişik boylarda 

İlkbahar 

Yaz dönemi 
Çiçek 

Gül Hatmi 

Alcea rosea L.nigra 

Kırmızı 

Beyaz 
2.50–3.00 m İlkbahar Çiçek 

Gündüzsefası 

Ipomea purpurea  
Eflatun 2.0–2.50 m 

Temmuz 

Eylül 
Çiçek 

Hayıt 

Vitex agnus castus 
Mavi–Eflatun–Beyaz 1.0–3.00 m 

Temmuz 

Ağustos 
Çiçek–Yaprak 

Japon Gülü 

Hibiscus syriacus 

Beyaz–Pembe–

Kırmızı–Lavanta 
2.0–4.00 m 

Şubat 

Mayıs 
Çiçek 

Kamkat 

Fortunella margarita 
Turuncu 0.50–0.60 m 

Haziran 

Temmuz 
Çiçek 

Karabaş Kekik 

Thymbra spicata L.var.spicata 

Pembe 

Eflatun 
0.50 m İlkbahar Çiçek 

Karabaş Otu 

Lavandula stoechas  
Eflatun 0.50 m 

Mart 

Haziran 
Yaprak 

Kartopu 

Vibirnum opulus 
Beyaz 4.00 m 

Şubat 

Nisan 
Çiçek 

Keçisakalı 

Spirea vanhautti 
Beyaz 2.00 m Haziran Çiçek 

Lavanta 

Lavandula angustifolia 
Eflatun 0.30–0.50 m 

Haziran 

Ağustos 
Yaprak 

Lavantin 

Santolina viridis–Olivia 
Sarı, Yeşil 0.30 m Ağustos Yaprak 

Limonotu 

Lippia citriodora L. 
Beyaz 0.50 m İlkbahar Yaprak 

Mersin 

Myrtus communis 
Beyaz 1.00–3.00 m 

Haziran 

Ağustos 
Yaprak 

Mor Salkım 

Wisteria sinensis 

Mavimsi 

Eflatun 

20.00 m ye kadar 

uzar 
İlkbahar Çiçek 

Yabani Gül–Kuşburnu 

Rosa canina  

Pembe 

Beyaz 
3.00 m 

Yaz 

dönemi 
Çiçek 
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Çizelge 3. Sarılıcı ve yer örtücü bitki türlerinin Kargı Çayı vadisinde kullanım şekilleri 
Bitki Adı Çiçek Rengi Boyu Çiçeklenme Dönemi Aroma Etkisi 

Acemborusu 

Bignonia radicans. 

Kırmızı 

Sarı 
12 m ye kadar 

Temmuz 

Eylül 
Çiçek 

Arap Yasemini 

Jasminium sambac 
Beyaz 0.60–1.00 m İlkbahar Çiçek 

Begonvil 

Bougainvillea sp. 

Pembe–Kırmızı–

Beyaz–Sarı 
10.00–15.00 m 

Nisan 

Haziran 
Çiçek 

Böğürtlen 

Rubus caesius 
Beyaz 2.00–3.00 m 

Mayıs 

Ağustos 
Meyve 

Gündüzsefası 

Ipomea purpurea  
Eflatun 2.00–2.50 m 

Temmuz 

Eylül 
Çiçek 

Hanımeli 

Lonicera sp. 

Beyaz 

Sarı 
0.50 m 

Yaz 

dönemi 
Çiçek 

Limon Kekiği 

Thymus citriodorus 
Eflatun 0.20–0.25 m 

İlkbahar 

Sonbahar 
Yaprak 

Mor Salkım 

Wisteria sinensis  

Mavimsi 

Eflatun 

20 m ye kadar 

uzar 
İlkbahar Çiçek 

Nane 

Mentha piperita (yer örtücü)  
Eflatun 0.30–0.90 m 

Temmuz 

Ağustos 
Yaprak 

Yasemin 

Jasminum officinalis 
Beyaz 1.00–1.50 m 

Mayıs 

Ekim 
Çiçek 

Yıldız Yasemin 

Rhyncospermum jasmionides 
Beyaz 10.00–12.0 m 

Mayıs 

Haziran 
Çiçek 

 
Çizelge 4. Ağaç türlerinin Kargı Çayı vadisinde kullanım şekilleri 

Bitki Adı Çiçek Rengi Boyu Çiçeklenme Dönemi Aroma Etkisi 

Akasya Ağacı 

Acacia cyanophylla  
Sarı 4.00 m İlkbahar Çiçek 

Akka 

Feijoa sellowiana 

Pembe 

Beyaz 
3.00–4.00 m Haziran–Temmuz Çiçek 

Cıtrus Türleri  

Limon, portakal, mandarin 
Beyaz 5.00–10.00 m Nisan–Haziran Çiçek 

Erguvan 

Cercis siliquastrum  
Pembe 10.00 m ye kadar Nisan–Haziran Çiçek 

İğde Ağacı 

Eleagnus sp. 
Sarı 

7.00–8.00 m ye 

kadar 
Haziran Çiçek 

Jakaranda 

Jacaranda mimosifolia 
Eflatun 10.00 m ye kadar İlkbahar–Yaz Çiçek 

Lale Ağacı 

Liriodendron tulipifera  
Sarı Ortası Turuncu 10.00 m ye kadar Mayıs–Temmuz Çiçek 

Manolya 

Magnolia grandiflora 
Beyaz 20.00–30.00 m Yaz dönemi Çiçek 

Mercan Ağacı 

Erytrina cristagalli 
Kırmızı 6.00–9.00 m Yaz dönemi Çiçek 

Nar 

Punica granatum ssp. 
Kırmızı 1.00–5.00 m Nisan–Haziran Çiçek 

Turunçgil Yasemini 

Murraya orangea 
Beyaz 5.50 m ye kadar İlkbahar Çiçek 

Süs Ayvası  

Cydonia japonica 
Kırmızı 2.00 m Mart–Nisan Çiçek 

Süs Elması 

Malus floribunda 

Koyu 

Kırmızı 
3.00–8.00 m Mayıs Çiçek 

Süs Eriği 

Prunus cerasifera 

Pembemsi 

Beyaz 
5.00–10.00 m Nisan Çiçek 

Süs Kirazı 

Prulus cerrulata sp. 

Beyaz 

Pembe 
7.00 m Nisan Çiçek 

Kaynak: Davis, 1965–1985; Anonim, 2009b; Anonim, 2009c; Ceylan, 1999; Elinç ve Elinç, 2010; Sarıçam, 

2011; Yücel ve Doğan, 2010.  
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Özet 

Kesme çiçek sektörü, dünyada süs bitkileri sektörü içinde hem üretim hacmi hem de ekonomik değer 

olarak en geniş paya sahip olan faaliyet alanıdır. Kesme çiçekler içerisinde de karanfil üretim alanları ve ticari 

hacmi ile önemli bir yere sahiptir. Dünya‟da bu alanda faaliyet gösteren pek çok ıslahçı firma bulunmaktadır. 

Almanya‟da SelectaKlemm, Hollanda‟ da Hilverda, Kooij & Zonen, vanStaverenandWeststeck, İspanya‟da 

Barberet & Blanc, İtalya‟da La Villetta, Santamaria, DiGiorgia, Amerika Birleşik Devletleri‟nde Yoder Brothers 

bunların başında gelmektedir. Bu makalede bu firmalardan Barberet Blanc, La Villetta, Santamaria ve 

DiGiorgia‟da yürütülen karanfil ıslah aşamaları (çeşitleri belirlemedeki ıslah kriterleri, yeni çeşitlerin vazo ömrü 

çalışmaları, doku kültürü ile seri çoğaltım, fide yetiştiriciliği) hakkında bilgiler verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karanfil, klon seleksiyonu, çeşit geliştirme 

 

Some of The Important Carnation Breeding Companies Over The World and Their Breeding Studies 

Abstract 

Cut flower sector is an area of activity in industrial sector which has the largest volume of production as 

well as the share of economic value of ornamental plants in the world. Carnation has an important place in the 

volume of commercial production and area in the cut flower industry. There are many breeding companies 

operating in this area over the world. Some of the most important companies are Selecta Klemm in Germany, 

Hilverda, Kooj & Zonen, van Staveren and Weststeck in the Netherlands, Barberet Blanch in Spain, La Villetta, 

Santamaria, DiGiorgia in Italy and Yoder Brothers in the United States of America. This article provides 

information about the stages of carnation breedings (i. e. breeding criteria for determining varieties and studies 

regarding vase life of new varieties and multi–mass propagation by tissue culture and growing seedlings) carried 

out by Barberet Blanch, La Villetta, Santamaria, and Di Giorgia companies.  

 

Keywords: Carnation, clone selection, cultivar improvement 

 

GiriĢ 

Karanfil, Caryophllaceae (Karanfilgiller) 

familyası, Dianthus cinsi içinde yer alan bir tür 

(Dianthus caryophyllus) olup anavatanı 

Akdeniz‟in sahil bölgeleridir (Besemer, 1980; 

Whealy, 1992). Karanfiller genellikle diploid 

(2n=30) bitkiler olup tetraploid (4n=60) formları 

da tanımlanmıştır (Galbally ve Galbally, 1997). 

Ancak ticari karanfil çeşitlerinin çoğunluğunun 

diploid olduğu, tetraploid karanfillerin diploid 

karanfillere göre çiçeklerinin daha büyük, fakat 

verimlerinin daha az olduğu belirtilmiştir 

(Whealy, 1992).  

Günümüzde üretilen karanfil çeşitlerinin 

atası olarak kabul edilen Dianthus caryophyllus 

5 petale sahip olup rengi beyazdan pembe ve 

mora kadar farklılık gösterir (Galbally ve 

Galbally, 1997). Geliştirilmiş karanfil 

çeşitlerinde ise petaller fazla sayıda 

oluşmaktadır. Basit 5 petalli D. caryophyllus‟un 

günümüzdeki güzel, gösterişli, yıl boyu 

çiçeklenen kültür karanfillerine nasıl dönüştüğü 

kesin olarak bilinmemekle birlikte, orta çağdan 

beri mutasyonlar ve bahçıvanlar tarafından 

yapılan seleksiyonlarla 19. yüzyılda sabit tipler 

bulunmuştur. Sürekli çiçek açan karanfil tipleri 

1840 yılında Dalmais tarafından Fransa‟da 

geliştirilmiş ve buradan 1852 yılında 

Amerika‟ya götürülmüştür (Laurie ve ark., 1969; 

Besemer, 1980). Bu dönemden sonra ticari çiçek 

üretimi amacıyla yüzlerce karanfil çeşidi 

geliştirilmiştir. 1938 yılında William Sim 

tarafında geliştirilen William Sim karanfil çeşidi 

tüm dünyaya yayılmış ve yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Üretimi yapılan ticari karanfil 

çeşitlerinin 200 yıldan daha uzun süren ıslah 

çalışmalarıyla geliştirildiği (Whealy, 1992) ve 

yıl boyunca çiçeklenmeleri, uzun ve kuvvetli 

çiçek saplarına sahip olmaları, dolgun çiçekleri 

ve farklı renkleriyle ebeveynleriyle çok az 

benzerlik gösterdikleri belirtilmiştir (Besemer, 

1980; Whealy, 1992).  

Kesme çiçek karanfil ıslahında başlıca 

çiçek rengi, çiçek büyüklüğü, morfoloji ve 
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çiçeklenme süresi gibi çiçek özellikleri yanında 

verimlilik ve vazo ömrü gibi ekonomik 

özellikler üzerinde yoğunlaşılmıştır (Onazaki ve 

ark., 2001). Ayrıca ıslah çalışmalarında kaliks 

çatlamasını azaltmak, çiçeklere güzel koku 

özelliğini kazandırmak, hastalık ve zararlılara 

karşı dayanımı artırmak, sprey karanfillerde sap 

üzerindeki tomurcuk sayısını arttırmak, koltuk 

ve tomurcuk alma işleminin elemine edilmesi 

hedeflenmektedir (Besemer, 1980; Holley ve 

Baker, 1991; Yamaguchi, 1994).  

Kesme çiçek karanfil ıslahında, çiçek çapı, 

taç yaprak sayısı, sap uzunluğu, renk desenini 

arttırmak, kaliks çatlamasını azaltmak, güzel 

kokulu çiçeklerin seçimi, vazo ömrünü uzatmak, 

düşük ışık ve yüksek sıcaklığa tolerans 

göstermek, hastalık ve zararlılara karşı dayanımı 

arttırmak, sprey karanfillerde sap üzerindeki 

tomurcuk sayısını arttırmak, koltuk ve tomurcuk 

alma işleminin elemine edilmesi hedeflenmiştir 

(Besemer, 1980; Holley ve Baker, 1991; 

Yamaguchi, 1994).  

Gatt ve ark. (1998) tarafından sarı renkli 

karanfillerden, sarı rengin transfer edilmesi 

amacıyla yapılan bir çalışmada; D. caryophyllus 

L. türüne ait 9 ticari sarı renkli karanfil çeşidiyle, 

D. plumarius türüne ait 2 adet ve D. knappii 

türüne ait bir çeşit melezlenmiştir. Yapılan bütün 

melezlemelerde tohum oluşturma oranının 

oldukça düşük olduğunu, melezleme başına en 

fazla tohum oluşumunun ise 2.5 adet ile D. 

caryophyllus ´YellowVienna´ x D. plumarius 

´Far North´ kombinasyonun–dan elde edildiğini 

belirlemişlerdir. Ticari çeşitlerin anne olarak 

kullanıldığı melezlemelerde %6.1 oranında hibrit 

tohum elde edildiğini, baba olarak kullanıldığı 

melezlemelerde ise hibrit tohum elde 

edilemediğini bildirmişlerdir.  

Karanfil, ıslah çalışmaları dışında vejetatif 

yöntemlerle çoğaltılır (Zuker ve ark., 2001). 

Çeşitlerin çoğunluğunun yüksek derecede 

heterezigot olması nedeniyle, selekte edilen 

özellikleri muhafaza etmek için vegetatif 

çoğaltma kullanılır (Frey ve Janick, 1991). Tek 

bir bitkiden vegetatif olarak üretilen bitkilere 

“Klon” adı verilir. Klon içerisinde bulunan tüm 

bitkiler, genetik yönden aynıdır ve köken 

aldıkları ana bitkinin karakterini taşırlar. Klonla 

çoğaltma daha çok, ıslahta tohumla saf hat elde 

edilemeyecek stoklardan yeni hatlar çıkarmak 

için kullanılır (Gökçora, 1973; Acquach, 2007; 

Fehr, 1993). Bu klonda, mutasyonlar neden 

olmadıkça genetik varyasyon meydana gelmez 

(Baydar, 2007; Demir ve Turgut, 1999). 

Seleksiyon, geniş varyasyona sahip materyalde 

daha başarılı olduğundan, vegetatif üreyen 

bitkilerde de varyasyon meydana getirme yolları 

aranır. Elverişli bir seleksiyon materyali elde 

etmek için vegetatif üreyen bitkiler kendileme 

veya melezleme ile eşeysel üretilir. vegetatif 

yolla üreyen bitkiler, büyük ölçüde heterezigot 

haldedir. Melezleme ile ıslah materyalinin 

çeşitliliği geniş ölçüde arttırılmış olur. 

Melezlemeyi takip eden yıllarda amaca uygun 

genotiplerin seleksiyonu yapılır. Amaca uygun 

olarak seçilen bitkiler klonal olarak çoğaltılır ve 

seleksiyonla çeşit özelliğine sahip olabilecek 

bireyler belirlenir (Demir ve Turgut, 1999) 

Karanfilde çeşit geliştirme çalışmaları; 

melezleme, kendine tozlama ve seleksiyon 

işlemlerinden ibarettir (Holley ve Baker, 1992).  

Dünya‟da karanfil ıslahı konusunda 

faaliyet gösteren pek çok ıslahçı firma 

bulunmaktadır. Almanya‟da Selecta Klemm, 

Hollanda‟da Hilverda, Kooj & Zonen, van 

Staveren and Weststeck, İspanya‟da Barberet 

Blanc İtalya‟da La Villetta, Santamaria, Di 

Giorgia, Hybrida, Amerika Birleşik 

Devletlerinde Yoder Brothers, Kolombiya‟da S. 

B. Talee, Japonyada Fuji–Plants Co. Ltd., 

bunların başında gelmektedir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Barberet Blanc, La Villetta, Santa Maria 

ve Di Giorgia karanfil ıslah firmaları, çalışmanın 

materyalini oluşturmaktadır. Bu dört firmanın, 

çoğaltım, ıslah ve gösteri seralarında, vazo ömrü 

odalarında, doku kültürü laboratuvarlarında, 

incelemeler gerçekleştirilerek, teknik sorumlular 

ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Firmalarda 

yapılan incelemeler altı gün sürmüştür.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Barberet Blanc, La Villetta, Santamaria ve 

Di Giorgia karanfil ıslah firmalarında yapılan 

çalışmalar ortak başlıklar altında verilmiştir.  

 

Islah çalıĢmaları 

Karanfil, vejetatif yöntemlerle ve tohumla 

çoğaltılabilmektedir. Tohumla çoğaltma yalnızca 

ıslah çalışmalarında kullanılmaktadır. Karanfil 

çeşitlerinin yüksek derecede heterozigot olması 

nedeni ile ıslah çalışmaları klon seleksiyonu 

şeklinde yapılmaktadır. Varyabiliteyi arttırma 

amaçlı, melezleme (Şekil 1), kendine tozlama 

yapılmaktadır. Melezleme yapılacak dönemde 
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sıcaklık 20–22C, nem %40–60 düzeyinde 

olmalıdır. Melezleme için çoğunlukla sabah 

saatleri tercih edilmektedir. Uygun sıcaklık ve 

nem koşullarında öğleden sonralarıda melezleme 

çalışmaları yapılabilmektedir. Tozlama 

işleminden bir hafta sonra tohum bağlayıp 

bağlamayacağı belli olmakta, ovaryum yeşile 

dönmektedir. 5–6 hafta sonra kapsül 

olgunlaşınca, hasat işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Tohumlar ilkbahar döneminde ekilmekte, 

ekimden yaklaşık bir ay sonra seraya 

aktarılmaktadır. Seradaki bitkiler dört ay sonra 

çiçeklenmekte, umut verici bitkiler 

etiketlenmektedir. Seçimlerde estetik 

değerlendirmelerin yanı sıra, dikimden 

çiçeklenmeye kadar geçen süre, çiçek sapı 

uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı, çiçek çapı, vazo 

ömrü, hastalıklara dayanıklılık, stres koşullarına 

dayanıklılık, şekil, renk ve verim değerlerine 

bakılmaktadır.  

İlk yılın sonunda yaklaşık 20.000 bitki, 

popülasyon ıslahçının seçimleri sonucunda 80–

90 bitkiye inmektedir. Bu aşamadan sonra ıslah 

kriterlerine uygun nitelikler açısından 

değerlendirilerek seçimler yapılmaktadır. Bu 

seçim sonraki yıl da devam etmekte, bu aşamada 

daha ayrıntılı testler yapılmaktadır. Bu dönemde, 

çeşit adayı farklı iklimlerdeki performansını 

kontrol etmek için farklı bölgelere denemeye 

gönderilmektedir.  

Firmalar geliştirdikleri çeşitleri gösteri 

serası (Şekil 2) olarak adlandırdıkları seralarda 

sergilemektedirler. Karanfil yetiştiriciliği yapan 

üretici firmalar bu seralarda çeşitlerin 

özelliklerini görme şansına sahip olmaktadır 

(Şekil 2).  

 

Vazo ömrü çalıĢmaları 
Kesme çiçek karanfilde en önemli ıslah 

kriterlerinden birisi de vazo ömrüdür. Bu 

nedenle firmalarda çeşit adayı olan bireylerin 

vazo ömürlerini belirlemeye yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Vazo ömrü çalışmalarında ortam 

sıcaklığı: 21–22
o
C, nem: %65–70, gün 

uzunluğu: 12 saat olmaktadır. Karanfillerde vazo 

ömrü, çiçeğin elde edildiği döneme göre 

değişiklik göstermektedir. Firmalarda bu 

koşulların sağlanacağı iklim odaları (Şekil 3.) 

bulunmaktadır. Kış aylarında hasat edilen 

karanfilin ortalama vazo ömrü 20 gün olurken, 

yaz aylarında hasat edilen karanfilin vazo ömrü 

ortalaması yaklaşık 15 gün olmaktadır. Vazo 

ömrü çeşitler bazında farklılık göstermekle 

birlikte en uzun 30 gün olmaktadır. Fırça 

konumundaki karanfiller temizlenip vazoya 

konulmadan önce, sapları 50 cm uzunluğunda 

olacak şekilde kesilmektedir. Vazo olarak (Şekil 

2) cam tüpler kullanılmakta, her vazoya 3 çiçek 

yerleştirilmektedir. Vazo içerisinde saf su 

kullanılmakta, su yarıya düştükçe 

yenilenmektedir. Vazo içerisine potasyum ve 

bakterisit olarak ticari bir ürün olan Crystal ve 

%5‟lik sodyum hipoklorit 1 mg/l olarak 

eklenmektedir. Bir daldaki çiçeklerin %50‟sinin 

solması ile vazo ömrüne son verilmektedir.  

 

Doku kültürü çalıĢmaları 

Karanfilde başarılı bir yetiştiricilik için en 

önemli etkenlerden biri sağlıklı ve kaliteli 

fidelerdir. Virüsler, karanfilde verimi %40–50 

oranında düşürebilmektedir. Meristem kültürü 

ile hastalık ve özellikle virüslerden ari, hızlı 

gelişen, daha iri ve kaliteli çiçek veren anaç ve 

fideler elde edilmektedir.  

Bu nedenle ıslah çalışmaları sonrasında 

elde edilen bireyler doku kültürü (Şekil 4) 

ortamında çoğaltılmaktadır. Anaç bitkiler, 

meristem kültürlerinden elde edilmiş, virüs 

testleri ve mutasyon kontrolleri yapılarak 

seleksiyonu tamamlanmış çekirdek bitkilerden 

alınmış çeliklerden elde edilen virüssüz–

patojensiz bitkilerdir. Doku kültüründe yapılan 

çalışmalarda karanfil 6 ayda satış aşamasına 

gelmektedir. Meristem kültürü ile çoğaltmada, 

karanfilin sürgün ucu büyüme noktası 0.2–0.5 

mm büyüklükte mikroskop altında çıkarılarak 

içerisinde özel besi ortamı (MS) bulunan tüplere 

yerleştirilmektedir. İlk kültür aşamasında ortam 

sıcaklığı; 25.5C, alt kültür odasında 20.0C, 

nem; %50–60, gün uzunluğu; 16.5 saat olacak 

şekilde ayarlanmaktadır. Karanfilde alt kültüre 

gelme süresi yaklaşık olarak 2 ayı bulmaktadır.  

 

Anaçlık üretimi yetiĢtirme koĢulları 

Yetiştirme ortamı olarak torf–pomza 

karışımı kullanılmakta; anaç bitkiler dekara 

24.000–25.000 adet olacak şekilde 5 sıralı 

dikilmektedir. Anaçlıklarda gece sıcaklığı 12–

13C, gündüz ise 20–22C sıcaklık ve %30–40 

nem koşullarında ideal kalite sağlanmaktadır. 

Bir anaç bitkiden yılda 30–50 adet çelik 

alınmaktadır. Çelikler yaz aylarında 15 günde, 

kışın ise 25 günde köklenmektedir. Köklenme 

ortamı olarak hacimsel olarak 1:1 torf–perlit 

karışımı kullanılmaktadır. Kışın 4x4 cm 
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aralıklarla, yazın ise 2.5x2.5 cm aralıkla dikim 

yapılmaktadır. Kışın m
2
‟ye 625 çelik, yazın ise 

m
2
‟ye 1600 adet çelik dikilmektedir. Köklenen 

çelikler söküm yapılarak, bir torbada 110 adet 

olacak şekilde (+10 adet) +2C‟de soğuk hava 

deposundamuhafaza edilmektedir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

İspanya‟nın Murcia şehrindeki Puerto 

Lumbreras bölgesinde yer alan Barberet Blanc, 

firması dünya karanfil pazarının dörtte birine 

sahip, İtalya‟daki firmalara görede daha 

kurumsal bir yapıya sahip olan büyük bir 

firmadır. Firmada, iki yüz yetmiş kişi çalışmakta 

ve yaklaşık 12 hektar alanda üretim ve ıslah 

çalışmaları yürütülmektedir. Yılda yaklaşık 50 

milyon adet karanfil fidesi, 10–15 milyon adet 

de Limonium, Pelargonium ve Gerbera fidesi 

ihracatı gerçekleştirmektedir. Firmanın bir diğer 

lokasyonu da Kolombiya‟da bulunmaktadır.  

İtalya‟nın San Remo şehrindeki karanfil 

ıslah çalışmaları II. Dünya Savaşı‟ndan sonra 

başlamış ve giderek ivme kazanarak bu alanda 

faaliyet gösteren pek çok firma kurulmuştur. 

Çalışmamızın materyalini oluşturan, ViaPeirona 

bölgesinde yer alan La Villetta, aynı şehirde 

ventimiglia bölgesinde yer alan Santamaria ve 

Taggia bölgesinde yer alan Di Giorgia karanfil 

ıslah firmaları aile işletmeleri şeklindefaaliyet 

göstermektedir. Özellikle La Villetta ve 

Santamaria firmaları dünya pazarına hakim olan 

ilk dört firma içerisinde yer almaktadır.  

Ülkemiz ise karanfil yetiştiriciliğinde 

özellikle de süs bitkileri sektörü içerisinde 

önemli bir yere sahip olmasına karşın, üretim 

materyali açısından tamamı ile dışa bağımlı 

durumdadır Bu durum sektörün gelişimini 

engelleyen önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bu çalışma, Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü‟nde yürütülen TÜBİTAK 

1001 destekli Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile 

yerli karanfil çeşitlerinin geliştirilmesi ve 

geliştirilen çeşitlerin kesme çiçek sektörüne 

kazandırılması hedeflenmektedir. Yurtdışında iki 

farklı ülkede bulunan dört firmada 

gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen veriler, 

proje kapsamında yürütülen ıslah çalışmalarına 

çok olumlu katkılar sunmuştur.  
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Özet  

Kentleri çevreleyen yol, bulvar ve refüjlerin ağaçlandırılması, bulunduğu şehrin çeşitliliğine floristik 

açıdan önem katmakta ve kentin yaşam kalitesini artırmaktadır. Aynı zamanda da görsel estetik kazandırma, 

rüzgâr ve gürültü siperi oluşturma, havayı temizleme, toprak koruma ve su düzenini sağlama, istenmeyen 

objeleri gizleme ve trafik emniyeti gibi çeşitli fonksiyonları da üstlenmektedirler.  

Bu çalışma kapsamında Kastamonu iline ait son yıllarda yapılan yol kenarı ağaçlandırmaları ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan türler ve yöreye uygunlukları 

irdelenecektir. Ayrıca kullanılabilecek türlerin amaçlar doğrultusunda neler olabileceği konusunda önerilerde 

bulunulacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Kastamonu, yol kenarı ağaçlandırması.  

 

The Evaluation of The Roadside Plants in The Kastamonu City 

Abstract 

Cities surrounding roads, boulevards and median plantation areas, where the floristic diversity of the 

city‟s importance floor and enhance the quality of life of the city. Also provide visual aesthetics, wind and noise 

to create trenches, air purification, soil conservation and water supply scheme, hide unwanted objects and also 

undertake a variety of functions such as traffic safety.  

This study belongs to the province of Kastamonu roadside plantations made in recent years were 

examined in detail. The species used in reforestation efforts that have been made and compliance to the region 

will be discussed. It also can be used for the purposes of the species we will make suggestions about what could 

be.  

 

Keywords: Kastamonu, the afforestation roadside 

 

GiriĢ 

Kentsel mekânlar, canlı bir organizma 

olarak kabul edildiğinde, cadde, bulvar ve 

refüjler (genel ifadeyle yollar) kentsel yaşamı 

kolaylaştıran ve çeşitli etkinliklere imkân 

sağlayan can damarlarıdır (Gül, 2002). Şehir içi 

yeşil alanların önemli bir kısmını ise yol 

ağaçlandırmaları oluşturmaktadır (Yılmaz ve 

Aksoy, 2009). Planlı gelişen kentlerde yollar 

kentin iskeletidir ve kentlerin gelişim yönünü 

belirlemektedirler. Özellikle kent girişleri 

kentlerin prestij alanlarıdır. Kente ilk kez gelen 

kişi, kentle ilgili ilk izlenimlerini burada 

edinmesi nedeniyle yol ağaçları bu konuda 

önemli bir rol oynamaktadır (Aslanboğa, 1997). 

Yol ağaçlarının ölçek, mekan, kontrast ya da 

uyum, çeşitlilik ve perdeleme adıök altında 

toplanan görsel etkileri yanında, hijyenik ve 

trafiği düzenleme gibi işlevsel etkileri de vardır 

(Çelem ve Şahin, 1997). Bu tür alanlarda, 

yapılan ağaçlandırma düzenlemeleri diğer 

bitkilendirme (otsu ve odunsu çalı ve yer örtücü 

bitkiler) düzenlemelerinden daha etkili, kalıcı, 

baskın, estetik ve işlevsel bir karakter 

taşımaktadır. Bu nedenle kentiçi cadde, bulvar 

ve refüj ağaçları, özellikle kentlerin en önemli 

doğal elemanları durumundadırlar (Küçük ve 

Gül, 2005).  

Yapılmış olan bu çalışmada, Kastamonu 

kenti içerisinde son yıllarda yapılmış olan yol 

kenarı, kavşak ve refüjlerin yeşillendirilmesinde 

kullanılan türler ve bu türlerin peyzaj ve ekolojik 

değerleri irdelenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma Karadeniz bölgesinin batı 

kesiminde yer alan; güneyinde Çankırı, kuzey 

batıda Bartın, kuzeyde Karadeniz, doğuda Sinop, 

batıda Karabük, güneydoğuda Çorum illeri ile 

çevrili Kastamonu kentinde bulunan kent içi 

yollar, orta refüjler ve kavşaklarda son yıllarda 

yapılan ağaçlandırma çalışmaları incelenerek 

yürütülmüştür. Aynı zamanda, araştırma 

kapsamında; şehir içi yol ağaçlandırmalarıyla 
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alakalı makaleler, tezler ve dergiler taranmış 

araştırma alanında mevcut durum 

fotoğraflanarak ve incelemeler yapılarak analiz 

edilmiş ve elde edilen bilgiler ışığında 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Bulgular 

Bitki coğrafyası açısından Avrupa–Sibirya 

(Öksin) bölgesi içerisinde yer alan ve (Akman, 

1995; Uyanık ve ark., 2013) denizsel iklimden 

karasal iklime geçiş özelliği gösteren ve hızlı 

değişimlere açık olan Kastamonu (Öztürk ve 

ark., 2004) kentinde yapılan yeni kavşak ve yol 

çalışmalarının ardından bitkilendirme 

çalışmalarına geçilmiştir. Çalışmada kapsamında 

yol kenarı, orta refüj ve kavşakların 

bitkilendirilmesinde kullanılan bazı ağaç ve çalı 

türleri incelenmiştir. Buna göre kullanılan bazı 

ağaç ve çalı türleri ise; Thuja, Pinus nigra, Tilia, 

Cedrus libani, Cupressus, Prunus laurocerasus, 

Robinia pseudoacacia ve Magnolia stellata‟dır.  

 

Kastamonu kentinde yol kenarı, orta refüj ve 

kavĢaklarda bitkilendirme çalıĢmaları 
Refüjler: Kastamonu kentinde refüj ve 

kavşakların ağaçlandırılmasında saptanan ve 

yaygın olarak kullanılan doğal bitkiler; Cercis 

siliquastrum L., Eleagnus angustifolia L., Pinus 

nigra ssp. pallasiana gibi ağaç ve ağaçcık 

formları kullanılmıştır. Bunun yanında araştırma 

alanında saptanan egzotik bitkiler ise; Berberis x 

thunbergii DC., Biota orientalis Endl. cv. 

„Compacta‟, Biota orientalis Endl. cv. 

„Compacta Aurea‟, Biota orientalis Endl. cv. 

„Pyramidalis‟, Biota orientalis Endl. cv. 

„PyramidalisAurea‟, Juniperus horizontalis, 

Viburnum opulus, Yucca filamentosa L., 

Mahonia aquifolium olarak söylenebilir (Demir, 

2011).  

Yol kenarı ağaçları: Araştırma alanında 

saptanan doğal bitkiler; Celtis australis L., 

Fraxinus excelsior L., Platanus orientalis L. 

başta gelenlerdir. Kastamonu‟da yol kenarı 

bitkilendirme çalışmalarında daha yoğun olarak 

Platanus orientalis L. kullanımına ağırlık 

verilmiş olup yer yer Betula pendula, Cupressus 

sempervirens ve Cedrus libani türlerinin 

kullanıldığı da görülmüştür.  

Araştırma alanında saptanan egzotik 

bitkilerin başında ise; Acer negundo L. ve 

Aesculus hippocastaneum Hyn. gelmektedir. Söz 

konusu ağaç türlerini ve Kastamonu Kenti yol 

kenarı ağaçlandırmalarını gösterir fotoğraflar 

Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3‟de gösterilmiştir.  

Orta refüj ve kavĢak bitkilendirme: 

Kastamonu Kentinde orta refüjlerin ve 

kavşakların yeşillendirilmesinde kullanılan 

türlerin başında; Juniperus communis, thuja, 

Pinus nigra, Tilia, Cedrus libani, Cupressus, 

Prunus laurocerasus, Robinia pseudoacacia ve 

Magnolia stellata‟dır.  

 

AraĢtırma alanlarından saptanan bazı doğal 

ve egzotik bitkilerin ekoloji ve peyzaj 

açısından değerlendirilmesi 
Tür adı: Pinus nigra ssp. pallasiana 

(Karaçam) 

Ekolojik özellikleri: Asit ve alkalen 

toprakları tolere eder. Güneşli ve yarı gölge 

ortamlarda yetişir. Tuzlu topraklara, donlara, 

kuraklığa ve kent havasına dayanır.  

Peyzaj açısından önemi: Hızlı gelişme 

özelliğine sahiptir. Peyzaj düzenlemelerinde yol 

ağacı ve rüzgar perdesi olarak kullanıma 

uygundur. Rüzgara ve kirli havaya dayanıklı bir 

türdür.  

Tür adı: Platanus orientalis L. (Doğu 

Çınarı) 

Ekolojik özellikleri: Organik maddece 

zengin, derin ve nemli topraklar ister. Güneşli 

ortamlarda iyi gelişir. Tuzlu topraklara, 

kuraklığa ve kent havasına dayanıklıdır. Sıcaklık 

isteği minimum –15ºC‟dir.  

Kastamonu Kenti yol kenarı 

ağaçlandırmalarını gösterir resim Şekil 4‟de 

gösterilmiştir.  

Peyzaj açısından önemi: İlkbaharda 

çiçeklenir. Çiçek tozları allerjen özelliğe 

sahiptir. Yaşlandıkça pul pul dökülen kabukları 

gövdeye güzel bir görünüm verir. Formu 

oldukça güzeldir. Sonbaharda parlak sarı renk 

alır. Hızlı gelişme özelliğine sahiptir. Peyzaj 

düzenlemelerinde gölge ve yol ağacı olarak 

kullanıma uygundur.  

Tür adı: Acer negundo L. (Dişbudak 

Yapraklı Akçaağaç) 

Ekolojik özellikleri: Organik maddece 

zengin, iyi drene olan, nemli topraklarda yetişir. 

Güneşli ve yarı gölge ortamları sever. Donlara, 

tuzlu topraklara, kuraklığa ve kent havasına 

dayanır.  

Peyzaj açısından önemi: Çiçek tozları 

allerjendir. Çiçeklenme zamanı 5. aydır. Yaprak 

rengi ile ilkbaharda ve sonbaharda oldukça 

dekoratif bir görünüm oluşturur. Hızlı gelişme 
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özelliğine sahiptir. Zayıf dalları rüzgârla 

kırılabilir. Peyzaj düzenlemelerinde yol ağacı ve 

gölge ağacı olarak kullanıma uygundur. Kirli 

hava şartlarına dayanıklı bir türdür (Ürgenç, 

1998).  

Tür adı: Aesculus hippocastaneum Hyn. 

(At Kestanesi) 

Ekolojik özellikleri: Kanaatkâr bir tür 

olmakla birlikte rutubetli, drenajı iyi topraklarda 

iyi yetişir. Güneşli ve yarı gölge ortamları sever. 

Kent havasına dayanıklıdır. Tuzlu topraklara ve 

donlara karşı duyarlıdır.  

Peyzaj açısından önemi: Güzel 

görünümlü çiçekleri 4.–5. aylarda açar. Formu 

oldukça dekoratiftir. Sonbahar renklenmesi göz 

alıcıdır. Hızlı gelişme özelliğine sahiptir. 

Planlamalarda meyveleri zehirli olması ve 

dökülmesi dikkate alınmalıdır. Peyzaj 

düzenlemelerinde gölge ve yol ağacı olarak 

kullanıma uygundur. Hava kirliliğine 

dayanıklıdır.  

Tür adı: Cedrus libani A. Rich (Toros 

Sediri) 

Ekolojik özellikleri: Kalkerli topraklarda 

yetişir. Güneşli ortamları sever. Donlara ve 

kuraklığa dayanıklı, kent havasına karşı 

duyarlıdır. Kastamonu Kenti yol kenarı 

ağaçlandırmaları Cedrus libani örneğini gösterir 

resim Şekil 5‟de gösterilmiştir.  

Peyzaj açısından önemi: Yaprakları ve 

formu oldukça dekoratiftir. Hızlı gelişme 

özelliğine sahiptir. Çiçek tozları allerjen yapıda 

olup Eylül ayının 2. yarısından itibaren 

saçılmaya başlar. Peyzaj düzenlemelerinde 

rüzgâr perdesi olarak kullanıma uygundur.  

Tür adı: Picea pungens (Mavi Ladin) 

Ekolojik özellikleri: Fakir topraklara 

dayanıklıdır. Güneşli ve yarı gölge ortamlarda 

yetişir. Tuzlu topraklara, donlara, kuraklığa ve 

kent havasına dayanır.  

Peyzaj açısından önemi: Yaprak rengi ve 

formuyla oldukça dekoratiftir. Peyzaj 

düzenlemelerinde vurgu bitkisi ve çit olarak 

kullanıma uygundur.  

Tür adı: Robinia pseudoacacia L. 

(Yalancı Akasya) 

Ekolojik özellikleri: Toprak isteği 

bakımından kanaatkârdır. Güneşli ortamları 

tercih eder. Tuzlu topraklara, donlara, kuraklığa 

ve kent havasına dayanır.  

Peyzaj açısından önemi: Çiçek ve 

yaprağı oldukça dekoratiftir. Mayıs ayında açan 

çiçekleri hoş kokuludur. Sonbaharda sarı 

renklenme yapar. Hızlı gelişme özelliğine 

sahiptir. Genç sürgünleri ve kabuğu hayvanlar 

için zehirlidir. Dikenlidir. Peyzaj 

düzenlemelerinde yol ağacı olarak kullanıma 

uygundur. Kastamonu Kenti yol kenarı 

ağaçlandırmalarını gösterir resim Şekil 6‟da 

gösterilmiştir.  

Tür adı: Salix babylonicaL. (Salkım 

Söğüt) 

Ekolojik özellikleri: Nötr ve alkali 

topraklarda, güneşli ortamlarda yetişir. Tuzlu 

topraklara ve kent havasına dayanıklı, donlara 

karşı duyarlıdır. Peyzaj düzenlemelerinde gölge 

ağacı ve rüzgâr perdesi olarak kullanıma 

uygundur.  

Peyzaj açısından önemi: Formu oldukça 

dekoratiftir.  

 

Sonuç ve Öneriler 
Kastamonu kentinde, yapılan çalışmalara 

bakıldığında yol ağaçlandırmalarına önem 

verilmiş, ancak bazı yol ağaçlarının gelişi güzel 

dikilmesi sonucu estetik bir görünümden ve 

fonksiyonellikten uzak kalınmıştır. Yapılacak 

yol ağaçlandırma çalışmaları için planlama–

tasarım–uygulama–bakım ve onarım ile ilgili ana 

kararlar ve programlar oluşturulmalı bitkiler 

işlevlerine göre dikilmeli, doğru mekân 

belirlenmelidir. Tasarım ve kent estetiği 

yönünden seçilecek türlerin alacakları en yüksek 

boy, dallanma biçimi, tepe çapı, yaprakların 

rengi ve yapısı, sürgün rengi, sonbahar 

renklenmesine başlama zamanı ve süresi, 

çiçeklenme zamanı ve süresi, meyvelerin biçimi 

ve renkleri, gövde kabuğunun rengi ve dokusu 

gibi bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Yapılacak yol bitkilendirme tasarımında boşluk 

ve doluluk oluşturulmalıdır.  
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Özet 

Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu, iklim özellikleri, kısa mesafede değişen yükselti farklılıkları, 

jeolojik, jeomorfolojik yapısı, toprak çeşitlilikleri ve tarihsel nedenlerden dolayı bitki türü bakımından dünyanın 

en zengin ülkelerinden biri konumundadır. 783.562 km
2
‟lik yüz ölçümüne sahip olan ülkemizde, 3.000‟nin 

üzerinde endemik olmak üzere 12.000 den fazla bitki türü bulunmaktadır. Avrupa kıta florasının 12.500‟e yakın 

türe sahip olduğu ve kıtanın ülkemizin yaklaşık 15 katı büyüklüğünde olduğu düşünülürse yurdumuzun floristik 

zenginliği daha da belirginleşmektedir.  

Bu çalışmada, ülkemizdeki bazı endemik bitki türlerinin neler olduğu, yayılışları ve bu türlerin yöreye 

değer katmaları bakımından süs bitkisi olarak estetik amaçlı kullanılmaya uygun olup olmadığı hakkında 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

 

Anahtar kelime: Endemik bitki, endemizm, süs bitkisi 

 

Some Endemic Species of Turkey and Their Possible Uses as Ornamental Plants 

Abstract 

Turkey, because of its geographical location, climate, elevation differences ranging from a short distance, 

geological, geomorphological structure, soil diversity and historical reasons, is one of the richest countries in the 

world in terms of plant species. In our country that has the face measurement of 783.562 km
2
, includes more 

than 12.000 species of plants that its 3.000 are endemic. Considering that the flora of the European continent has 

about 12.500 species, and about 15 times the size of its, floristic richness of our country is more clearly.  

In this study, it has been made assessments about what are some of the endemic plant species in our 

country, their distribution, in term of value of these species in the region whether they are appropriate to be used 

for aesthetic purposes as ornamental plant.  

 

Keyword: Endemic plant, endemism, ornamental plant 

 

GiriĢ 

Endemik, Yunanca endemos kelimesinden 

gelip belli bir coğrafi ya da siyasi bölgede 

yetişen sınırlı yayılışa sahip bitki gruplarını ifade 

etmektedir. Bu gruplar tür ya da tür altı veya tür 

üstü düzeyde olabilir.  

Türkiye coğrafi konumu, jeolojik ve 

jeomorfolojik yapısı ve iklim özelliklerinin bir 

sonucu olarak, 9.200 civarında eğrelti ve 

tohumlu bitki türü ile (yaklaşık 11.000 takson) 

dünyada bulunduğu ılıman iklim kuşağındaki en 

zengin floraya sahip ülkelerden birisidir. Bu 

rakam Kuzey Afrika, Avrupa, Asya‟nın büyük 

bir kısmındaki ülkelerin florası ile 

karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Öyle ki 

Türkiye florasındaki takson sayısı, yaklaşık, tüm 

Avrupa‟daki takson sayısına eşittir. Dünya 

üzerinde 6 farklı flora bölgesi bulunmaktadır. 

Ülkemiz de ise üç farklı bitki coğrafyasının 

buluşma noktası olması ve Kuzey Anadolu‟yu 

Güney Anadolu‟ya bağlayan Anadolu 

Diyagonali‟nin varlığı (Avcı, 1993) ve buna 

bağlı olarak oluşan ekolojik ve floristik 

farklılıklar ile üç kıtanın birleşme noktasında yer 

alması nedeniyle farklı bitki komposizyonlarını 

bünyesinde barındıran bir yapıya sahip 

bulunmaktadır. Ayrıca, bunlara bağlı olarak 

oluşan ekolojik ve floristik farklılıklar ile bitki 

çeşitliliği açısından değişik coğrafik özellikleri 

ve iklim çeşitliliği, Avrupa ve Asya kıtaları 

arasında doğal bir köprü niteliğinde ki konumu, 

0–5000 m arasında yükselti farklılığına bağlı 

olarak bitki çeşitliliği artmaktadır. Ayrıca, 

ülkemizin farklı ekosistem tiplerine sahip 

olması, farklı anakaya tiplerini barındırması, 

tatlı, acı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak 

alan tiplerinin varlığı ve bu alanların iç içe 

bulunuşu ile, Anadolu yarımadasını dünyada 

benzerine az rastlanılan bitki ve hayvan 

çeşitliliğine sahip kılmıştır (Torlak ve Ark., 

2010; Avcı, 1993; Avcı, 2005). Türkiye 

florasının zenginliği aynı zamanda bitkilerin 

farklı amaçlarla kullanılması içinde önemli bir 

kaynaktır (Kaya ve ark., 2012). Özetle, 

olağanüstü habitat yapısı ve ekosistemin 
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çeşitliliği ile önemli sayıda tür çeşitliliğini de 

beraberinde getirmiştir (Çizelge 1).  

İklim, toprak ve jeomorfolojik 

özelliklerden kaynaklanan yerel farklılıkların da 

ortaya çıkması ile bitki topluluklarını oluşturan 

bitki türleri çeşitlenmektedir. Bu yerel 

farklılıklara bağlı olarak da bitki topluluklarında 

da endemik bitkiler yetişir (Avcı, 2005).  

Endemik türler, bitki taksonomisi ve bitki 

coğrafyası bakımından önemli türlerdir. Gerek 

ilginç fiziki coğrafyası, gerekse de tarihsel 

nedenlerden ötürü, Anadolu endemik taksonlar 

bakımından çok zengindir. Türkiye‟de dağlık ve 

özgün mikroiklim koşullarının bulunduğu 

kesimler endemikler bakımından daha zengindir. 

Endemizm oranı Güney Anadolu, Amanos‟lar, 

Kuzeydoğu ve Güneydoğu ile Anadolu 

diyagonali üzerinde daha yüksektir. (Gemici, 

1992).  

 

Endemizim Açısından Türkiye‟nin Bitki 

Örtüsü  

Türkiye, özellikle tohumlu bitkilerin, 

endemik veya nesli tehlike altında türler 

açısından bulunduğu iklim kuşağı göz önüne 

alındığında oldukça zengin sayılabilecek bir 

konuma sahiptir.  

Tohumlu Bitkiler, Türkiye‟de ve 

Dünya‟da en iyi bilinen bitki grubu olup aynı 

zamanda en gelişmiş bitki grubudur. Türkiye‟de 

tanımlanmış tohumlu bitki türü sayısı 

günümüzde 9.200 civarındadır. Tür ve türaltı 

takson sayısı ise yaklaşık olarak 11.000‟e 

ulaşmıştır. Yeni türlerin tanımlanması ile bu sayı 

her geçen gün artmaktadır. Bu tür zenginliği 

Avrupa‟nın hiçbir ülkesinde yoktur. Bu nedenle 

Türkiye Tohumlu bitki çeşitliliği açısından bir 

kıta özelliği gösterir. Çünkü tüm Avrupa‟daki tür 

sayısı 12.500 civarındadır (Çizelge 2). 

Endemizm oranının yüksek olması Türkiye‟yi 

çiçekli bitkiler açısından ilginç kılmakta ve 

cazibe merkezi olma özelliğini sürdürmektedir.  

Türkiye florasının ilginçliği sahip olduğu 

tür zenginliğinin yanı sıra, çok sayıda endemik 

tür içermesinden kaynaklanmaktadır. Avrupa 

ülkeleri içerisinde endemik türce en zengin ülke 

olan Yunanistan‟da bu sayı 800–1000 civarında 

iken, ülkemizdeki endemik tür sayısı alttür ve 

varyeteleri dahil ettiğimizde 3750 civarındadır 

(Kendir ve Güvenç, 2010). Endemizm oranı ile 

kayaç yapısı arasında yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Özellikle ultramafik kayalarla 

birleşmiş olarak bulunan serpantinler bu 

bakımdan dikkat çekicidir. Anadolu‟da bu tip 

kayalar bir hayli yaygın olup Endemizm 

oranının yüksek olduğu bölgelerin önemli bir 

kısmı da bu kayaların yayılış gösterdiği 

alanlardır. Ultramafik kayaçlar kadar olmasa 

bile, kalker kayalar üzerinde de endemikler bir 

hayli fazladır. Özellikle Batı ve Güney 

Anadolu‟da dikkat çekici Endemizm şekli, 

yamaç molozları üzerinde görülen 

endemiklerdir. Türkiye‟de yayılış gösteren 

endemik bitki türlerinin bir kısmı dar yayılış 

gösterirken bir kısmı da geniş yayılışlıdır. Dar 

yayılışlı endemikler daha çok belirli dağ ve dağ 

silsileleri ile belirli habitatlarda yaşamını 

sürdürmektedirler. Endemizm oranı yüksek olan 

dağların başlıcaları Amanos Dağları, Sandras 

Dağı, Bey Dağları, Bolkar ve Aladağlar, Uludağ, 

Kazdağı, Munzur Dağları gibi dağ silsileleridir. 

Dağ silsileleri dışında endemizm oranı yüksek 

yöreler arasında Orta Toroslar (Ermenek, 

Gülnar, Mut, Anamur), Antitoroslar (Maraş, 

Adana, Niğde), Sivas ve Çankırı çevresindeki 

jipsli alanlar, Tuz Gölü çevresi, Rize ve Artvin 

çevresindeki yüksek dağlar, Van–Bitlis–Hakkâri 

illerini kapsayan bölge sayılabilir. Endemik 

tohumlu bitki türleri açısından en zengin familya 

Asteraceae olup endemik tür sayısı 447 kadardır 

(endemizm oranı %36.8). Bu familya aynı 

zamanda Türkiye‟de en çok tür içeren 

familyadır. İkinci sırayı 400 civarında endemik 

tür ile Fabaceae familyası alır (%38). Bu 

familyada içerdiği toplam tür sayısı açısından 

Türkiye‟de ikinci sıradadır. Üçüncü sırayı 

yaklaşık 257 endemik taksonla Lamiaceae 

familyası almakla birlikte endemizm oranı 

%45‟e yaklaşmaktadır. Bunun en önemli nedeni 

Akdeniz bölgesindeki yüksek dağlarda bu 

familyanın birçok dar yayılışlı türünün 

bulunmasıdır. Tür sayıları bu üç familyaya göre 

çok az olmakla birlikte endemizm oranı yüksek 

ve yurdumuzda yaygın bazı familyalar şunlardır: 

Campanulaceae (%52.3), Scrophulariaceae 

(%51.5), Rubiaceae (%52) ve Caryophyllaceae 

(%40) (Terzioğlu ve ark., 2012).  

Ülkemizde takson sayısı en zengin cins 

Astragalus‟tur. Bu cinse ait takson sayısı 450 

civarındadır ve bu türlerin en az %61.5‟i 

Türkiye‟ye özgü endemiktir (276 takson). 

verbascum cinsi tür sayısı bakımından ikinci 

zengin cins olup bu cinse ait 233 takson 

bulunmaktadır. verbascum aynı zamanda 

endemizm oranı en yüksek cinstir (175 takson; 

%79.8).  



 

750 

Tür çeşitliliği açısından üçüncü zengin 

cins Centaurea‟dır. 180‟e yakın türü yetişen bu 

cinsin endemizm oranı %62 civarındadır (115 

takson). Bununla birlikte tür sayısı az olmasına 

rağmen Türkiye‟de yayılış gösteren tüm türleri 

endemik olan Ebenus (14 tür) ve Bolanthus (6 

tür) cinslerinin endemizm oranı %100‟dür. 

Türkiye endemik türler açısından zengin olduğu 

gibi endemik cinsler açısından da zengin sayılır. 

Bir türle temsil edilen ve endemik olan cinsler 

Kalidiopsis ve Cyathobasis (Chenopodiaceae), 

Phryna ve Thurya (Caryophllaceae), 

Physocardamum ve Tchihatchewia (Cruciferae), 

Nephelochloa ve Pseudophleum (Buğdaygil–

Poaceae), Dorystoechas (Lamiaceae), Sartoria 

(Fabaceae), Crenosciadium, Ekimia, Postiella ve 

Aegokeras (Apiaceae)‟dır (Terzioğlu, 2012).  

Büyük ölçüde ormandan yoksun olan İç 

Anadolu bölgesinin geniş alanı içinde, dağlık 

alanlar orman kalıntıları ile dikkati çeker. 

Anadolu‟nun iç kesimlerinde yeşil lekeler 

oluşturan bu dağlar çok sayıda bitki çeşidine 

yaşam alanı oluşturmaktadır (Avcı, 2004a). Tuz 

gölü çevresinde tuz oranının oldukça fazla 

olduğu topraklar üzerinde ise, halofit bitkiler 

yaygındır. Halofit bitkilerin ortak özellikleri tuz 

oranı yüksek olan topraklara direnç göstermeleri 

ve yüksek fotosentez hızına sahip olmalarıdır. 

Bunlar fizyolojik açıdan özelleşmiş bitkilerdir. 

Bu sahada geniş alanlar kaplayan kazayağı 

(chenopodiaceae) toplulukları birçok endemik 

bitkiyi de içinde barındırmaktadır (Ekim ve 

Güner, 2000; Sorger, 2004; Özhatay ve ark. 

2005). Tuz yoğunluğunun fazla olduğu başka 

alanlarda da ortaya çıkan halofit bitki grupları 

içinde, bugün yeryüzündeki yayılış alanları yarı 

çöl sahaları olan Anabasis aphylla gibi (Nallıhan 

kuş cenneti civarında yayılış alanı 

bulunmaktadır) ilginç bazı bitkilere de rastlanır 

(Vural ve ark., 1999). Tuz gölü çevresindeki 

doğal step toplulukları içinde yayılış alanı bulan 

çorakgülü (Kalidiopsis wagenitzii), tuzcul çakışır 

otu (Ferula halophila), tuzcul peygamber çiçeği 

(Centaurea hlophila), tuzcul adaçayı (Salvia 

halophila) ve tuzcul sabun çiçeği (Saponaria 

halophila) gibi bazı bitkiler küresel ölçekte nesli 

tehlike altında olan bitkilerdir (Adıgüzel ve ark., 

2005).  

Bilindiği gibi Türkiye‟de karstik sahalar 

da oldukça geniş yer kaplamaktadır. Bu 

alanlarda gelişen lapya ve dolin gibi karstik 

şekiller, toprak örtüsünün zayıfladığı kesimlerde 

bitkiler için önemli habitatlar meydana 

getirmektedir. Eğirdir gölü batısındaki dağlık 

alanlarda, dolin tabanlarına yerleşen kasnak 

meşesi (Quercus vulcanica) toplulukları ya da 

daha çok kireçtaşlarının diaklaz sistemlerine ve 

lapyaların içine yerleşip buralarda tutunan kaya 

koruğu (Sedum) örneklerinde olduğu gibi çok 

sayıda bitki türü için bu karstik şekiller, yaşam 

alanı olarak önem taşımaktadır. Kuzey Anadolu 

ve Toroslar üzerindeki karstik sahalar ile Van 

gölü içindeki Akdamar adasında permiyen 

kalkerleri üzerinde gelişen topluluklar, bu 

konudaki güzel örnekler arasındadır. Sivas 

doğusunda yaygın olan jipslerde gelişen bazı 

bitki türleri de, bu sahada özelleşmiş nadir 

bitkilerdir (Avcı, 2005).  

Türkiye‟nin geçirdiği çevresel 

değişimlerin, özellikle Kuaterner‟deki iklim 

değişimlerinin bitki toplulukları üzerindeki 

etkileri de çok önemli olmuştur. İklim 

değişiklikleri nedeniyle, bugün sadece 

Anadolu‟nun güney kesimlerinde bazı vadi 

içlerinde yaşam alanı bulan günlük ağacı 

(Liquidambar orientalis), Flueggea anatolica, 

Eryngium thorifolium örneklerinde olduğu gibi, 

bazı bitkilerin yayılış alanları daralmış ya da 

mamut ağacı (Sequoiadendron giganteum) 

örneğinde olduğu gibi bazılarının ise yayılış 

alanları tamamen ortadan kalkmıştır (Efe, 1987: 

Günal, 1994; Öztürk ve ark., 2002; Aras ve ark., 

2003). Anadolu‟nun bazı alanlarında karbon 

devri florasının izlerini de görmek mümkündür. 

Çeşitli atkuyruğu (Equisetum sp.) ya da kibritotu 

(Lycopodium sp.) türleri, güncel bitki 

toplulukları içinde yaşamlarını sürdürmektedir. 

Dağlık sahaların yüksek kesimlerinde glasyal 

izler taşıyan vadiler ya da depresyonlar da daha 

önceleri geniş yayılış alanı bulan bazı bitkilerin 

sığınma alanı olmuştur (Avcı, 2005).  

150‟ye yakın orkidenin yaşadığı Türkiye 

topraklarında, bu orkidelerin yaklaşık 50 kadarı 

ülkemize özgü endemik türlerdir. Gümüşhane ve 

Maraş‟ta Binboğa Dağında yetişen Dactylorhiza 

osmanica var. osmanica (D. cataonica–Elbistan 

orkidesi), Antalya ilinin Kaş ve Finike ilçelerine 

özgü çok nadir bir tür olan Likya orkidesi 

(Ophrys lycia), Epipactis bithynica (Bitinya 

orkidesi), Himantoglossom montistauri (Toros 

dağları orkidesi), Kemer civarında yetişen 

Ophrys climacis, Kaş dolaylarında bulunan 

Ophrys antalyensis (Antalya orkidesi), 

Mersin‟de yayılış gösteren Ophrys iceliensis 

(İçel orkidesi), Konya‟da bulunan Epipactis 

bithynica, O. Reinholdii ve Epipactis densiflora, 
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Bodrum Yarımadası‟nda Ophrys homeri, Ortaca 

dolayında yayılış gösteren Serapias vomeracea 

subsp. artemisiae (Artemis orkidesi), Bodrum 

yarımadasındaki Mandalya körfezinde Ophrys 

argolica subsp. mandalyana (Mandalya 

orkidesi), Aydın‟da O. Gennari subsp. 

kusadasiensis (Kuşadası orkidesi), İzmir‟in 

çeşme ilçesinde O. Attavira subsp. cesmeensis 

(Çeşme orkidesi), Van ilinin Çuhgediği 

geçitinde yayılış gösteren Dactylorhiza 

chuhensis (Çuhgediği orkidesi) bunlardan 

bazılarıdır (Torlak ve ark., 2010).  

 

Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Bitki 

Türleri  

2008–2009 yılları arasında, Türkiye 

keşfedilen bitki türü sayısı en az 70 civarındadır 

(Torlak ve ark., 2010). Ancak bizler için bu 

kadar zenginlik oluşturan endemik bitkiler gerek 

mevzuat yetersizliği gerekse de insanlar 

tarafından bilinçsiz müdahalelerle yeterince 

korunamamakta ve sonuç olarak ta bu nadir 

varlıklar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

bulunmaktadır.  

 

Sonuç 

Türkiye‟deki bitki türlerinin %34.4‟ü 

endemik türlerden oluşmaktadır. Bu oran 

yaklaşık olarak alttür ve varyeteleri ile birlikte 

3.925 endemik ve toplam da 12.000‟den fazla 

bitki türü içeren zengin florasında 500‟den fazla 

soğanlı bitki; kardelen, karçiçeği, siklamen, lale, 

çiğdem türleri ile uluslararası çiçek soğanı 

ticaretinde çok tanınmaktadır (Demirayak, 2002; 

Çevre ve Orman Bakanlığı USBEP Raporu, 

2008). Endemizm oranının bu derece yüksek 

olması Türkiye‟yi çiçekli bitkiler açısından 

ilginç kılmakta ve cazibe merkezi olma 

özelliğini sürdürmektedir (Atik, 2010). Yüksek 

endemizme sahip Türkiye florası, tıbbi ve 

aromatik bitkiler açısından da oldukça zengindir. 

Bu yüksek endemizm düzeyi, Türkiye‟ye bu 

türlerin, özellikle de dünyanın büyük bölümünün 

bağımlı olduğu tahılların türetildiği yabani 

türlerin yeterince korunması, tehlike altına 

girmemesi veya yok olmaması konusunda daha 

da büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 19. ve 

20. yüzyılda Türkiye‟deki sekiz endemik bitki 

türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır. 

Bunlardan ikisi Keban Barajı su toplama 

havzasının doldurulması sırasında sular altında 

kalarak, diğerleri ise aşırı otlatma ve yerleşimin 

yol açtığı tahribat sonucunda yok olmuştur 

(Çevre Bakanlığı, 2001).  

Özellikle nesli tehlike altında olan 

endemik bitkilerin kamuoyuna duyurulması 

sayesinde halkın bilinçlendirilmesi ile hem 

farkındalık yaratılmış olunacak hem de yok 

olduğu sanılan lokal endemiklerin tanınması 

sağlanmış olacaktır. Ayrıca, nesli tükenmekte 

olan türlerin ve endemik bitkilerin üretim 

şekillerinin araştırılması bunlardan park ve 

bahçelerin yeşillendirmesi çalışmalarında 

kullanılması sağlanmış olacaktır.  

Çeşitli amaçlar için Anadolu‟ya gelen 

yabancıların dikkatini çeken bitki çeşitliliği 

içinde, özellikle bilimsel olarak geofit olarak 

bilinen soğan, rizom ve tuber gibi etli toprak altı 

gövdeleri olan bitkiler, gösterişli çiçekleri 

nedeniyle ilgi odağı olmuştur. Estetik amaçlarla 

kullanılan bitki cinslerinin önemli bir kısmı, 

endemiklerden oluşabilmektedir. Örneğin peyzaj 

uygulamalarında oldukça tercih edilen çok yıllık, 

otsu ve sukkulent bitkilerden birisi olan 

sempervivum‟ların anadoluda doğal olarak 

yayılış gösteren 16 türü vardır ve bunlardan 13 

tanesi Anadolu‟ya özgüdür (Karahan, 2004). 

Serpantinler üzerinde yayılış gösteren bitkiler, 

özellikle de endemikler tüm dünyada yoğun 

olarak taranmaktadır. Çünkü bu eşsiz bitki 

gruplarından bazıları ekonomik değer de ifade 

etmektedir. Örneğin bazı bitkiler sanayi ve 

maden bölgeleri gibi sahalarda insan kaynaklı 

metallerle temizlenmesi ve yeniden 

yeşillendirilmesi için önemli bir potansiyel 

olarak görülmekte ve denenmektedir (Prasad ve 

Freitas, 1999; Prasad ve Freitas, 2003; Davis ve 

ark., 2001; Rigg ve ark., 2005).  
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Çizelge 1. Bitki coğrafyası bölgelerine (BCB) göre endemik bitkilerin dağılımı (alttür ve varyeteler dahil) 

Avrupa–Sibirya 320 

Akdeniz 1325 

Iran–Turan 1250 

Bitki Coğrafik Bölgelere özgü olmayan 1030 

Toplam 3925 

(Çevre ve Orman Bakanlığı USBEP Raporu, 2008) 

 

 

 

Çizelge 2. Çeşitli bitki gruplarına ait tür ve türaltı takson sayıları, endemizm durumu, nadir ve tehdit altındaki tür 

sayıları, nesli tükenmiş türler.  

Bitki Grupları 
Tanımlanmış 

Türler/alttürler 
Endemik Türler 

Nadir ve Tehlike 

Altındaki Türler 

Soyu Tükenmiş 

Türler 

Algler 2.150 – – – 

Likenler  1000 – – – 

Karayosunu 910 2 2 – 

Eğreltiler 101 3 1 
 

Açık–Tohumlular 35 5 1 
 

Tek–çenekliler 1.765 420 180 
 

Çift–çenekliler 9.100 3.500 1.100 11 
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Özet  

Bu çalışmada süs bitkileri grubunda yer alan, kesme çiçek ve peyzaj bitkisi olarak da değerlendirilen 

Hibrid Gladiolus „Dolce Vita‟ bitkisinde, farklı organik gübre uygulamalarının bitki gelişimine olan etkileri 

belirlenmiştir. Organik gübre olarak tavuk gübresi, çiftlik gübresi, atık mantar kompostu ve torf kullanılmıştır. 

Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Deneme sonunda bitkilerde ilk çiçeğe en erken gelme zamanı (116 gün), en erken tam çiçeğe gelme 

zamanı (117 gün), en erken hasata gelme zamanı (121 gün), en erken ilk kandil oluşumu (123 gün), en erken 

kandil solma zamanı (121 gün), en uzun kandil genişliği (77.8 mm) ve en fazla kandil sayısı (9.33) torf 

uygulamasında, en yüksek yaprak uzunluğu (47.9 cm), en yüksek bitki boyu (70.6 cm) ve en uzun kandil boyu 

(89.0 mm) ortalaması kontrol parselde, en yüksek yaprak çapı (30.78 mm) atık mantar kompostu uygulamasında, 

en yüksek sap kalınlığı (8.07 mm) ile en yüksek çiçek boyu (33.7 cm) çiftlik gübresi uygulamasında elde 

edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Hibrid glayöl „Dolce Vita‟, organik gübreler, bitki gelişimi, çiçek kalitesi 

 

The Determination of Effects of Some Organic Fertilizers on Plant Growth of Hybrid Gladiolus „Dolce 

Vita‟ 

Abstract 

In this study, the effects of some organic fertilizer applications on plant growth of Hybrid Gladiolus 

„Dolce Vita‟ is an ornamental plant, used as cut flower and landscape design.  

As a result, the lowest number of days to primarily flower formation (116 days), the lowest number of 

days to mature flower formation (117 days), the lowest number of days to harvest (121 days), the lowest number 

of days to primarily floret formation (123 days), the lowest number of days to fade of floret (121 days), the 

highest floret width (77.8 mm), the highest floret number (9.33), were obtained in peat application. The highest 

leaf length (47.9 cm), the highest plant length (70.6 cm), and the highest floret length (89 mm) were determined 

in control. While the highest leaf diameter (30.78 mm) was obtained in waste mashroom compost application, 

the highest stem diameter (8.07 mm) and the highest flower length (33.7 cm) were determined in barnyard 

manure application.  

 

Keywords: Hybrid Gladiolus „Dolce Vita‟, organic fertilizers, plant growth, flower quality.  

 

GiriĢ 

Iridaceae familyasından olan glayöl 

soğanımsı gövde yapısına sahip bir bitki olup, 

peyzaj düzenleme çalışmalarında süs bitkisi 

olarak kullanılan ve özellikle kesme çiçek 

sektöründe ilk sıralarda yer alan geofitlerdendir. 

Doğal olarak batıda, İngiltere‟nin küçük bir 

alanında, Orta Avrupa‟da, Kanarya Adaları‟nda, 

Batı Asya‟da Tropik ve Güney Afrika‟da 

yetişmektedir. Anavatanı Güney Afrika‟nın 

tropik bölgeleri, Asya ve Avrupa olup yaklaşık 

olarak 250 kadar türe sahiptir (Mengüç, 1996). 

Bitkinin doğal yayılış alanı içinde Türkiye ile 

yurdumuz içinde de Van ilinin yer aldığı 

bilinmektedir (Öztürk ve Özçelik, 1991). 

Yurdumuzda kesme çiçek satışlarının gelişimi 

incelendiğinde ilk sırayı gül, karanfil ve 

glayölün aldığı görülmektedir. Soğanımsı 

yumrular uygun şekilde depolandığında yılın 

istenilen zamanlarında çiçek açtırılması, kolay 

yetiştirilmesi, çeşit fazlalığı, az masraflı olması 

çiçek mevsiminin uzun olması artan ihtiyacı 

karşılamakta ayrıca bir avantajı sağlamaktadır 

(Gürcan, 1999).  

Glayölle ilgili yapılmış önceki 

çalışmalarda daha çok inorganik olarak N: P: K 

gübrelemesi ile besin elementi takviyesi 

yapılarak bitki gelişimi takip edilmiş olup, çiçek 

kalite kriterleri incelenmiştir. Çalışmamızda ise 

çiçek kalitesini arttırmak için inorganik gübreler 
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yerine farklı organik gübrelerin çiçek kalitesi 

üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Günümüzde, diğer kültür bitkilerinin 

yetiştiriciliğinde olduğu kadar süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde de doğal gübrelerin kullanımı 

çevre sağlığı ve doğal kaynakların 

değerlendirilmesi bakımından son derece önem 

kazanmıştır. Bu çalışmada da farklı hayvan 

gübreleri ve torfun yanında kültür mantarı 

yetiştiriciliğinde kullanılan kompostun glayöl 

bitkisinin bitki gelişimine ve çiçek kalitesine 

etkileri araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Metod 
Çalışma Van ili sınırları içinde Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi, Kampüs alanına ait deneme ve 

uygulama arazisi içinde 2011 yılında ve Mart–

Ağustos ayları arasında yürütülmüştür. Hibirit 

Gladiolus „Dolce Vita‟ (Hibrit glayöl) kormları, 

Asya Lale Firmasından depolaması 

soğuklatılarak yapılmış halde getirtilmiş ticari 

kormlardır. Deneme “Tam Şansa Bağlı Tesadüf 

Blokları Deneme Deseni”ne göre üç tekrarlamalı 

olarak kurulmuştur. Her tekerrürde dikim 

derinliği 5 cm ve dikim mesafesi 20x20 cm 

olacak şekilde 16 adet korm yer almıştır.  

Gelişen glayöl bitkilerinde ilk çiçeğe 

gelme zamanı (gün), tam çiçeğe gelme zamanı 

(gün), hasada gelme zamanı (gün), ilk kandil 

solması zamanı (gün), yaprak sayısı (adet/bitki), 

yaprak uzunluğu (cm), yaprak genişliği (cm), 

bitki boyu (cm), çiçek boyu (mm), kandil sayısı 

(adet/bitki), kandil boyu (mm), kandil çapı (mm) 

ve sap kalınlığı (mm) kriterleri incelenmiş olup; 

elde edilen ortalamalar varyans analizine tabi 

tutulduktan sonra Duncan Çoklu Karşılaştırma 

yöntemine göre (0.05) ve (0.01) düzeyinde test 

edilmiştir. İstatistiksel analizler Düzgüneş ve 

ark., (1987)‟na göre yapılmıştır. Uygulama 

konuları kontrol, tavuk gübresi, atık mantar 

kompostu, çiftlik gübresi ve torf olarak 

belirlenmiş olup parselizasyonda tesadüfî olarak 

dağıtılmıştır. 2 ton/da üzerinden m
2
 bazında 

hazırlanan gübreler, yumru dikimiyle birlikte 

toprağa karıştırılmıştır.  

Toprak örneklerinde bünye, Bouyoucous 

hidrometre yöntemine göre (Bouyucous, 1951); 

eriyebilir toplam tuz, saturasyon çamurunda 

kondaktivimetre (Richards, 1954) ile; pH 

Jackson (1958) tarafından bildirilen yönteme 

göre; kireç, kalsimetrik olarak (Allison ve 

Moodie, 1965) ve organik madde, modifiye 

edilmiş Walkley Black yöntemine göre 

belirlenmiştir (Walkley, 1947).  

Deneme alanından alınan toprak 

örneklerinde yapılan analizler Çizelge 1‟de 

verilmiştir. Çizelge 1‟i incelediğimizde, 

uygulamalara bağlı olarak pH ve kireç 

değerlerinde bir miktar düşme belirlenmiş, tuz 

ve organik madde içerikleri ise artmıştır. 

Deneme alanının toprağının kumu–tınlı bünyeli 

(%70 kum, %15 kil, %15 silt), alkalin, tuzsuz, 

organik maddece fakir ve kireç içeriğinin az 

olduğu belirlenmiştir (Aydeniz, 1985).  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Uygulamalar, istatistiksel olarak ilk çiçeğe 

gelme süresi, tam çiçeğe gelme süresi ve hasat 

süresi üzerine P<0.05 düzeyinde etkili olmuştur 

(Çizelge 2).  

Atık mantar kompostu uygulaması ilk 

çiçeğe gelme süresini uzatmıştır. Torf 

uygulamaları ise süreyi kısaltmıştır. Atık mantar 

kompostu kontrole göre 14 gün daha geç çiçeğe 

gelmeyi sağlarken, torf uygulamaları 9 gün 

erkencilik sağlamıştır. Erkencilik açısından 

tavuk gübresi uygulaması kontrole göre 2 gün 

daha süreyi kısaltmıştır. Tam çiçeğe gelme 

süresi bakımından da torf uygulaması kontrole 

göre 9 gün, atık mantar kompostuna göre 26 gün 

erkencilik sağlamıştır (Çizelge 3) (Şekil 1).  

Tam çiçeğe gelme süreleri incelendiğinde 

uygulamalar arasında önemli farklar olduğu 

görülmektedir. Tam çiçeğe gelme süresi 

bakımından yine torf uygulaması kontrole göre 

erkencilik sağlamış, atık mantar kompost 

uygulaması ise süreyi uzatmıştır. Kontrole göre 

torf uygulamaları 9 gün daha erken tam çiçeğe 

gelme süresini kısaltmıştır. Atık mantar kompost 

uygulaması ise süreyi 17 gün geciktirmiştir. 

Tavuk gübresi ve koyun gübresi uygulamaları 

ise kontrole göre süreyi 5 gün uzatmıştır 

(Çizelge 3).  

Hasat süresi açısından uygulamaların 

etkisi yine önemli bulunmuş, torf uygulamaları 

kontrole göre hasat süresini kısaltmış, atık 

mantar kompostu, tavuk gübresi ve koyun 

gübresi uygulamaları uzatmıştır. Kontrolde 126 

gün olan hasat süresi, tavuk gübresinde 133 gün, 

atık mantar kompost uygulamasında 144 gün ve 

torf uygulamasında 121 gün olarak 

belirlenmiştir.  

Bitki boyları uygulamalara bağlı olarak 

azalmış olup bu azalma önemsiz olarak 

belirlenmiştir. En belirgin azalma tavuk gübresi 
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ve torf uygulamalarında görülmüştür. Kontrolde 

60.6 cm olan bitki boyu, tavuk gübresinde 63.3 

cm, atık mantar kompost uygulamasında 66.1 

cm, koyun gübresi uygulamasında 64.6 cm ve 

torf uygulamasında 63.5 cm olarak ölçülmüştür. 

Glayöl yetiştiriciliğinde bitki boyu satış için 

büyük öneme sahiptir. Gürcan (1999) Van 

koşullarında yaptığı çalışmada incelediği 

glayöllerin bitki boylarının 110.3 cm ile 74.8 cm 

arasında değiştiğini bildirmiştir.  

Yaprak uzunluğu üzerine uygulamaların 

etkisi önemli olarak belirlenmiştir. Uygulamalar 

ile yaprak uzunluğu kısalmış, en düşük yaprak 

uzunluğu atık mantar kompost uygulamasında 

41.77 cm olarak ölçülmüştür. Kontrolde 47.93 

cm olan yaprak uzunluğu, tavuk gübresi 

uygulamasında 46.10 cm, koyun gübresi 

uygulamasında 46.57 cm ve torf uygulamasında 

46.00 cm olarak ölçülmüştür (Şekil 2).  

Yaprak çapı ve yaprak sayısı üzerine 

uygulamaların etkisi önemsiz olarak 

belirlenmiştir. Yaprak çapı kontrole göre 

uygulamalar ile bir miktar artmış olup en fazla 

artış 30.78 cm ile atık mantar kompost 

uygulamasında, yaprak sayısı ise tavuk gübresi 

uygulamasında 8.67 adet olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 3).  

Çizelge 4‟de izlendiği gibi, uygulamaların 

sap kalınlığı, çiçek boyu, ilk kandil solma süresi, 

kandil boyu, kandil çapı ve kandil sayısına 

etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  

Sap kalınlığı, tavuk gübresi uygulaması 

hariç diğer uygulamalara bağlı olarak kontrole 

göre artmıştır. Çiçek boyu üzerine 

uygulamaların etkisi incelendiğinde yalnızca 

koyun gübresi uygulaması kontrole göre artış 

sağlamış, diğerleri olumsuz etkide bulunmuştur. 

İlk kandil solma süresi açısından 

uygulamalardan tavuk gübresi, atık mantar 

kompostu ve koyun gübresi kontrole göre süreyi 

uzatırken, torf uygulaması 7 gün kısaltmıştır. En 

fazla artış atık mantar kompostu uygulamasında 

14 gün olarak belirlenmiştir. Kandil boyu 

üzerine uygulamalar olumsuz etkide bulunmuş, 

en belirgin etki atık mantar kompostu 

uygulamasında görülmüştür (Şekil 3). Kandil 

çapı koyun gübresi ve torf uygulamalarında 

kontrole göre artmış, tavuk gübresi ve atık 

mantar kompostu uygulamalarında azalmıştır. 

Kandil sayısı torf uygulamasında kontrol ile 

benzer sonucu verirken, diğer uygulamalarda 

kandil sayısı azalmıştır (Çizelge 5) (Şekil 4).  

Van yöresinde arazide yetiştirilen beş 

farklı glayöl çeşidinin verim ve kalitesi üzerinde 

dikim zamanı ve çeşidin etkisi önemli 

bulunmuştur. Araştırmada 11 Temmuzdan sonra 

yapılan dikimlerde günlerin kısalmasıyla birlikte 

çiçeklenmede ve kandil sayısında azalma 

saptanmıştır (Aşkın ve ark., 1991).  

Üç farklı çeşide ait kormların 3 farklı 

dikim zamanında dikildiği bir araştırmada 

çeşitlere ait ortalama sap uzunluğu 

incelendiğinde en yüksek ortalama 77 cm 

(Traderhorn); en düşük ortalama ise 66 cm 

(Friendship) olarak bulunurken, kandil sayısı 

bakımından en yüksek ve en düşük ortalama 

sırasıyla aynı çeşitlerden 9 ve 7 adet olarak 

belirlenmiştir (Kabacaoğlu, 1988).  

Van‟da yapılan bir çalışmada 1997–1998 

yılları arasında açıkta ve cam serada yetiştirilen 

bazı glayöl çeşitlerinin çiçek kalitesi ve 

soğanımsı yumru gelişimleri ile ilgili sonuçlar 

sunulmuştur. Van ekolojik şartlarında dikim için 

en uygun karakteristik özelliklere sahip çeşitler 

Amsterdam, Jester Gold, Rose Supreme olarak 

tespit edilmiştir (Gürcan ve Türkoğlu, 2000).  

Van ilinde arazide, yüksek tünelde ve cam 

serada glayöllerle yapılan çalışmada dikim 

yerleri itibariyle en iyi sonuçlar yüksek tünelde 

ve onu takiben cam serada alınmıştır. Kandil 

uzunlukları yüksek tünel ve cam serada, 

arazidekinden daha fazla elde edilmiştir 

(Türkoğlu, 1995).  

Glayöllerde başak sayısı ve uzunluğu 

kesilen çiçeklerde kalite kriterlerini oluşturan 

unsurların başında gelmektedir. Avrupa‟da 

genellikle çiçek uzunluğuna göre yapılan 

sınıflandırmada 120 cm çiçek uzunluğuna sahip 

olanlar 1a. kalite; 80 cm uzunluğa sahipler 1. 

kalite; 50 cm uzunluğa sahipler ise 2. kalite 

çiçek grubunda sınıflandırılmış olup kısa sap ve 

düşük kalitede olanlar çelenk ve sepet yapımında 

kullanılmaktadır. Amerika‟da yapılan 

sınıflandırmada ise en az 16 kandile ve 107 

cm‟den fazla çiçek uzunluğuna sahip olanlar 

ekstra kalite; en az 12 kandil ve 96–107 cm 

uzunluğunda olanlar özel kalite; en az 10 kandil 

ve 81 cm‟den az uzunluğa sahip olanlar ise 

yeterli kalite kriterine sahip gösterilmiştir (Altan, 

1983).  

Ülkemizde üretimi yapılan bazı kültür 

çeşitlerinin Hollanda‟dan geldiği ve bu çeşitler 

arasında başarı gösterenlerin içinde 70 günde en 

erken çiçeğe gelen çeşitlerin Friendship, White 

Friendship, Hunting Song, Peter Pears, Nova 
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Lux; orta erkenci çeşitlerin 90 günde çiçeğe 

gelen Spic and span, Oscar ile geçci çeşit olarak 

120 günde çiçeğe gelen Sans Soici ve Eurovision 

çeşitlerinin bulunduğu bildirilmiştir (Caner, 

1983).  

Bu araştırmada elde edilen bitki 

gelişimine ait bulguların kalite sınır değerlerinin 

altında bulunması, araştırmanın yürütüldüğü 

döneme ait iklimsel koşullar ile 

ilişkilendirilmiştir.  

 

Sonuç  

Yapılan bu çalışmada deneme konusu 

olarak seçilen organik gübre kaynaklarının 

glayöl bitkisinin gelişim kriterleri üzerine 

etkileri her birinde farklı olmuştur. Toprak 

özelliklerine etkileri ile birlikte 

değerlendirildiğinde glayöllerin yetiştirme 

ortamlarına atık mantar kompostu 

uygulamasının birçok kriterde daha iyi sonuçlar 

verdiğinden diğerlerine göre uygulamalarda 

kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Farklı 

organik gübrelerin sabit dozda glayöllere 

uygulanmasıyla yapılan bu çalışmanın dışında, 

artan doz uygulamalarının da bitki gelişim 

kriterlerine önemli etkilerde bulunabileceği 

düşünülmektedir.  
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Şekil 1. Uygulamaların ilk çiçeğe gelme süresi, tam çiçeğe gelme süresi, hasat süresi ve ilk kandil solma süresine 

etkileri.  

 

 
Şekil 2. Uygulamaların bitki boyu, yaprak uzunluğu ve yaprak çapına etkileri.  

 

 
Şekil 3. Uygulamaların yaprak sayısı, sap kalınlığı ve kandil sayısına etkileri.  

 

 
Şekil 4. Uygulamaların çiçek boyu ve kandil çapına etkileri. 
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Çizelge 1. Deneme sonrası uygulama yapılan parsellere ait bazı toprak özellikleri 

Uygulamalar Tekstür pH Tuz (µs) Kireç (%) Organik madde (%) 

K Kumlu–tın 8.49 93.07 2.46 0.94 

TG Kumlu–tın 8.33 142.87 2.35 1.26 

AMK Kumlu–tın 8.48 119.87 2.22 0.99 

KG Kumlu–tın 8.27 172.40 2.18 1.00 

T Kumlu–tın 8.41 103.27 2.42 0.91 

K; Kontrol, TG; Tavuk gübresi, AMK; Atık mantar kompostu, KG; Koyun gübresi, T; Torf 

 

Çizelge 2. Uygulamaların ilk çiçeğe gelme süresi, tam çiçeğe gelme süresi, hasat süresi, bitki boyu, yaprak 

uzunluğu, yaprak çapı ve yaprak sayısına etkisine ait F tablosu  

V.K. S.D. 

İlk çiçeğe 

gelme süresi 

Tam çiçeğe 

gelme süresi 
Hasat süresi Bitki boyu 

Yaprak 

uzunluğu 
Yaprak çapı 

Yaprak 

sayısı 

K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F 

Blok 2 19.618 0.33 
öd

 22.032 0.44 
öd

 12.373 0.25 
öd

 77.02 4.08 
öd

 12.74 2.57 
öd

 12.57 2.83 
öd

 0.47 0.74 
öd

 

Uyg. 4 217.405 3.71
*
 257.699 5.19* 227.108 4.67* 26.55 1.41

öd
 16.09 3.24

öd
 9.01 2.03

öd
 0.23 0.37

öd
 

                

Hata 8 58.737  49.634  48.58  18.87  4.95  4.45  0.63  

Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan testiyle P≤0.05‟e göre belirlenmiştir.  
öd

, önemli değil; *, P≤0.05 

 

Çizelge 3. Uygulamaların ilk çiçeğe gelme süresi, tam çiçeğe gelme süresi, hasat süresi, bitki boyu, yaprak 

uzunluğu, yaprak çapı ve yaprak sayısına etkisine ait ortalamalar ve Duncan gruplandırılmaları 

Uygulamalar 

İlk çiçeğe 

gelme 

süresi (gün) 

Tam çiçeğe 

gelme 

süresi (gün) 

Hasat süresi 

(gün) 

Bitki boyu 

(cm) 

Yaprak 

uzunluğu 

(cm) 

Yaprak çapı 

(cm) 

Yaprak sayısı 

(adet/bitki) 

K 125 ab 126 b 126 b 70.6 47.93 a 26.54 8.33 

TG 123 b 131 ab 133 ab 63.3 46.10 ab 30.28 8.67 

AMK 139 a 143 a 144 a 66.1 41.77 b 30.78 8.33 

KG 129 ab 131 ab 131 ab 64.6 46.57 a 30.09 8.00 

T 116 b 117 b 121 b 63.5 46.00 ab 30.33 8.00 

K; Kontrol, TG; Tavuk gübresi, AMK; Atık mantar kompostu, KG; Koyun gübresi, T; Torf 

 

Çizelge 4. Uygulamaların sap kalınlığı, çiçek boyu, ilk kandil solma süresi, kandil boyu, kandil çapı ve kandil 

sayısına etkisine ait F tablosu  

V.K. S.D. 
Sap kalınlığı Çiçek boyu 

İlk kandil 

solma süresi 
Kandil boyu Kandil çapı Kandil sayısı 

K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F K.O. F 

Blok 2 4.00 7.65 * 36.74 3.0 
öd

 33.66 0.67 
öd

 7.73 0.16 
öd

 10.18 0.19 
öd

 3.80 1.59 
öd 

Uyg. 4 0.24 0.46 
öd

 15.81 1.47 
öd

 175.55 3.52 
öd

 42.53 0.92 
öd

 37.66 0.71 
öd

 0.93 0.39 
öd 

Hata 8 0.53  10.78  49.86  46.42  53.27  2.38  

Her sütundaki ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan testiyle P≤0.05‟e göre belirlenmiştir. 
öd

, Önemli değil; 

*, P≤0.05 

 

Çizelge 5. Uygulamaların sap kalınlığı, çiçek boyu, ilk kandil solma süresi, kandil boyu, kandil çapı ve kandil 

sayısına etkisine ait ortalamalar ve Duncan gruplandırılması  

Uygulamalar 
Sap kalınlığı 

(mm) 

Çiçek boyu 

(mm) 

İlk kandil 

solma süresi (gün) 

Kandil boyu 

(mm) 

Kandil çapı 

(mm) 

Kandil sayısı 

(adet/bitki) 

K 7.74 31.9 130 ab 89.04 75.29 9.33 

TG 7.39 28.53 135 ab 81.98 69.33 8.67 

AMK 7.70 30.70 144 a 80.48 71.42 8.00 

KG 8.07 33.73 134 ab 88.06 76.24 8.67 

T 8.06 28.30 123 b 86.27 77.88 9.33 

K; kontrol, TG; tavuk gübresi, AMK; atık mantar kompostu, KG; koyun gübresi, T; torf 
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Özet 

Phalaenopsis orkideleri gösterişli çiçekleri, uzun çiçeklenme periyotları, yetiştirme kolaylığı ve birim 

fiyatı en pahalı çiçeklerden birisi olması nedeni ile popülaritesi her geçen gün artan bir süs bitkisidir. 

Phalaenopsis, daha ziyade iç mekan saksı bitkisi olarak yetiştirilmelerine rağmen, son yıllarda kesme çiçek 

olarak üretimlerinde de önemli artışlar gözlenmektedir. Orchidaceae familyasında yer alan Phalaenopsis 

orkidelerin yetiştiriciliğinde orkidenin isteklerine uygun olarak hazırlanmış yetiştirme substratları yurt dışından 

ithal edilmekte ve ekonomik olarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, Phalaenopsis orkide yetiştiriciliğinde 

ithal yetiştirme substratlarına alternatif, ülkemizde ucuz ve kolay temin edilebilir yetiştirme substratlarından 

yararlanılarak en uygun yetiştirme substratının veya karışımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada yetiştirme ortamı olarak; Pomza, 1:1 Pomza + Ağaç kabuğu, Ağaç kabuğu, %40: %40: %20 

Pomza + Ağaç kabuğu + İri lifli torf, Kestane Kabuğu, 1:1 oranında Kestane Kabuğu + Pomza, Kontrol (ithal 

substrat–ağaçkabuğu) yer almıştır. Orkide bitkileri, 12 cm çaplı saksılara dikilmiş ve bitkiler 24
o
C sıcaklık ve 

14/10 h aydınlık/karanlık koşula sahip iklim odasında yetiştirilmiştir. Kullanılan yetiştirme ortamlarının bitki 

gelişimi ve çiçekleme üzerine etkilerinin belirlenmesi amacı ile yaprak sayısı, çiçeklenme oranı ve süresine 

ilişkin değerler, çiçek kalitesine ilişkin olarak ise sap uzunluğu ve çapı, başaktaki çiçek sayısı ve çiçek eni–boyu 

belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda çiçeklenme oranı en yüksek pomza ve pomza + ağaçkabuğu + iri lifli torf‟da 

gerçekleşmiştir. İlk çiçekler, dikimden 81.4 gün sonra pomzada açmıştır. Çiçek sap uzunlukları kullanılan 

yetiştirme ortamlarına göre 27.9–35.7 cm arasında değişmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde; yurtdışından 

ithal ağaç kabuğu (kontrol) substratının yaprak gelişimini artırdığı görülmüş, çiçeklenme oranını ise azaltığı 

saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Phalaenopsis, substrat, pomza, kestane kabuğu, ağaç kabuğu 

 

Determination of Proper Growing Substrates For Phalaenopsis Orchid Cultivation 

Abstract 

Phalaenopsis orchids are an ornamental plant popularity of which is increasing day by day thanks to its 

showy flowers, long blooming period and since it is an easy–to–cultivate plant and its unit price makes it one of 

the most expensive flowers. Phalaenopsis orchid is generally cultivated as an indoor potted plant; however, its 

production as a cut flower has been rising in the recent years. The growing substrates specially made up for the 

needs of orchids in cultivation of Phalaenopsis orchids of the Orchidaceae family are imported from abroad, 

therefore resulting in economic loss. In this study, it is aimed to identify the most convenient growing substrates 

or mixtures taking advantage of the affordable and easy–to–access cultivation substrates of our country in 

Phalaenopsis orchid cultivation as an alternative to imported cultivation substrates.  

As growing media; Pumice, pumice + bark (1:1), bark, pumice + bark + coarse fibrous peat (40%: 40%: 

20%), chestnut fruit shell, chestnut fruit shell + pumice (1:1), control (imported substrate–bark) were used in this 

research. Orchid plants were planted in transparan pots with 12 cm diameter and plants were kept in a climated 

controled room with an environmental chamber satisfying the conditions of 24
o
C temperature and 14/10 h 

daylight and darkness. The data on leaf number, blooming ratio and time were obtained for to determine the 

effect of growing media on plant growing and blooming, and flower stalk length and diameter, flower number on 

spike, flower length–width were identified to determine the effect of growing medium on flower quality.  

In the conclusion of study, the highest blooming ratio was achieved with the pumice and pumice + bark + 

coarse fibrous peat. The first flowers bloomed 81.4 days after planting in pumice. Flower stalk lengths range 

between 27.9 cm and 35.7 cm according to the growth medium used in research. All in all the imported substrate 

made of bark (control group) increased the leaf growth, but decreased the blooming ratio.  

 

Keywords: Phalaenopsis, substrate, pumice, chestnut fruit shell, bark 
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GiriĢ 
Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de 

birim fiyatı en pahalı çiçeklerden birisi olan 

orkideler, daha ziyade iç mekan saksı bitkisi 

olarak yetiştirilmelerine rağmen, son yıllarda 

kesme çiçek olarak üretimlerinde de önemli 

artışlar gözlenmektedir. Türkiye‟de fide 

üretimine yönelik bazı Ar–Ge çalışmalarının 

yapıldığı bilinmekle birlikte, ticari olarak fide 

üretimi yapılmamaktadır. Orkideler tamamen 

ithal edilen bitkilerdir. Satılan orkidelerin büyük 

bir kısmı doğrudan çiçek açmış durumda ithal 

edilirken, az bir kısmı da birkaç firma tarafından 

fide olarak satın alınıp, büyütme ve 

çiçeklendirme yapıldıktan sonra satışa 

sunulmaktadır. Kesme çiçek olarak 

değerlendirilen orkideler daha önceki yıllarda 

ithalat ile karşılanırken, son yıllarda ithalata 

karşı ihracatının yapılmasına başlanmıştır. 

Nitekim 1998 yılında %40.8 ithalatı yapılan 

orkidenin 2008 yılında ithalat oranı %27.8‟e 

gerilemiştir (Karagüzel ve ark., 2010).  

Phalaenopsis orkideleri iç mekan süs 

bitkileri ve kesme çiçekler grubuna dahil olup 

genel olarak saksıda yetiştirilirler. Yaklaşık 880 

cins ve 22 binden fazla tür ihtiva eden 

Orchidaceae familyasında yer alan bir orkide 

cinsi olan Phalaenopsis, yaklaşık 60 kadar tür 

ihtiva eder (Anonim, 2013). Orkide‟in anavatanı 

Güneydoğu Asya, Himalayalar, Avustralya‟nın 

kuzeyi, Pollile ve Palawan adalarıdır. Orkide‟ ler 

ismini Yunanca‟dan alır. “Phalaina= Pervane”, 

“Opsis=gibi, benzer” anlamlarına gelir ve 

Pervane Orkideleri olarak da adlandırılırlar. 

Orkide‟ler tek gövde üzerinde büyüyen 

(Monopodial) bitkilerdir ve %38‟i hibrittir. 

Çiçek sapları yapraklar arasından yanal olarak 

çıkar (Özçelik ve ark., 2006).  

Orkide tropik iklim bitkisidir. Sıcaklık 

istekleri gündüz 22
o
C, gece ise 18

o
C 

civarındadır. Çok fazla değişiklik gösteren 

sıcaklıklardan hoşlanmaz. En uygun gelişme 

dönemi sıcaklığı 26–27
o
C, çiçeklenme dönemi 

sıcaklığı ise 19–21
o
C dir. vegetatif gelişme 

döneminde 5000–8000 lüks, çiçeklenme 

döneminde 8000–15000 lüks ışık şiddetine 

ihtiyaç duyarlar. Ek aydınlatma bitki gelişimini 

ve çiçeklenmeyi arttırır. Ayrıca 12 saatlik gün 

uzunluğu erken çiçeklenme ve çiçek sayısı artışı 

açısından 8 ve 6 saatlik gün uzunluklarına 

kıyasla daha iyi sonuç vermektedir (Guo ve ark., 

2012).  

Phalaenopsis orkideleri de Anthurium‟lar 

gibi havai köklere sahip epiphytic bitkilerdir. 

Bitkinin bedeninden ve yapraklarının arasından 

fazla sayıda, klorofil içeren kökler gelişir. Bu 

kökler besin ve su karşılamasının yanında, ayrıca 

tutunma organıdır. (Anonim, 2013). Bu bitkiler 

kök bölgelerinde yüksek oranda hava 

boşluğunun olmasını isterler. Bu nedenle 

geçirgenliği iyi, iri partiküllü ve porozitesi 

yüksek yetiştirme ortamlarında yetiştirilirler 

(Özçelik ve ark., 2006).  

Bitki yetiştirme ortamının iki önemli 

fiziksel işlevi vardır. Bunlar bitkiye durak görevi 

üstlenmesi ve köklerin ihtiyacı olan su ve havayı 

bulundurmasıdır. Yetiştirme ortamının fiziksel 

özelliklerinden hava /su oranı özellikle kök 

gelişmesi üzerinde önemli derecede etkilidir 

(Başar, 1998). Özellikle Phalaenopsis orkideleri 

gibi kalın etli yapıda ve havai kök tarzında kök 

sistemine sahip olan türlerde bu özellik bir kat 

daha fazla önem taşımaktadır. Orkide 

yetiştiriciliğinde organik ve inorganik ortamlar 

tercih edilir. Nedeni; bitkiler kök bölgelerinde en 

az %50 oranında hava boşluğunun olmasını 

isterler. Genel olarak orkidelerde kullanılan 

topraksız tarım ortamları, kompost, ağaç kabuğu, 

torf, talaş, hindistancevizi lifi, perlit, vermikulit, 

pomza, işlenmiş kil, volkanik tüf, kayayünü vb 

şeklinde orkide yetiştiricileri tarafından 

önerilmektedir (Arp, 1980; Pierce, 1983; White, 

1990). Farklı iriliklerdeki ağaç kabukları uzun 

yıllardır orkide yetiştiriciliğinde 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte yaprak çürüğü 

+ çam kabuğu + tuğla parçası + odun kömürü 

gibi subsratlarla oluşturulan karışımlar 

orkidelerde iyi bir vegetatif gelişme ve 

çiçeklenme sağlamaktadır (Ranganathan ve 

Subramanian, 1994).  

Orkide yetiştiriciliğinin yapıldığı 

ülkelerde orkidenin isteklerine uygun olarak 

hazırlanmış yetiştirme substratları satılmaktadır. 

Hollanda da daha ziyade ağaç kabuğu (12–16 

mm) ve iri lifli torf (2–3 kg/m
3
) karışımında 

yetiştirilir. Büyük saksılarda (14–24 cm) daha 

büyük parçalı ağaç kabukları (14–24 mm), 

volkanik tüf ve kil parçaları karışımları önerilir. 

Wang ve Gregg (1994) ise perlit, Metro Mix 250 

ve kompost edilmiş ağaç kabuğu ve kömür gibi 

porozitesi iyi materyallerle hazırlanmış 

ortamların orkide için en uygun ortam olduğunu 

belirtmektedir. Benzer şekilde, Wang (1995). 

perlit, Metro Mix 700, kömür, ağaç kabuğu, torf, 

vermikülit, kayayününü Phalaenopsis orkideleri 
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için yetiştirme ortamı hazırlamada kullanmıştır. 

Araştırmacı aynı zamanda en fazla kullanılan 

ortamın köknar ve sekoya ağaç kabukları 

olduğunu belirtmektedir. Yine yapılan bir 

çalışmada Phalaenopsis orkidesinde çiçek 

sayısını artırma açısından 200 mg N/litre (15: 

15: 15 NPK + mikro elementler) içeren 

sphagnum yosununun iyi sonuç verdiği 

belirtilmektedir (Jiu Zhou ve ark., 2000).  

Ancak yurt dışında üretilen bu tür 

yetiştirme substratları oldukça pahalıdır. 

Halihazırda Türkiye‟de Phalaenopsis üretiminin 

yaygın olmaması nedeniyle orkideye özel bu tür 

yetiştirme substratları hazırlanmamaktadır. Bu 

bağlamda bu çalışmada ülkemizde kolay temin 

edilebilir, ithal edilen ve çok pahalı olan orkide 

yetiştirme substratlarına alternatif olabilecek, 

orkide yetiştiriciliğine uygun materyallerden 

yararlanarak uygun yetiştirme substratı veya 

karışımlarını tespit etmek amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Metod 

Deneme; Adnan Menderes Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 

iklim odasında yürütülmüştür. İklim odasında 

bitkilerin yetiştirildiği süre boyunca hava nemi 

%80 civarında tutulmuş, sıcaklık ise bitkilerin 

gelişme dönemine göre ayarlanmıştır. Nitekim, 

kesme Phalaenopsis orkidelerde büyütme–

geliştirme (vegetatif) ve çiçeklenme (generatif) 

safhası olmak üzere iki gelişme safhası vardır 

(Özçelik ve ark., 2006). Bu dönemler dikkate 

alınarak, sıcaklık çiçek tomurcukları açma 

zamanına kadar 24
o
C‟de tutulmuş çiçek 

tomurcukları açınca 20
o
C olacak şekilde 

ayarlanmıştır (Wang, 1995; Özçelik ve ark., 

2006). Bitkilerin ışık istekleri 14/10 h 

aydınlık/karanlık olacak şekilde düzenlenmiş 

(Guo ve ark., 2012) ve aydınlatma, raflı sistemde 

raf altına yerleştirilen, bitkilerden yüksekliği 60 

cm olan 4 adet kısa florasan lamba ile 

sağlanmıştır.  

Çalışmada bitkisel materyal olarak 

Phalaenopsis sp. “R–05” çeşidi kullanılmıştır. 

Bir yaşlı olarak yurtdışından ithal edilen bitkiler 

kendi ortamlarında saksılara dikili bir şekilde 

getirilmiştir. Daha sonra saksılardaki ortamlar 

boşaltılarak bitki kökleri yıkanmış ve bitkiler 12 

cm çaplı şeffaf saksılara denemede kullanılan 

substrat ve karışımlar doldurularak, 22 Kasım 

2012 tarihinde dikilmiştir. Kullanılacak saksılar 

dikim öncesinde sterilize edilmiştir.  

Çalışmada; ülkemizde doğal kaynak 

olarak bol miktarda bulunan, kolay temin 

edilebilir, pomza, torf, ağaç kabuğu, ayrıca 

Aydın yöresinin önemli bir ürünü olan 

kestanenin şeker yapımı amacı ile işlenmesi 

sonucu atık olarak açığa çıkan kestane 

meyvesinin kabukları yetiştirme substratları 

olarak tek başlarına veya belli oranlarda 

karışımlar şeklinde kullanılmıştır. Pomza, iyi 

havalanma, kimyasal ve biyolojik olarak inert 

olması, uzun ömürlü olması nedeni ile bir çok 

tür için uygun bir yetiştirme ortamı olması 

nedeni ile çalışmada substrat olarak yer almıştır. 

Bununla birlikte kontrol olarak yurt dışından 

ithal edilmiş özel orkide yetiştirme ortamı 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan substrat ve 

karışımlar Çizelge 1‟de verilmiştir.  

Dikimden sonra önce normal su ile sulama 

gerçekleştirilmiş, 1 hafta sonra ise Çizelge 2‟de 

verilen besin solüsyonu formülasyonuna uygun 

olarak hazırlanan besin eriyiği ile sulanmaya ve 

beslenmeye başlanmıştır. Bitkiler dikimden 

hemen sonra 3 hafta süre boyunca haftada 2 kez, 

daha sonraki haftalarda ise haftada 1 kez olmak 

üzere beslenmiştir. Her sulamada her bir bitkiye 

250 cc kadar besin eriyiği uygulanmıştır. Sulama 

elle kap kullanılarak yapılmıştır. Drene olan 

besin eriyiği saksı altlarına yerleştirilmiş 

altlıklarda toplanmış ve bitkinin bundan 

absorbsiyonla yararlanması sağlanmıştır. 

Phalenopsis‟in pH isteği 5.2 ile 6.2, EC isteği ise 

0.8 ile 1.2 mS/cm (Wang, 1998) arasında olması 

nedeni ile besin solüsyonun pH ve EC‟leri bu 

değerler arasında ayarlanmıştır.  

Deneme tesadüf blokları deneme desenine 

uygun olarak dizayn edilmiştir. Her uygulamada; 

3 tekerrür ve her tekerrürde 5 adet olmak üzere 

15 adet Phalaenopsis bitkisi kullanılmıştır. Tüm 

uygulamalar dahilinde çalışmada toplam 105 

adet bitki yer almıştır. Denemede; çiçek sapı 

uzunluğunun haftalık değişimi, yaprak sayısı, 

çiçekleme oranı, çiçek sapı oluşum süresi, çiçek 

açma süresi, yaprak sayısı, çiçek sap uzunluğu 

ve çapı ve başaktaki tomurcuk sayısı ile açan 

çiçek sayısı, çiçek eni ve boyu belirlenmiş ve bu 

değerler üzerine varyans analizi uygulanarak 

ortamlara göre karşılaştırılması yapılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Phalaenopsis orkide yetiştiriciliğinde 

substrat olarak kullanılabilecek yerel 

materyallerin kullanıldığı bu çalışmada bitkilerin 

dikimi ile birlikte gözlemlere başlanmış ve ilk 
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çiçek sapı oluşumu ile birlikte çiçek sapı 

uzunluğunun gelişimi izlenmiştir. Bu bağlamda 

haftalık olarak yapılan ölçümler sonucu 

substratlara bağlı olarak oluşan çiçek sapı 

uzunluklarının değişimi Şekil 1‟de grafiksel 

olarak gösterilmiştir.  

Çiçek saplarının gelişimleri substratlara 

bağlı olarak çok önemli bir farklılık 

sergilememiştir. Çiçek sapının gelişimi dikimden 

hemen sonraki dönemde pomza (1), pomza + 

ağaç kabuğu (2) ve pomza + ağaç kabuğu + torf 

(4) substratlarında birbirine yakınken, 11 

haftalık süre sonunda pomza + ağaçkabuğu 

ortamındaki çiçek sapları daha iyi bir 

performans sergilemiştir. Dikimden hemen sonra 

pomza + kestane kabuğu ve kestane kabuğu 

ortamlarında ise çiçek sapı gelişimi yavaş 

seyretmiş, 3. haftadan itibaren gelişimi 

hızlanmıştır.  

Çalışmada, dikilen orkide bitkilerinin 

çiçeklenme oranları ile elde edilen çiçek 

dallarının kalite kriterlerine ilişkin elde edilen 

veriler üzerine varyans analizi yapılmıştır. 

Çiçekleme oranı ortamlara bağlı olarak %95, 

yaprak sayısı ve yeni oluşan yaprak sayıları ise 

%99 önemli farklılıklar göstermiştir (Çizelge 3).  

Çizelge 3‟den görüldüğü üzere çiçekleme 

oranı en yüksek %73.3 ile 2 (pomza + 

ağaçkabuğu) ve 5 (kestane kabuğu) nolu 

substratlarda gerçekleşmiştir. En düşük 

çiçeklenme yurtdışından ithal edilen ve 

çalışmada kontrol olarak kullanılan ağaçkabuğu 

substratında meydana gelmiş ve dikilen 

bitkilerin sadece %20‟si çiçek sapı oluşturmuştur 

(Şekil 2).  

Dikimden sonra çiçek sapı oluşum süreleri 

substratlara bağlı olarak, 13.8 ile 24.2 gün 

arasında değişim göstermiştir. Önemli bir fark 

olmamakla beraber, en geç çiçek sapı oluşumları 

kestane kabuğu ve pomza + kestane kabuğu 

substratlarında meydana gelmiştir. Benzer 

sonuç, çiçek açma süreleri açısından da elde 

edilmiş, en erken pomza ortamında çiçekler 

açmıştır.  

Orkide bitkilerinde yapraklanma ile ilgili 

sonuçlar, çalışmada kullanılan substratlara göre 

önemli farklılıklar göstermiştir. Bitki başına 

yaprak sayıları en yüksek kontrolde (5.3 

adet/bitki) ve pomza + kestane kabuğunda (5.1 

adet/bitki) belirlenmiştir. Yeni oluşan yaprak 

sayıları açısından ise en iyi performansı 

kontrolde yetiştirilen bitkiler göstermiştir. Yeni 

yaprak oluşumlarının 1.7–2.9 adet/bitki olarak 

substratlara bağlı değişkenlik gösterdiği 

belirlenmiştir. Wang (1995) ise perlit, Metro 

Mix 700 ve kömür karışımında yaprak 

oluşumunun ağaç kabuğundakinin 2 katı 

olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Wang 

(1998) de ağaç kabuğu + torf karışımında yeni 

yaprak oluşumunun sadece ağaçkabuğu 

kullanımına kıyasla daha iyi olduğunu 

belirtmiştir. Yürütülen bu araştırmada 

çiçeklenme oranı ile yaprak özelliklerine ilişkin 

sonuçlar incelendiğinde çiçeklenmesi düşük olan 

kontrolde yeni yaprak oluşumunun iyi olduğu, 

oysa ki çiçeklenme oranı yüksek olan ortamlarda 

ise düşük yaprak oluşumunun olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 3).  

Önemli bir kalite parametresi olan çiçek 

sapı uzunlukları ise substratlara bağlı önemli bir 

farklılık sergilememiş, çiçek sapı uzunlukları 

27.90 cm (kestane kabuğu) ile 35.37 (pomza + 

ağaçkabuğu) cm arasında değişim göstermiştir. 

Çizelge 3‟den de görüldüğü üzere çiçek sapı 

gelişimi açısından kestane kabuğunun pomza ile 

karıştırılarak kullanılması durumunda tek başına 

kullanılmasına kıyasla daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. Çalışmada 1 yaşlı bitkiler 

kullanılması nedeni ile, bitkilerde ilk çiçek dalı 

oluşumları gerçekleşmiş ve bu ilk çiçek dalları 

üzerinde ölçümler yapılmıştır. Bu nedenle çiçek 

dalı uzunlukları ve başak üzerindeki kandil 

sayıları istenilen değerlerde gerçekleşmemiştir. 

Nitekim, Wang (1995) başak uzunluklarının 

ortamlara göre 58 cm ile 89 cm arasında 

değiştiğini belirtmesine rağmen bu çalışmada 

elde edilen çiçek sap uzunlukları Wang‟ın elde 

ettiği başak uzunluklarından düşük kalmıştır. 

Çiçek sap uzunlukları ve başak uzunluklarının 

çeşit, bitki yaşı gibi bir çok faktöre bağlı olarak 

değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

Başak üzerindeki kandil sayıları substrat ve 

karışımlara bağlı olarak 3.43 adet ile 5.27 adet 

arasında değişmiş, önemli bir fark olmamakla 

beraber en fazla kandil, pomza + ağaçkabuğunda 

meydana gelmiştir. Kesme çiçek 

Phalaenopsis‟lerde dayanımı ve vazo ömrünü 

etkileyen önemli kriterlerden biri olan sap 

çapları, 2.793 mm–3.415 mm arasında değişmiş, 

vegetatif gelişimin fazla olduğu kontrolde en 

kalın saplı çiçek dalları elde edilmiştir. Başak 

üzerindeki kandillerin enleri 8.15–8.78 cm, 

boyları ise 6.65 cm–7.47 cm arasında 

substratlara bağlı olarak değişim göstermiştir. 

Çizelge 3‟de verilen çiçek en ve boyları 

incelendiğinde, en iri çiçeklerin ağaç kabuğunda 
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olduğu en küçük çiçeklerin ise pomzada olduğu 

görülmektedir. Kestane kabuğunun kullanıldığı 

ortamlardaki çiçek iriliklerinin de pomzaya 

kıyasla daha iyi olduğu görülmüştür.  

 

Sonuç 

Yerel kaynaklardan, ucuz ve kolay bir 

şekilde temin edilebilen bazı materyallerin 

Phalaenopsis sp. yetiştiriciliğinde substrat olarak 

kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışma 

sonucunda, pomza ve kestane kabuğu 

substratları ile bu materyallerle oluşturulan 

karışımların incelenen parametreler açısından 

önemli farklılıklar göstermemesi nedeni substrat 

olarak kullanım potansiyeli taşıdıkları 

görülmüştür. Yurtdışından yüksek fiyatlarla ithal 

edilerek kullanılan substratın ise çiçeklenme ve 

çiçek kalitesi açısından iyi sonuç vermediği 

ancak vegetatif gelişme açısından yapraklanma 

üzerine olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

Özellikle kestane şekeri yapımı sonrasında atık 

olarak ortaya çıkan kestane meyve kabuklarının 

yakacak olarak kullanılması dışında herhangi bir 

değerlendirme sahasının bulunmaması ve 

doğaya dökülmesi nedeni ile elde edilen sonuç 

bu atık ürünün değerlendirilmesi açısından 

büyük önem taşımaktadır. Ancak bu çalışma 

kestane kabuğunun yetiştirme ortamı olarak 

değerlendirilmesine yönelik ilk çalışma olması 

nedeni ile bu substratın özelliklerinin ve farklı 

özellikteki kestane kabuklarının üzerine yeni 

çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  
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Çizelge 1. Denemede Phalaenopsis yetiştiriciliğinde kullanılan substratlar ve karışımlar 

Substrat No Substrat içeriği 

1 Pomza (8–16 mm) 

2 1:1 oranında, Pomza (8–16 mm)+Ağaç kabuğu (4–20 mm) 

3 Ağaç kabuğu (4–20 mm) 

4 %40: %40: %20 oranlarında, Pomza (8–16 mm)+Ağaç kabuğu (4–20 mm)+İri lifli torf 

5 Kestane kabuğu (10–20 mm) 

6 1:1 oranında, Pomza (8–16 mm)+Kestane kabuğu (10–20 mm) 

7 Kontrol (Yurt dışından ithal edilmiş özel orkide yetiştirme ortamı–ağaç kabuğu) 

 

Çizelge 2. 100 kat yoğunlaştırılmış bitki besin maddeleri stok solüsyonları (Anonim, 2004) 

Tank A 
Miktar 

Tank B 
Miktar 

Bitki Besin Maddesi Bitki Besin Maddesi 

Nitrik asit (HNO3) 

Kalsiyum nitrat (CaNO3) 

Amonyum nitrat NH4NO3) 

Demir %3 (DTPA) 

0. 01 

28. 0 kg 

23. 0 kg 

3. 0 kg 

Fosforik asit (H3PO4) 

Potasyum nitrat (KNO3) 

Potasyum fosfat (KH2PO4) 

Üre (CO(NH2)2) 

Magnezyum sülfat (MgSO4) 

Boraks Na2B4O7) 

Mangan sülfat (MnSO4) 

Çinko sülfat (Zn SO4) 

Bakır sülfat (CuSO4) 

Sodyum Molibdat (Na2MoO4) 

0. 01 

20. 0 kg 

21. 0 kg 

10. 0 kg 

10. 0 kg 

100. 0 g 

55. 0 g 

55. 0 g 

50. 0 g 

25. 0 g 

 

Çizelge 3. Çiçeklenme oranlarının ve çiçek kalitesine ilişkin kriterlerin substratlara ve karışımlara göre değişimi 

Ortam 

No 

Çiçeklenme 

oranı 

(%) 

Çiçek 

sapı 

oluşum 

süresi 

(gün) 

Çiçek 

açma 

süresi 

(gün) 

Yaprak 

sayısı 

(adet) 

Yeni 

oluşan 

yaprak 

sayısı 

(adet) 

Toplam 

kandil 

sayısı 

(adet) 

Açan 

kandil 

sayısı 

(adet) 

Çiçek 

sap 

uzunluğu 

(cm) 

Çiçek 

sapı 

çapı 

(mm) 

Çiçek 

eni 

(cm) 

Çiçek 

boyu 

(cm) 

1(Pomza) 60.0 ab 17.9 81.4 3.7 c 1.7 c 4.40 3.00 33.77 3.013 8.18 6.65 

2(Pomza + ağaç 

kabuğu) 
73.3 a 14.8 83.5 4.1 bc 1.8 c 5.27 3.67 35.37 3.243 8.33 6.93 

3 (Ağaç kabuğu) 33.3 bc 14.1 83.6 4.3 b 2.2 bc 4.23 3.10 31.23 2.850 8.78 7.47 

4(Pomza + ağaç 

kabuğu + torf) 
60.0 ab 14.2 84.7 4.1 bc 1.8 c 4.23 2.83 28.77 3.160 8.56 7.03 

5(Kestane kabuğu) 73.3 a 24.2 96.4 4.3 b 2.5 ab 3.43 2.47 27.90 2.793 8.52 6.79 

6(Pomza+ 

kestane kabuğu) 
40.0 abc 20.7 103.8 5.1 a 2.7 ab 3.77 3.27 33.57 3.247 8.53 7.03 

7 Kontrol 20.0 c 13.8 85.0 5.3 a 2.9 a 4.25 3.25 30.75 3.415 8.35 7.13 

LSD %5 34.30* ö.d. ö.d. 0.584** 0.545 ** ö.d. ö.d. ö.d. ö.d. ö.d. ö.d. 
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Şekil 1. Denemede kullanılan substratlara bağlı olarak çiçek sapı uzunluklarının haftalık değişimi 

 

 

 

Şekil 2. Denemede yetiştirilen orkidelerde çiçeklenme oranlarının kullanılan substrat ve karışımlara bağlı olarak 

değişimleri 
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Türkiye‟de Önemli Gül Zararlıları ve Mücadelesi 
 

H. Tevfik Emre
1
, Selma Ülgentürk

2
 

1
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ayaş İlçe Tarım Müdürlüğü, Ayaş/Ankara 

2
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 06110 Dışkapı/Ankara,  

2
ulgentur@agri. ankara.edu.tr,  

 

Özet 

Gül yüzyıllardır insanların duygularının ve sevgisinin simgesi olması yanında kozmetik, parfümeri ve 

gıda sanayinde önemli bir süs bitkisi olmuştur. Güldeki ürün kaybını azaltmak, ürün kalitesini yükseltmek için 

hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek gerekmektedir. Bu çalışmada bahçe ve örtü altında yetiştirilen güllerde 

karşılaşılan önemli türler derlenmiştir. BunlardanTetranychus urticae Koch., Frankliniella occidentalis Perg., 

Macrosiphum rosae (L.), Coccus hesperidum L., Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parot), Aulacaspis rosae 

Bouche, Lepidosaphes ulmi (L.), Parlatoria oleae Colvee, Planoccus citri Risso, Arge rosae (L.), Rhynchites 

hungaricus (Hbst), Aurigena chlorana (Lap. & Gory) gibi bazı önemli zararlılar tanıtılarak, mücadele yöntemleri 

hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gül, Macrosiphum rosae, Aulacaspis rosae, Rhodococcus perornatus, Türkiye 

 

Important Pests of Rosa in Turkey and Their Controls 

Abstract 

The rose is an important flower which has reflected the emotions, love and affections of human being 

during the centuries. It is necessary the efficient struggle with the diseases and pests in order to avoid product 

loss and to increase the productivity and quality in the rose cultivation as being in all agricultural products. In 

this study. mportatnt pest of rose that cultivated in garden and glasshouse in Turkey. Tetranychus urticae Koch., 

Frankliniella occidentalis Perg., Macrosiphum rosae (L.), Coccus hesperidum L, Rhodococcus perornatus 

(Cockerell & Parot), Aulacaspis rosae Bouche, Lepidosaphes ulmi (L.), Parlatoria oleae Colvee, Planoccus citri 

Risso, Arge rosae (L.) Rhynchites hungaricus (Hbst), Aurigena chlorana (Lap. & Gory) are introduced and the 

information about their biology, harm types and pest control is provided.  

 

Keywords: Rose, Macrosiphum rosae, Aulacaspis rosae, Rhodococcus perornatus, Turkey.  

 

GiriĢ 

Gülün, ilk olarak Çinliler tarafından 

kültüre alındığı kabul edilmektedir. Daha sonra 

Anadolu ve Hindistan‟da birçok gül, bahçelerde 

yetiştirilmiş ve ıslah edilmiştir. Türkiye‟de 25 

kadar yabani Rosa türünün yetiştiği 

bilinmektedir (Nilsson, 1972). Baytop (1999) 

ünlü tarihçi Herodt‟a dayanarak Frigya Kralı 

Midas‟ın Pers ordusuna yenilerek sarayından 

ayrılırken, güllerini de yanına aldığını ve 

Makedonya‟daki yeni bahçesinde yetiştirdiğini” 

kaydetmektedir. Bu gül çeşidinin halen Sivas ve 

Van yörelerinde yetiştirilen Rosa damascena 

miller var. sempervirens (Loisel & Michel) 

olduğu tahmin edilmektedir. Katmerli gül 

yetiştiriciliği Romalılar döneminde İtalya‟da 

başlamış, orta çağda Şiraz (İran) gül bahçeleriyle 

ünlenmiştir (Philips ve Rix, 2004). Türkler, 

İslam dinini kabüllerini takiben, Hz. 

Muhammed‟in teri olarak sembolize edilen gül 

suyunun elde edildiği kokulu gül türlerinin 

yetiştirilmesine ve damıtma yöntemlerinin 

geliştirilmesine büyük önem vermişlerdir 

(Baytop, 1999). Türkiye‟de gül zararlılarıyla 

ilgili ilk kayıt Bodenheimer (1958) tarafından 

yapılmış ve ekonomik önemleri bilinmemekle 

birlikte 35 türün güllerde zararlı olduğunu 

kaydetmiştir. Tuatay (1969), Isparta ve Burdur 

illeri yağ gülü bahçelerindeki başlıca 

zararlılarının kısa biyolojileri, zarar şekilleri ve 

savaş metotları hakkında bilgi sunmuştur. 

Acatay (1970), Isparta yağ güllerinde 60 kadar 

böcek türü olduğunu kaydetmiştir. Bayramve 

ark., (1998), kuşburnu çiçeklerinde ur oluşturan 

böcekler ve parazitoitlerini belirlemişlerdir. 

Ülgentürk ve ark., (2001), Isparta yağ güllerinde 

Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parrott)‟u 

Türkiye‟de yeni bir tür olarak bildirmiştir. 

Türkiye‟de yetiştirilen güllerde akarlar da dahil 

olmak üzere 150 türün zararlı olduğu 

kaydedilmiştir (Özbek ve Çalmaşur, 2005). 

Demirözen ve Karaca (2011) Isparta yağ 

güllerinde 62 pitofag türün bulunduğunu tespit 

etmişlerdir. Türkiye‟de örtü altı güllerin 

zararlıları ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, bahçe gülleri, kesme güllerde 
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görülen yaygın ve önemli zararlılar ele alınmış, 

mücadele yöntemleri hakkında bilgi 

sunulmuştur.  

 

Gül özsuyunu emerek beslenen zararlı türler 

Tetranychus urticae koch. iki noktalı kırmızı 

örümcek (acarina: tetranychidae) 

Erginlerin rengi yeşilimsi, sarımtırak yeşil 

veya kahverengimsi yeşildir. Dişiler yaklaşık 

0.3–0.5 mm uzunluğunda, sırtında dikenimsi 

kıllar ve bir çift siyah leke bulunur. Yumurta 0.1 

mm çapında, küre şeklindedir. İklim şartlarına 

göre yılda 8–10 döl verir. Kışı ergin olarak, 

seralarda ve iklim şartlarının uygun yerlerde 

üremesine devam ederek geçirirler (Toros, 

1992). Ergin ve nimfleri yapraklarda bitki 

özsuyunu emerek zarar yapar. Beslenme sonucu 

yaprakta küçük beyaz renkli lekeler oluşur, 

popülasyonun artması ile yaprak altında ağ 

tabakası görülür. Yoğun bulaşmalarda ağlar ve 

lekelenmeler çoğalır ve yapraklar önce sararır 

daha sonra kızararak dökülür (Flint ve Karlık, 

2013) Zararlı yoğunlunun yüksek olduğu 

bitkilerde bodurlaşmaya neden olur. Demirözer 

(2008), bu türün özellikle yabancı otların fazla 

olduğu veya stabilize yol kenarına yakın olan gül 

bahçelerinde daha zararlı olduğunu bildirmiştir.  

 

Macrosiphum rosae (L.) gül yaprak biti 

(hemiptera: aphididae) 

M. rosae‟nin vücudu rengi yeşil ve 

kırmızımsı, 2.0–3.5 mm boyunda, erkekler genel 

olarak siyah görünüşlü, mum borucukları uzun 

ve siyahtır. Kanatlı ve kanatsız formları vardır. 

Serin iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde kışı 

yumurta döneminde geçirirler. Yumurtadan 

çıkan dişiler (döllerin anası), taze sürgün ve 

yapraklara geçerek beslenirler. Bu dişiler eşeysiz 

olarak dişi bireyler doğururlar. Populasyonda 

kanatlı ve kanatsız bireyler birlikte bulunur. 

Başka konukçu bitkilere de göettiği 

bilinmektedir. Soğuk hava koşullarına dayanıklı 

olup Ankara koşullarında Aralık ayına kadar 

çoğaldığı ve zararlı olmaya devam etmektedir 

(Toros, 1992a). Sonbaharda erkekler ve dişiler 

çiftleşerek, kışlık yumurtalarını kış konukçusuna 

bırakır. Yılda 10–16 döl verirler (Düzgüneş ve 

ark., 1982; Blackman ve Eastop, 1984; Toros, 

1992a). Bu tür koloniler halinde sürgün, 

tomurcuk ve yaprakların özsuyunu emerek 

zararlı olur. Hava koşullarının uygun olması ve 

mücadelenin yapılmadığı durumlarda yaprakbiti 

yoğunluğu aşırı artar. Zarar gören gül 

tomurcuklarının ve sürgünlerinin gelişmesi 

duraklar. Yaprak, tomurcuk ve çiçekte şekil 

bozukluğu ve renk değişimi görülür. Salgıladığı 

ballı madde ile bitkiyi kirletir. Basra (fumajin) 

oluşumuna sebep olur. Gül yetiştirilen tüm 

bölgelerde görülür (Düzgüneş ve ark., 1982; 

Toros, 1992). M. rosae‟nin çok sayıda virüs 

hastalığının vektörü zararlı olma kapasitesini 

arttırmaktadır (Blackman ve Eastop, 1984). 

Güleç (2011), Antalya ili park alanlarında 

görülen Aphidoidea türlerini araştırdığı 

çalışmasında M. rosae‟ nın güllerde yaygın 

olduğunu, Antalya‟da Oenopia (Synharmonia) 

conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)‟ nın 

M. rosae‟ nın avcısı olduğunu kaydetmiştir. 

Güllerde Myzaphis rosarum Kaltenbach, 

Myzaphis turanica Nevsky, Macrosiphum 

euphorbia (Thom.) ve Metopolophium dirhodum 

(Walker)‟nın da zararlı olduğu kaydedilmiştir 

(Toros, 1992a; Anonim, 2008; Demirözer ve 

Karaca, 2011).  

 

Edwardsiana rosae (L.) (hemiptera: 

cicadellidae) 

Erginleri soluk yeşilimsi, beyazımsı 

renklerde ve 3–4 mm‟dir. Nimfler, beyaz veya 

koyu sarımsı olabilmektedir. Sırt kısmında koyu 

renkli noktalar bulunur. Kışı, yumurta 

döneminde yabani güller ve böğürtlen üzerinde 

geçirir. Dişiler, yumurtalarını güllerin gövde ve 

dal kabuklarının altına bırakır. Yaz dölleri ise 

yumurtayı yaprak sapına veya yaprağın orta 

damarına bırakır. Gelişme süresi yaklaşık 30 

gündür. Yılda 3 döl verir. Birinci dölkonukçusu 

olan güllerde diğer döller elmada görülür 

(Alford, 2012). Ergin ve nimfleri yaprakların alt 

kısmında bitki özsuyunu emerek beslenir. Yoğun 

beslenmeden dolayı yapraklarda açık sarı–beyaz 

lekeler meydana gelir. Zayıflayan yapraklar 

erken dökülür, verim ve kalite düşer (Scott, 

2011; Alford, 2012).  

 

YumuĢak vücutlu kabuklubitler (koĢniller) 

(hemiptera: coccidae) 

Genç bireylerin ince ve saydam derileri 

farklı renklerde desenlerde ve vücutları yassıdır. 

Dişi yaşlandıkça dorsal derisi şişkinleşir ve 

kitinleşerek koyu bir renk alır. Dişiler iki nimf 

döneminden sonra ergin olur. Erkekler, ergin 

dönemde genel olarak birçift kanatlı ve 

hareketlidir. Ağız parçaları körelmiştir. Dişiler, 

yumurtalarını genellikle vücutlarının altına 

depolarlar. Yumurtadan çıkan birinci dönem 
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nimfler bitkiye yerleşene kadar hareketlidir. 

Bitkiye yerleşen nimfler bitki özsuyunu emerek 

beslenirler. Bu türler genellikle zorunlu haller 

dışında yaşamları boyunca hareketsiz bir yaşama 

sahiptir. Beslenme sonucu bitki yeterli su ve 

besin maddesi ihtiyacını karşılayamaz, bitki 

zayıf gelişir, bodurlaşır. Yaprak, tomurcuk ve 

çiçekte küçülme, sararma ve dökülme görülür. 

Beslenme sırasında bitki dokusuna tükrük 

salgıladıklarından bitki dokusunda renk 

değişimi, şekil bozukluğuna sebep olurlar. 

Ayrıca beslenme atığı olan ballı madde bitkiyi 

kaplayarak şıraya batırılmış gibi görünmesine ve 

kirlenmesine sebep olur. Sıcak ve nemli iklim 

koşullarında ve seralarda ballı madde üzerinde 

gelişen saprofit funguslar, fumajin oluşumuna 

sebep olarak hem bitkinin estetik değerinin 

düşmesine hem de yaprakları kaplayarak 

fotosentez yapmasına engel olurlar. Ballı madde 

ile beslenen karıncalar ve diğer böceklerde bitki 

üzerindegörülür (Kosztarab ve Kozár, 1988; 

Ülgentürk ve Dolar, 2002).  

 

Coccus hesperidum L. yumuĢak vücutlu 

kahverengi koĢnil 

Ergin dişinin vücudu yassı, oval, bazen 

asimetrik olup, genelde açık kahverengi 

renktedir. Vücut uzunluğu 2.5–5.0 mm, genişliği 

1.5–3.0 mm‟dir. Vücudun dorsalinde koyu 

esmer renkte lekeler bulunur. Ovovivipar bir 

türdür. Ülkemizde yılda 2–4 döl (Lodos 1986; 

Uygun ve ark., 2001) seralarda ise yedi‟den fazla 

döl verdiği bilinmektedir (Gill, 1988).  

 

Eulecanium tiliae L. ıhlamur koĢnili 

Ergin dişiler yuvarlağa yakın konveks 

şekilde, 5 mm çapında ve yarım küresel 

görünüştedir. Genç dişilerin sırtında enine 

sarımsı ve kırmızımsı çizgililer bulunur. Polifag 

bir zararlıdır. Kışı güller üzerinde ikinci larva 

döneminde geçirir (yayınlanmamış veri 

Ülgentürk S.) yılda bir döl vermektedir (Gill, 

1988). Ankara parklarındaki güllerde zararlı 

olduğu kaydedilmiştir (Ülgentürk ve Toros, 

2001 Zeki ve ark., 2005).  

 

Rhodococcus perornatus (cockerell & parrott) 

gül koĢnili 

Dişiler genellikle 4–4.5 mm boyunda, 

3.5–4.5 mm eninde, oval hafifçe dış bükey, 

sarımsı kahverengi olan genç dişiler yaşlandıkça 

şişkinleşir ve küre şeklini alır. Ergin genç 

dişilerin sırtında enine doğru üç adet koyu 

kırmızımsı, kahverengi ve sarımsı bant bulunur. 

R. perornatus gül çöğürlerinin ana gövde ve 

dallarında ikinci dönem nimf olarak kışı geçirir. 

Mayıs sonunda ergin dişilerin ve ergin 

erkeklerin çıkış yaptığını boş pupa gömlekleri 

görülmektedir (Ülgentürk ve ark., 2001). R. 

perornatus yılda bir döl vermektedir. Dişileri 

ortalama 1765 adet yumurta bırakır ve Haziranın 

ilk yarısından itibaren yumurtadan çıkışlar 

görülür (Altınok, 2004). Yağ güllerinin en 

önemli zararlısıdır (Demirözer ve Karaca, 2011).  

 

Kabuklubitler (hemiptera: diaspididae) 

Kabuklubitler, vücutlarının üstünü örten, 

vücuttan bağımsız bir kabuğa sahip olmaları ile 

tanınırlar. Bu böceklerin kabuk rengi ve şekli 

türlere göre farklılık gösterir. Dişilerin bacak ve 

antenleri kaybolmuş, abdomendeki segmentler 

kaynaşarak pygidum denilen özel bölümü 

oluşturmuştur. Dişiler, harekeli nimf dönemi 

hariç tüm hayatları boyunca bitkiye sabit olarak 

bitki özsuyu ile beslenirken, erkekleri ikinci 

nimf döneminden sonra beslenmezler. İkinci 

nimf kabuğu altında başkalaşım geçirerek ergin 

olurlar. Erkek bireyler uçabilir, ancak ağızları 

olmadığından beslenemezler. Kabuklubitler 

eşeyli veya eşeysiz olarak yumurta ile çoğalırlar. 

Yumurtalar, vücudu örten kabuğun altına 

depolanır. Hareketli nimfler, birkaç saat içinde 

bitkinin uygun bir yerine (gövde, dal, yaprak, 

meyve) yerleşerek beslenmeye başlarlar 

(Kosztarab ve Kozar, 1988). Kabuklubitler, 

koşniller ve unlubitlerle mücadele vücutlarını 

örten özel kabukları veya unsu mumsu madde 

nedeniyle çok zordur.  

 

Aonidiella aurantii maskell turunçgil kırmızı 

kabuklu biti 

Ergin dişi kabuğu 1.0–1.5 mm çapında, 

üstten bakıldığında daire şeklinde, ortada yukarı 

doğru hafif şişkin, yanlara doğru düzdür. 

Başlangıçta gri renkliyken, daha sonra saydam 

portakal kırmızısı rengini alır. Genç dişiler açık 

sarı renkte ve armut şeklindedir. Yumurta koyma 

olgunluğuna gelen dişinin vücudu böbrek şeklini 

alır ve rengi turuncuya döner (Yaşar, 1995). Kışı 

genellikle ergin dişi olarak geçirir. Türkiye‟de 

turunçgillerin çok önemli bir zararlıdır ve 3 döl 

verir (Uygun ve ark., 2001). Türkiye‟de daha 

çok subtropik iklim özelliği gösteren kıyı 

bölgelerinde diğer konukçularla birliktegülerde 

degörülür (Kaydan ve ark., 2007). Güllerin ana 

gövde, dallara ve yapraklara yerleşmektedir.  
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Aulacaspis rosae bouche, gül kabuklu biti 

Ergin dişinin kabuğu 2–3 mm çapında, 

daire veya daireye yakın oval şekilde, ince, yassı 

ve beyaz renktedir. Exuvia uca yerleşmiştir. 

Kabuk arkaya doğru dairesel şeklide genişler. 

Kabuk altındaki dişi uzun oval şekilde, 

segmentleri belirgin, kırmızımsı, pygidium ise 

portakal sarısı rengindedir. Yumurtaları oval ve 

kırmızımsı renktedir. Erkeklerin ikinci dönem 

kabuğu, ince uzun ve beyaz renklidir 

(Bodenheimer, 1949; Yaşar, 1995). Kışı ergin 

halde geçirir. Mayıs ve haziran aylarında 

yumurtalar açılır. Yılda bir döl verir (Toros, 

1992) A. rosae, değişik ülkelerde birden fazla 

döl vermekte ve kışı farklı dönemlerde 

geçirmektedir (Miller ve Davidson, 2005). 

Türkiye‟de güllerde zararlı olduğu Bodenheimer 

(1958), Ülgentürk ve Çanakçıoğlu (2004) ve 

Ülgentürk ve ark. (2008) tarafından 

bildirilmiştir. Fransa‟ da seralarda üretilen 

kesme güllerde zararlı A. rosae‟ nın 

mücadelesinde Rhizobius lophantae (Blaisdell) 

(Coleoptera: Coccinellidae)‟nin etkili olduğu ve 

kimyasal mücadeleye alternatif olabileceği 

bildirilmiştir (Pijnakker ve Leman, 2011).  

 

Lepidosaphes ulmi (L.) virgül kabuklu biti 

Ergin dişinin kabuğu virgül şeklinde, 2.5–

3.0 mm boyundadır. Kabuk rengi amber sarısı ile 

koyu kahverengi arasında değişir. Dişiler 

beyazımsı ve yumuşak vücutlu, baş dar, 

abdomeni geniştir. Erkeklerin kabukları dişilere 

benzer, ancak daha açık renkli ve küçüktür 

(Yaşar, 1995). Kışı, yumurta döneminde dişinin 

kabuğu altında geçirir. Yumurtalar oval ve beyaz 

renklidir. Yılda 2 döl verir (Aydoğdu ve Toros, 

1988). Bu doğal düşmanlarından Hemisarcoptes 

malus (Shimer) (Acari: Hemisarcoptidae) 

yumurta predatörü olarak L. ulmi yumurtaları 

üzerinde %95.6 oranında etkili olduğu tespit 

edilmiştir (Aydoğdu ve Toros, 1988). Güllerde 

zararlı olduğu (Ülgentürk ve Toros, 1996; 

Ülgentürk ve Çanakçıoğlu, 2004; Zeki ve ark., 

2004; Demirözen ve ark., 2009) kaydedilmiştir.  

 

Parlatoria oleae colvee zeytin kabuklu biti 

Ergin dişi kabuğu dairemsi, 1.2–2 mm, 

konveks ve beyaz renklidir. Exuvia kabuk 

kenarına yerleşmiş ve koyu yeşil, kabuk 

altındaki dişi, koyu eflatun veya mor renktedir. 

Erkek nimf kabukları uzun ince ve beyazdır. 

Yumurtalar oval ve morumsudur (Erkam, 1981). 

İlk dölün yumurtaları nisan–mayıs, ikinci dölün 

yumurtaları temmuz ortasında görülür. İkinci 

neslin erginleri kışlar ve yılda 2 döl verir 

(Erkam, 1981). P. oleae polifag bir zararlı olup, 

güllerin gövde, dal, sürgün ve yapraklarına 

yerleşir. Beslendiği noktalarda kırmızımsı 

morumsu renk değişimi görülür. Yoğun 

popülasyonlarda konukçusunun tamamen 

kurumasına neden olur (Erkam, 1981). P. 

oleae‟nin çeşitli illerde park ve bahçelerindeki 

güllerde zararlı olduğu tespit edilmiştir 

(Ülgentürk ve Toros 1996; Zeki ve ark., 2004; 

Ülgentürk ve ark., 2008).  

 

Diaspidiotus perniciosus (comstock) san jose 

kabuklu biti 

Ergin dişilerin kabuğu oval, kenarı yassı, 

orta kısmı şişkin ve koyu gri veya kül renkte, 

1.5–2.0 mm‟dir. Kabuk altındaki dişi armut 

şeklinde ve limon sarısı rengindedir. İkinci 

dönem erkeklerin kabuğu uzunca oval ve grimsi 

siyahtır. San jose kabuklubiti Marmara 

Bölgesi‟nde 5 dölvermektedir (Altay ve ark., 

1971). Kışı birinci dönemde nimf veya olgun 

dişi döneminde geçirir. Serin bölgelerde döl 

sayısı ve zararı azalır (Düzgüneş, 1969). 

Güllerin gövde ve dallarında beslenmektedir 

(Ülgentürk ve Çanakçıoğlu, 2004) Bu tütün 

mücadelesinde Fransa‟dan getirilen Encarsia 

perniciosi (Tower) (Hymenoptera: Aphelindae) 

D. perniciosus ile bulaşık değişik bölgelerde 

iklime uyum gösterdiği ve zararlıyı baskı altına 

aldığı tespit edilmiştir (Kalacı ve Erkin, 1988).  

 

Icerya purchasi maskell torbalı koĢnil 

(hemiptera: monophlebidae) 

Ergin dişi oval, alt tarafı yassı, üst kısmı 

şişkince, 5–6 mm uzunluğunda kırmızı renklidir. 

Ancak vücut üstündeki kıllar ve mum salgısı 

nedeniyle kahverengi veya kırmızımsı, kirli 

beyaz renkte görünür. Yumurtalarını vücudunun 

arkasında oluşturduğu beyaz renkli mumsu ve 

üzeri çizgili bir yumurta torbasına depolar. 

Yumurtaları pembemsi renktedir (Gill, 1993). 

Hareketli nimfler kırmızıdır. Bitki özsuyunu 

emerek yaprakların erken dökülmesine, 

sürgünlerin kurumasına ve salgılamış olduğu 

tatlı maddeler ile fumajine neden olur. Kışı 

bitkilerin kuytu yerlerinde geçirir ve yılda 3 döl 

verir (Lodos, 1986). Kaydan ve ark., (2007), I. 

purchasi‟ nin polifag bir zararlı olduğu ve güller 

de dahil olmak üzere birçok konukçusunun 

bulunduğunu bildirmiştir.  
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Planococcus citri risso turunçgil unlubiti 

(hemiptera: pseudococcidae) 

Ergin dişilerde vücut hafifçe oval, 3–5 

mm uzunluğunda, soluk sarı açık kahverengi 

bazen portakal renginde olup, üzerini beyaz 

mumsu bir toz tabakası kapladığından beyaz 

görünür. Vücudun yanlarında kısa, 18 çift 

mumsu ipe benzer uzantı bulunur. Vücut 

arkasında bulunan yumurta torbasına 200–300 

adet yumurta depolar. İklim şartlarına bağlı 

olarak yılda 3–5 döl verirler ve kışı değişik 

dönemlerde geçirirler (Düzgüneş, 1980; Uygun 

ve ark., 2001). Polifag bir zararlıdır. Bitki 

özsuyunu emerek bitki gelişiminde gerileme, 

yapraklarda sararma ve erken dökülme, 

çiçeklerin saplarında beslenmesi ile çiçeklerde 

erken dökülme ve kalitesine zarar verir. 

Salgıladığı ballı madde ise fumajine basra) olur 

(Uygun ve ark., 2001). Laflin ve Parrella (2004), 

seralarda yetiştirilen kesme güllerde önemli bir 

zararlı olan P. citri‟ nin, termal gelişim constant‟ 

ının 18.3°C‟de, dişilerin 289 gün/derece, 

erkeklerin 346 gün/derece sürdüğünü 

saptamıştır.  

 

Bulgarialeurodes cotaseii (maskell) 

(hemiptera: aleyrodidae) 

Pupa oval ve açık sarı, vücut kenarı 

çepeçevre beyaz renkli mum levhacıklar 

tarafından çevrelenmiş, üzeri unsu bir mum 

tabakasıyla kaplanmıştır. Pupa genellikle 

yaprağın alt yüzeyinde görülmektedir. Erginleri 

oldukça küçük, iki çift kanatlı, açık sarı olup 

vücutları ve kanatları unsu bir mum tabası ile 

kaplanmıştır. Dünyada ve Türkiye‟de gül 

yetiştirilen alanlarda yaygın olarak 

görülmektedir (Ülgentürk ve Ulusoy, 1999; 

Ulusoy, 2001).  

 

Frankliniella occidentalis perg. çiçek tripsi 

(thysanoptera: thripidae) 

Erginler oldukça küçük (1.5 mm) dar ve 

yassı vücutlu, açık sarı veya açık kahverengi 

renktedir. Kanat kenarlarında kirpik şeklinde 

kıllar bulunur. Yumurtalarını yaprak ve 

çiçeklerin dokusu içine tek tek bırakır. Nimfleri 

iki dönem geçirdikten sonra pupa olmak için 

toprağa girer. Tarla koşullarında yılda 4–6 döl, 

sera koşullarında ise 12–15 döl verir (Anonim, 

2008). Nimf ve erginleri bitki özsuyunu emerek 

zararlı olur. Beslendiği dokularda karakteristik 

gümüşi lekeler oluşur, zamanla yaprak solar ve 

dökülür. F. occidentalis hem yaprakta hem 

çiçekte beslenerek zararlı olur. Çiçeklerin taç 

yapraklarında beslenmeleri sonucu lekeler oluşur 

ve çiçeğin pazar değeri düşer. Ancak Atakan 

(2011), Adana süs bitkilerinden toplanan 

örneklerin %59‟unda F. occcidentalis 

bulunmasına rağmen hiç birinde tipik thrips 

zararı görülmediğini kaydetmiştir. Bu zararlı 

bazı virüs hastalıklarının da vektörüdür. Polifag 

bir zararlıdır. Cloyd (2009), F. occidentalis‟in 

küçük ve bitkiyle benzer renkte oluşu, kapalı 

tomurcuklarda bulunuşu nedeniyle 

mücadelesinin zor olduğunu, bu nedenle 

biyolojik mücadele feromon ve tuzak kullanımı 

ve yeni bazı kimyasalların denendiğini 

kaydetmiştir. Ayrıca F. tritici Fitch., Thrips 

meridionalis (Priesner)‟in de güllerde zararlı 

olduğundan bahsedilmektedir (Anonim 2008; 

Demirözer ve Karaca, 2011).  

 

Gülün çeĢitli aksamlarını yiyerek (ısırıcı–

çiğneyici) zararlı olan türler 

Rhynchites hungaricus (hbst.) gül hortumlu 

böceği (coleoptera: attelabidae) 

Erginin başı hortum şeklinde uzamış, 

pronotum ve üst kanatlarının yanları kırmızı 

renkli, vücudun kalan kısımları siyahtır. Boyu 5–

7 mm‟dir. Larva fildişi renkli, tombul, kıvrık ve 

bacaksızdır. Bu tür toprakta 2–8 cm derinlikte 

bir kokon içerisinde olgun larva halinde kışlar. 

Erken ilkbaharda pupa olur ve yılda bir döl verir 

(Toros, 1992; Ülgentürk ve Dolar, 2002). 

Erginler nisan sonu mayıs başında her 

tomurcuğa bir adet, bazen iki yumurta bırakır. 

Larva tomurcuk içerisinde beslenir. Erginler 

yumurtlama sırasında tomurcukları kırparak yere 

döker. Genel olarak zarar gören tomurcuk 

açılmaz, anormal çiçeklenme olur ve verim 

kaybı meydana gelir (Toros, 1992; Özbek ve 

Çalmaşur, 2005). Isparta‟da yağ güllerinde ergin 

çıkışı mayıs ayı başında görülmektedir 

(Demirözen ve ark., 2011). Zararlı İzmir, Afyon, 

Ankara, Burdur, Çorum, Isparta ve Konya 

illerinde bulunduğu saptanmıştır (Anonim, 2008; 

Demirözer ve Karaca, 2011).  

 

Agrilus chrysoderes betis gül gal böceği 

(coleoptera: buprestidae) 

Ergin, metalik koyu zeytin yeşili renkte, 

ince uzun ve yaklaşık 6.5 mm uzunluğundadır. 

Larvanın başı iyi gelişmiş olup, protorax içine 

gömülmüş gibi görünür. Kışı larva döneminde 

dalın öz kısmında açmış olduğu galeri içerisinde 

geçirir. Erginler mayıs sonlarında görülmeye 
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başlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını gül 

dallarının kabukları altına bırakırlar (Toros, 

1992; Anonim, 2008). Larvalar önce kabuk 

altında helezon şeklinde galeriler açarak, bu 

kısımların şişkinleşmesine ve ur şeklini almasına 

neden olur. Olgun larva dal içerisinde 

uzunlamasına galeriler açmaya devam eder. 

Zararlının sebep olduğu galin üst kısmındaki 

sürgünler gelişemez, yapraklar sararır ve ileriki 

dönemde sürgün tamamen kurur (Toros, 1992).  

 

Aurigena chlorana (lap. et gory) gül makas 

böceği (coleoptera: buprestidae) 

Erginler, uzunca oval biçimli, metalik 

yeşil renklidir. Yumurtadan çıkan larvalar 

yumurtadan köklere iner ve kabuk altına girerek 

beslenir. Son dönemde larvalar 80 mm‟ye ulaşır. 

Kök içerisinde 2–3 yıl beslendikten sonra pupa 

olarak ergin dönemi geçerler. Erginler yaprak, 

yeni oluşmuş sürgün ve tomurcukların sap 

kısmını kemirerek keser ve güllerde çiçek 

oluşumunu engelleyerek önemli ölçüde verimi 

düşürürler. Ancak esas zarar kabuk altındaki 

odun dokusunda beslenen ve galeri açan larvalar 

tarafından yapılır. Zararlı ile bulaşık güllerin 

gelişmesi yavaşlar ve ileriki dönemlerde de 

tamamen kurur (Zeki ve ark., 1999). Kışı kök 

içinde ergin ve çeşitli larva dönemlerinde geçirir. 

Bu zararlı, 3–4 yılda bir döl verir (Zeki ve ark., 

1999). Demirözer (2008), Isparta yağ gülü 

bahçelerinde ergin çıkışının mayıs ayında 

başladığını, haziran ayı ortasında en yüksek 

seviyeye ulaştığını ve orman alanlarına yakın gül 

bahçelerinde A. chlorana ile bulaşmanın daha 

yoğun olduğunu tespit etmiştir.  

 

Arge rosae (L.) gül yaprak arısı 

(hymenoptera; argidae) 

Ergin birey sarı renkli ve 7–10 mm 

boyunda bir arıdır. Yumurtadan çıkan larva ilk 

döneminde açık yeşilimsi gri iken ileriki 

dönemlerde renkleri koyulaşır. Olgun larva 

vücudunun her segmentinde tüylü siyah lekeler 

bulunur ve boyu 20 mm‟dir. Larva rahatsız 

olduğunda “S” şeklinde kıvrılır. Dişi 

yumurtalarını sürgünlere teker teker sıra halinde 

bırakır. Olgun larva toprağa geçerek kışlamak 

üzere bir kokon hazırlar. Yılda iki döl verir. 

Larvalar kümeler halinde yaprak kenarında 

beslenerek, yaprağı tamamen tüketirler (Pape, 

1955; Alford, 2012). 

 

Syrista parreyssi spin. gül filizarısı 

(hymenoptera: cephidae) 

Ergin yaklaşık 20 mm boyunda, baş ve 

thoraks parlak siyah renklidir. Abdomen uzunca, 

ikinci ve üçüncü segmenti pas rengindedir. 

Kanatları şeffaf, damarları siyah renklidir. Olgun 

larva 2 cm olup, fildişi renkli ve üzeri siyah 

noktalarla bezelidir. Sürgün içinde olgun larva 

olarak kışı geçirir. Yılda bir döl verir (Pape, 

1955). Bir yıllık gül sürgün içine yumurta 

bırakırlar. Bu sürgünlerin uçları aşağı doğru 

kıvrılır ve kurur. Larvalar sürgün içerisinde özü 

yiyerek aşağı doğru ilerler. Larvalar yıllık 

sürgünlerde beslenerek, sürgünün tamamen 

kurumasına sebep olur (Toros, 1992; Anonim, 

2008). Demirözen ve ark., (2011), ergin arıların 

yumurta bıraktığı dallarda mayıs ayı sonunda 

zararın belirginleştiğini kaydetmiştir.  

 

Ardis brunniventris (hart.) gül filiz burgusu 

(hymenoptera: tenthredinidae) 

Siyah renkli, saydam kanatlı, küçük (7.0 

mm) bir arıcıktır. Larvaları, krem renginde ve 15 

mm boyundadır. Erginler, mart sonu ile nisan 

başında uçuşa geçerler. Yumurtalarını genç 

sürgün uçlarına teker teker bırakır. Yumurtadan 

çıkan larvalar sürgünde öze girerek yukarı doğru 

galeri açar. Bir larva sürgün içerisinde 12–37 

mm uzunluğunda galeri açar. Zarar gören 

sürgünler aşağı doğru sarkar, gelişmesi durur ve 

ileri dönemde tamamen kurur. Olgun larva 

toprakta kokon içinde kışı geçirir. İklim 

koşullarına bağlı olarak yılda 1–2 döl verir 

(Pape, 1955; Alford, 2012).  

 

Helicoverpa armigera (hübner) (lepidoptera: 

noctuidae) 

Geceleri faal olan bir kelebek türüdür. Ön 

kanatları toprak renginin tonlarını taşımakta ve 

koyu renkli bazı lekeler bulunmaktadır. 

Yumurtadan yeni çıkan larvanın başı siyah ve 

vücut çok kıllıdır. Larva olgunlaştıkça yeşil 

üzerine çizgiler oluşur ve 40–45 cm boya ulaşır. 

Olgun larva toprağa geçerek pupa olur. Kışı 

geçiren pupalardan bölge ve iklim koşullarına 

göre nisan ayında ergin kelebekler çıkmaya 

başlar. Yumurtalarını güllerin yaprak, 

tomurcuklarına grup halinde bırakır (Anonim, 

2008). Larvalar çiçek yaprakları, stamenleri ile 

beslendiği kaydedilmiştir (Demirözer, 2012). 

Güldeki biyolojisi bilinmemektedir. Yılda 3–5 

döl verir.  
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Gül Zararlılarıyla Mücadele 
1. Bahçe ve seralarda temizliğe önem 

verilmeli, zararlıya konukçuluk eden yabancı 

otlar ve bulaşık bitkiler ortadan kaldırılmalıdır.  

2. Uygun gübreleme ve budama 

yapılmalıdır. A. chlorana gibi bazı zararlılar, 

genellikle yaşlı, zayıf ve bakımsız bitkileri tercih 

etmektedir. Bu nedenle güllerde gençleştirme 

budaması yapılarak, bitkilerin kuvvetli 

gelişmeleri teşvik edilmelidir. Bitkilerin 

birbirine teması engellenerek, güneşten ve hava 

akımından en iyi şekilde faydalanması 

sağlanmalıdır. Ayrıca uygun budama ile dal 

üzerinde bulunan akar ve yaprakbiti yumurtaları, 

kabuklubit, koşnil ve unlubit bireyleri; dal içinde 

beslenen ve kışlayan A. chrysoderes ve S. 

parreyssi gibi zararlılar bahçeden uzaklaştırılmış 

olmaktadır (Zeki ve ark., 1999; Ülgentürk ve 

Dolar, 2002).  

3. Gençleştirme için kesilen dallar ve 

budama artıkları çit veya başka amaçla 

kullanılmamalı, yeni kurulan güllüklerde 

zararlıdan ari bitkiler ve temiz fidanlar 

kullanılmalıdır (Toros, 1992). Bahçe etrafında 

zararlılara konukçuluk edecek çit bitkisi varsa 

sıkça gözden geçirilmeli ve güllere olabilecek 

bulaşma engellenmelidir.  

4. Bahçelerde toprak işlemenin uygun 

zamanda yapılması toprakta kışlayan A. 

brunniventris, A. rosae F. occidentalis, R. 

hungaricus gibi zararlılar yok edilmesine 

yardımcı olacaktır.  

5. Bahçelerde ve seralarda renk, ışık ve 

feromon tuzaklarından faydalanılması, 

zararlıların çıkış zamanı, populasyon seviyesi 

hakkında doğru bilgiler vermektedir. Böylece 

zararlılar ile doğru zamanda mücadeleye 

başlanabilmektedir. Ayrıca tuzaklar zararlı 

türlerin kitle halinde yakalanmasını sağlayarak 

doğrudan zararlı sayısının düşürülmesine 

yardımcı olmaktadır. Kesme çiçek yetiştirilen 

alanlarda görülen yaprakbiti, beyazsinek ve 

thrips‟lere karşı, sarı ve mavi renkli yapışkan 

tuzaklar oldukça etkili olmaktadır. Işık ve 

yapışkan tuzak kombinasyonları, geceleri 

faaliyet gösteren çeşitli böcekleri kendine 

çekecek ve sayılarının azaltılmasına yardımcı 

olacaktır.  

6. Gül zararlılarının doğal düşmanları 

tanınmalı, bahçedeki varlıklarını korumak ve 

artırmak için önlemler almalıdır. Örneğin 

parazitlenmiş bireylerin bulunduğu budanmış 

dallar güllerden uzak bir köşeye bırakılarak 

parazitoitlerin çıkışına izin verilmelidir. Zorunlu 

hallerde seçici insektisitler seçilip, uygun 

zamanda kullanılarak, faydalılaraolan olumsuz 

etkisi azaltılmalıdır. Gül koşnilinin (R. 

perornatus), C. septempunctata (L.), E. 

quadripustulatus (L.), (Coleoptera: 

Coccinellidae), Anthribus fasciatus Först. 

(Coleoptera: Anthribidaae) ve Microterys bellae 

(Trjapitzin) (Hymenoptera: Encytridae) gibi 

faydalı türler tarafından populasyonun 

baskılandığı tespit etmiştir (Karaca ve ark., 

2003; Altınok, 2004; Ülgentürk ve ark., 2004). 

Rodolia cardinalis Muls. (Coleoptera: 

Coccinellidae) ise I. purchasi populasyonunu 

başarıyla baskı altında tutmaktadır (Uygun ve 

ark., 2010). Özellikle örtü altı kesme gül 

yetiştiriciliğinde önemli bir zararlı 

olanthrips‟lere Amblyseius swirskii Athias–

Henriot (Acari: Pyhtoseiidae) seralarda 

uygulanmaktadır (Flint ve Karlık, 2013). Orius 

tristicolor akar, böcek yumurtaları ve böceklerle 

beslenmektedir. Aynı şekilde kesme gül 

yetiştirilen seralarda P. citri‟ye karşı avcı böcek 

Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coleoptera: 

Coccinellidae) ve asalak Leptomastix doctiilopii 

How (Hymenoptera: Encyrtidae)‟ salımı 

yapılmalıdır. Karınca faaliyeti olan bahçelerde, 

faydalı böcek salımından önce ağaçların kök 

boğazına karınca öldürücü ilaç kullanılmalı, 

toprakla temas eden dallar budama yapılarak 

karınca faaliyeti önlenmelidir (Way ve Khoo, 

1992).  

7. Kesme gül yetiştirilen seralara dışarıdan 

bulaşmaları önlemek için etrafta bulunan çiçekli 

yabancıotlar temizlenmeli, havalandırma 

açıklıkları 462 μm‟lik gözeneğe sahip malzeme 

ile kapatılmalıdır (Anonim, 2008).  

8. Zorunlu hallerdebitkisel yağlar, 

biyopreparatlar ve uygun pestisitlerin lokal 

uygulamaları ile, zararlı populasyonu baskı 

altına alınmalıdır.  

 

Sonuç 

Güllerde kalite ve verim kaybına neden 

olan hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı 

yapılacak mücadelede; bitkiler düzenli kontrol 

edilmeli, zararlıların ve bunların doğal 

düşmanlarının popülasyon yoğunlukları 

izlenmelidir. Doğal çevre kalitesinin ve 

kaynaklarının korunması için çevre dostu üretim 

yöntemleri uygulanmalı, entegre zararlı yönetimi 

(IPM) ve ekolojik tarıma yönelik olanaklar 

sağlanarak, en yeni ve en modern teknoloji 
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kullanılmalıdır. Pestisit kalıntısına engel olmak 

amacıyla gül zararlılarına karşı biyopreparatlar, 

bitkisel ekstrat‟lar geliştirilmeli, çevreyi daha az 

kirleten ve doğada kısa zamanda parçalanan 

ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir.  
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Özet 

İyileştirme bahçeleri öncelikle özel bakıma ihtiyacı olan hastalar ve engelliler olmak üzere ziyaretçiler, 

görevliler ve ilgilileri olumlu şekilde etkilemekte, tutarlı bir şekilde rahatsızlıklarının azalmasını sağlamaktadır. 

Büyük ölçekte, bireyler iyileştirme bahçelerinde yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da faydalanmaktadır. Bu 

özellikler iyileştirme bahçelerinin en belirgin ve en önemli özelliklerindendir.  

Bitkileri, çiçekleri ve suyu içeren bahçeler, doğal elemanlarıyla çekiciliklerini arttırmaktadırlar. Doğal 

veya doğala benzer ortamlarda açık havada olmak, güneşten faydalanmak, su ve kuş seslerini dinlemek hastaları 

büyük ölçüde iyileştirmektedir.  

Peyzaj Mimarlığı‟nın ana materyali olan bitkinin etkin kullanımı iyileştirme bahçelerinde oldukça 

önemlidir. Bitki düzenlemelerinde boy, doku, renk vb. görsel özellikler bireylerin psikolojisini olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu çalışmada ayrıntılı olarak çocuklar için iyileştirme bahçelerinde bitkinin kullanımı 

irdelenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: İyileştirme bahçeleri, bitki kullanımı, görsel etki, çocuklar 

 

Evaluation of Design Criteria and Plant Usage in Healing Gardens 

Abstract 

Healing gardens firstly effect visitors, officers and doctors, especially disabled and patients possitively in 

need of special care and provide; then consistently decrease disorders. On a large scale, patient have not only 

physical, but also spiritual benefits. These are the most obvious and the most important features of healing 

gardens.  

Gardens that include plants, flowers and water, increase their appeal with the amount of natural element 

contained. Taking the advantage of being outdoors in nature or in similar to nature, sun, watching and smelling 

plants, listening birds are all heal patients greatly.  

Plants, which are the main material of landscape architecture, are very important for their effective usage 

in healing gardens. Visual features such as height, texture, colour etc. in planting design are all effect patients 

possitively. In this study, the plant usage in healing gardens for children is examined in detail.  

 

Keywords: Healing gardens, plant usage, visual effect, children 

 

GiriĢ 
Kentlerdeki nüfus yoğunluğu, gürültü 

kirliliği, trafik ve çalışma hayatının beraberinde 

inceleyen araştırmalar ve farklı çiçek renklerinin 

insanda fiziksel ve psikolojik etkilerinin 

saptanması üzerine yapılan araştırmalar 

izlemiştir (Uslu ve Shakouri, 2012). Yapılan 

araştırmalara göre tüm dünyada, fiziksel 

çevrenin insan sağlığı ve iyileşme üzerine 

etkilerine olan ilginin arttığı görülmektedir 

(Stigsdotter ve Grahm, 2002). Ülkemizde yaygın 

olmamakla birlikte; her yaştan bireyin fiziksel ve 

ruhsal yönden iyi olma, yani sağlıklı olma 

durumlarını olumlu yönde etkileyen, doğaya ve 

bitkisel malzemeye dayalı aktivitelerin tedavi 

amacıyla kullanılması gelişmiş ülkeler için yeni 

değildir (Uslu ve Shakouri, 2012).  

Araştırmacılar, bitkilerle ilgilenmenin 

bireylere egzersiz olanağı sunmasının yanı sıra 

tıbbi açıdan, kişilerin günlük iş stresini ve beyin 

yorgunluğunu azalttığını, iyileşme sürecini ve 

kişilerin iyi olma halinin gelişmesini 

hızlandırdığını belgelemiştir (Velarde ve ark., 

2007). vejetasyon ve özellikle de suyla kurulan 

görsel etkileşim insan üzerinde pozitif etki 

yarattığından, kent görünümlerine göre daha 

dikkat çekici ve etkileyici olmuştur (Ulrich, 

1984).  

Çalışma baskısından ve aile 

sorumluluğundan kısa bir süre ayrı kalmak için 

bahçelere sığınılmaktadır. Son zamanlarda, 

bireylerin bu yöndeki ihtiyaçları fark edilerek, 

iyileştirme bahçeleri adı altında canlandırıcı ve 

iyileştirici etkilere sahip bitkilerin kullanıldığı 

bahçeler düzenlenmeye başlanılmıştır (Anonim, 

2012d).  
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ĠyileĢtirme Bahçeleri: İyileştirme 

bahçeleri kavramına ait olarak literatürde birçok 

tanım bulunmaktadır. Genel olarak iyileştirme 

bahçeleri, hastalıkların kısa sürede atlatılmasına 

yardımcı olan bir bahçe tasarımıdır. Eckerling‟in 

(1996) tanımına göre iyileştirme bahçeleri 

insanların kendini iyi hissetmelerini sağlamak 

üzere tasarlanan bahçelerdir (Anonim, 2012b). 

Mitrione‟a (2005) göre de iyileştirme bahçeleri, 

tipik olarak hastalıkları iyileştirmeyi sağlayan 

tasarımlardır. İyileştirme ise, fiziksel olduğu 

kadar ruhsal olarak da iyi olmayı sağlayan bir 

durumdur. Amerikan Hortikültürel Terapi Birliği 

(American Horticultural Therapy Association) 

ise iyileştirme bahçelerini yeşil bitkileri, suyu ve 

doğanın diğer elemanlarını kapsayan yeşil 

ağırlıklı alanlar olarak tanımlamıştır. Genellikle 

hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının yakınında 

tasarlanan bu alanların kapsamına göre terapi 

bahçeleri, hortikültürel terapi bahçeleri ve 

restoratif bahçeler olarak alt sınıflara ayrıldığı 

bilinmektedir (Anonim, 2012a).  

Çoğunlukla iyileştirme bahçeleri iyileşme 

sürecini ve stresten korunmayı desteklemektedir. 

Marcus ve Barnes (1999) tarafından iyileştirme 

bahçelerinin stres ve fiziksel hastalıkların 

şikâyetinde azaltıcı rol oynadığı belirtilmiştir. 

Hastalar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için ayrı 

ayrı ele alınması gereken bir kavram olan 

iyileştirme bahçeleri sağlık görevlileri ve kamu 

çalışanlarının da ihtiyaçlarını karşılamaktadır 

(Anonim, 2012c). İyileştirme bahçeleri 

genellikle bakım kuruluşlarının yanında yer 

almakta olup özellikle Alzheimer hastaları, 

öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve şizofreni 

gibi farklı hedef grupların ihtiyaçları 

doğrultusunda tasarlanmaktadır. İyileştirme 

bahçeleri içerisinde hastalar yürüyüş ve bahçede 

çalışma ile de rehabilite edilmektedir (Elings, 

2006).  

Peyzaj mimarlığı dünyası çalışma konuları 

bakımından çeşitlilikleri içerisinde 

barındırmaktadır. Peyzaj mimarları doğal 

elemanları kullanarak doğayı bahçelere getirerek 

(Mazer, 2010), doğanın farklı özelliklerini 

kişilerin farklı ihtiyaçlarına göre tasarlamaktadır. 

Her ne kadar dış mekânda yapılan bir mimarlık 

olduğu düşünülmekteyse de, günümüzde, iç 

mekân tasarımlarında da kendini göstermektedir. 

Yataktan kalkamayacak durumda olan hastaların 

doğayla iletişim haline geçmesini sağlamak için 

manzara tablolarının odalara konmasının yanı 

sıra pencere büyüklükleri de bahçeyi görebilecek 

şekilde ayarlanması gerekebilir (Ulrich, 1984). 

Öte yandan sağlık kuruluşlarının koridorlarında 

da iç mekân bitkileriyle düzenlemeler yapıldığı 

görülmektedir. İyileştirme sürecinde doğanın 

rolünü ortaya koyan peyzaj mimarı, peyzaj 

mimarlığıyla sağlık alanı arasındaki ilişkiyi en 

iyi şekilde tanımlamaktadır.  

Bir alanın, doğanın elemanları olan 

bitkileri, çiçekleri ve suyu içermesi bahçe olarak 

nitelenmesi için gereklidir (Akın, 2006). Bu 

nedenle iyileştirme bahçeleri her kesime hitap 

edecek şekilde tasarlanmalı ve alana göre 

tasarım kriterleri belirlenmelidir. Başarılı bir 

getirdiği stres, aile sorumluluklarıyla birlikte 

hastalıkların görülme oranını arttırmaktadır. Bu 

hastalıklar bireylerde yalnızca fiziksel değil 

ruhsal olarak da görülmeye başlamıştır. Bu 

nedenle bireylerin kent merkezinden fazla 

uzaklaşmadan, hafta sonu kısa sürede ve 

kolaylıkla ulaşabilecekleri doğal alanlara gitme 

ya da kent içinde açık yeşil alanlarda vakit 

geçirme taleplerinin arttığı gözlenmiştir. Son 

zamanlarda bireylerin rahatlama ve stres atma 

yöntemi olarak düşündüğü bu duruma ihtiyaç 

artmıştır.  

Doğal çevrenin ve bitkilerin insan sağlığı 

üzerine olan etkilerinin, doğal çevre ile 

ilişkisinin tanımlandığı araştırmaları, doğal 

peyzajın insan psikolojisi üzerine etkilerini  

iyileştirme bahçesi için uyulması gereken 

genel kriterler şöyledir (Anonim, 2004):  

1. Alan çeşitliliği: Alan tek ve grup 

halinde kullanımlara cevap verecek, aynı 

zamanda farklı hedef grupların ihtiyaçlarını 

giderebilecek nitelikte olmalıdır. Alan 

seçenekleri sunularak kullanıcıların streslerini 

azaltmaya yardımcı olunmalıdır.  

2. Yeşil dokunun egemen olması: Bitkisel 

dokunun egemen olması psikolojik olarak iyi 

olma halini desteklemektedir.  

3. Egzersize teşvik etmesi: Bahçenin 

birimlerini bağlayan yolun yürüyüşe teşvik 

etmesiyle kişinin egzersiz yapması 

sağlanmalıdır. Bahçe içerisindeki sirkülasyon 

bahçeyi kullanacak grupların durumlarına göre 

belirlenmeli ve gezinti yollarının belirli bir 

düzeni olmalıdır. Bahçe içerisindeki bölümlere 

olan bağlantı birbirinden farklı gruplara ve 

amaçlara yönelik olacak şekilde 

çeşitlendirilmeli, bitki kullanım ve tasarımına 

dikkat edilmelidir.  

4. Dikkati toparlayacak uyaranlara sahip 

olması: Bitki, çiçek ve su elemanlarının bahçede 
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kullanımı stresi azalttığı gibi pozitif duyguların 

harekete geçmesini de sağlamaktadır. Doğal 

elemanlarla bahçedeki bir alanı vurgulayıcı 

düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin bahçenin 

meydanında oluşturulan bitkisel bir düzenleme 

ile hastalara nerede olduklarının farkındalığı 

yaratılabilir.  

5. Çevreden gelen uyaranların minimize 

edilmesi: Bahçede kişinin dikkatini dağıtacak dış 

uyaranlara kapalı olması gerekir. Alanın cadde 

gürültüsü, egzoz ve sigara dumanı, güçlü yapay 

aydınlatma gibi negatif uyaranlardan uzak 

tutulması gerekir.  

6. Belirsizliğin azaltılması: Bahçe 

içerisinde dikkat çekici sanatsal objelerin 

kullanılması önemlidir. Ancak bu objelerin 

mesajları net ve pozitif anlamlı olmalıdır.  

İyileştirme bahçeleri, kullanıcıları bahçeye 

davet eden etkileyici bir girişi, ruhsal ve fiziksel 

etkilerinden dolayı su elemanını, duyguları 

ortaya çıkarmak için renk ve ışığı, kaya, ahşap, 

doğal taş vb. gibi doğal elemanları, yaban hayat 

çeşitliliğini destekleyici objelerin kullanımını, 

bahçenin ruhunu yansıtan sanatı içerisinde 

barındırmalıdır (Anonim, 2004). Bununla 

birlikte, her bir hedef grubunun ihtiyaçları 

doğrultusunda iyileştirme bahçelerini tasarlamak 

için farklı karakterde sekiz bahçe odasının 

tasarlanması daha başarılı sonuç vermektedir. Bu 

odalar birbiriyle bağlantılı olabileceği gibi 

bahçede ayrı ayrı da yer alabilmektedir. Sekiz 

odanın konsepti aşağıdaki gibidir (Stigsdotter ve 

Grahn, 2002; 2003):  

1. Dingin odalar: Huzurlu ve sessiz 

iyileşme odası.  

2. Doğal odalar: Faunanın hayranlık 

uyandırdığı oda.  

3. Tür zenginliği gösteren odalar: 

Hayvan ve bitki türlerinin çeşitliliğini sağlayan 

oda.  

4. Dinlendirici odalar: Başka bir dünyaya 

açılmayı, hayal kurmayı sağlayan oda.  

5. Açık yeşil odalar: Manzaranın seyrine 

olanak tanıyan ve ziyaretçilerin kullanımına açık 

olan açık yeşil alanı kapsayan oda.  

6. Keyif odaları: Kapalı, güvenli ve tenha 

bir oda.  

7. Festival odaları: Mutlu olmayı 

sağlayan şenlik ve buluşma alanı olan oda.  

8. Kültür odaları: Zaman geçtikçe 

hayranlık uyandıran tarihi oda.  

 

 

Materyal ve Yöntem  

Çalışmanın ana materyali, iyileştirme 

bahçeleri kavramı ile bu kavrama ait yerli ve 

yabancı literatür verilerini kapsamaktadır. veriler 

toparlanarak derlenmiştir.  

 

Bulgular 

Daha önce de belirtildiği gibi doğayla ve 

doğanın elemanlarıyla iç içe olmak her yaştan 

insan ve her hedef kitle için fiziksel, ruhsal ve 

sosyal faydalar sağlamaktadır. Elings‟e (2006) 

göre iyileştirme bahçelerinin yararları şöyle 

sıralanabilir; 

1. Fiziksel Yararlar: İyileştirme 

bahçelerinde fiziksel egzersiz olanaklarının 

olması farklı türdeki kronik hastaları pozitif 

olarak etkileyerek hastalık risklerini 

azaltmaktadır. Aynı şekilde açık havada 

yürümenin de kan basıncını ve kalp atış hızını 

azalttığı, koroner kalp hastalıklarının oluşma 

riskini azalttığı bilinmektedir.  

2. Ruhsal Yararlar: Bahçedeki bitkilerin 

habitusları, renkleri ve kokuları bireylere huzur, 

sakinlik, rahatlama sağlamakta ve özellikle yaşlı 

bireylerde fiziksel ve ruhsal durumlarındaki 

bozulmaları yavaşlatmaktadır. Bitkilerde 

tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve verme 

süreçleri kişilere mutluluk vermektedir.  

3. Sosyal Yararlar: Kişilerin bahçede bir 

araya gelmesini sağladığından sosyal iletişim 

becerilerinde gelişmeye katkıda bulunmaktadır. 

Bahçede grupça çalışmalar yapılması özellikle 

çocuklarda olumlu etki yaratmaktadır.  

İyileştirme bahçelerinde bitkisel tasarım 

yapılırken bitkilerin herdemyeşil ya da yaprağını 

döken türlerden seçilmesinin yanı sıra dikkat 

edilmesi gereken bir diğer husus da bitkilerin 

doku ve renk etkisidir. Yaprağını döken ve kaba 

tekstürlü bitkiler peyzaj tasarımında 

kullanıldıkları mekânı daralttığı gibi kişilerin 

psikolojilerini de negatif yönde etkilemektedir. 

Bu nedenle iyileştirme bahçelerinde herdemyeşil 

ve yumuşak tekstürlü bitkilerin ağırlıklı olarak 

kullanılması önemlidir (Kaufmann ve Lohr, 

2004).  

Genel olarak iyileştirme bahçelerinde bitki 

seçimi şöyle olmalıdır (Anonim, 2012b):  

 Bitki türleri beş duyu organına hitap 

edecek şekilde seçilerek bitkisel tasarım 

yapılmalıdır. Şekil 1‟de beş duyu organına hitap 

eden bir iyileştirme bahçesine ait örnek bir 

görünüm verilmiştir.  



 

780 

 Dikenli ve zehirli türler özellikle çocuk 

bahçeleri ve zihinsel engelliler için düzenlenen 

bahçelerde kullanılmamalıdır.  

 Alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek 

türler seçilmemelidir.  

 Tercihe göre tıbbi aromatik bitkiler 

kullanılabilmektedir.  

 Kuşlar ve diğer zararsız hayvanları 

çekebilecek türlerin kullanılması iyileştirme 

bahçelerinde doğal hayatı yaşatabilmek 

açısından önemlidir.  

 Arı ve/ya zehirli böcekleri çekecek türler 

kullanılmamalıdır.  

 Böceklere ya da bitkisel hastalıklara 

karşı dirençli olan türler seçilmelidir.  

 Mevsimlik çiçek ya da kısa boylu 

bitkiler için bitki kasaları kullanılmalı ve alanda 

kot farkı yaratacak şekilde zeminden uygun 

yükseklikte konumlandırılmalıdır.  

Deborah Le Frank (2012) ise bitki 

kullanımını detaylandırarak iyileştirme 

bahçelerinde kullanılabilecek olan bitki türlerini 

şu şekilde örneklendirmiştir:  

 Syringa sp.: Yazı çağrıştırır. Sağlıklı ve 

güçlü habitusu olanlarını yaşlı bireyler daha çok 

sevmektedir.  

 Hamamelis sp. ve Sarcococca sp.: Bu 

çalılar kış sonunda çiçeklenmekte ve girişlerde 

kullanılması hoş kokusu sebebiyle etkileyici 

olabilmektedir.  

 Rosmarinus sp: Herdemyeşil ve 

aromatik bir bitki olan biberiye, hoş kokusuyla 

sevilmektedir.  

 Acer japonicum: Parlak kırmızı 

sonbahar rengiyle bireyleri geçmişe 

götürmektedir.  

Aynı çalışmaya göre, alerjik etkiye sahip 

olabilmeleri nedeniyle kullanılmaması gereken 

bitkiler ise Wisteria sp., Euphorbia sp., 

Helleborus sp., Narcissus sp., Aconitum sp., 

Digitalis sp., Tulipa sp., Crocus sp. ve 

Hyacinthus sp. olarak belirlenmiştir.  

Renklerin bilindiği gibi tasarım 

çalışmalarında rolü büyüktür. Yeşil, mor ve 

mavi soğuk renkler; kırmızı, sarı ve turuncu ise 

sıcak renkler olarak nitelendirilmektedir. 

İyileştirme bahçelerinde kullanılan sıcak ve 

soğuk renklerin kişiler üzerinde psikolojik 

etkileri de yadsınamaz. Soğuk renkler negatif 

duyguların harekete geçmesine neden olurken; 

sıcak renkler bu durumun aksine olumlu 

duyguların dışa vurulmasını sağlamaktadır. Li ve 

ark.‟na göre (2012), kırmızı, sarı, yeşil, mor ve 

beyaz renklerin insanlar üzerindeki 

psikofizyolojik etkileri farklıdır. Yeşil, mor ve 

beyaz stres azaltıcı, zihinsel durumu geliştirici 

etkilere sahipken; kırmızı ve sarı sinirleri aktive 

etmektedir. Bu nedenle peyzaj tasarımlarında 

rekreasyonel alanlarda olduğu gibi iyileştirme 

bahçelerinde de ağırlıklı olarak yeşil, mor ve 

beyaz renk etkisi olan bitkilerin kullanılması 

önemlidir.  

Renkleri, tepe çaplarının genişliği, 

boyunun uzunluğu ve formu gibi özellikleriyle 

tüm bitkiler, mevsimlik bitkilerde olduğu gibi 

boylu odunsu (ağaç ve ağaççık) bitkilerde de, 

görsel açıdan etkilidir. Bitkilere ait tüm bu 

özellikler kullanıcı isteklerine göre de 

değişmektedir. Sommer ve Summit (1995) 

yaptıkları bir araştırma ile bireylerin daha geniş 

tepe çaplı ve daha kısa gövdeli odunsu bitkileri 

tercih ettiğini belirtmektedir. Öte yandan 

renklerin ton ve yoğunluklarına bakılmaksızın 

tüm yeşil ve kırmızı yaprak renkli ağaçların 

bireylerde pozitif tepkilerin açığa çıkmasını 

sağladığı vurgulanmaktadır. Mor çiçek rengine 

sahip ağaçların hem nötr hem de negatif 

etkisinin olduğu belirtilirken, turuncu–

kahverengi çiçek/yaprak rengi olan ağaçların ise 

sonbaharı, dolayısıyla hüznü ve ölümü 

çağrıştırması sebebiyle negatif duyguları 

harekete geçirdiği belirtilmektedir (Kaufmann ve 

Lohr, 2004).  

Bitkilerin sahip oldukları tüm bu özellikler 

çocuklar için tasarlanan iyileştirme bahçelerine 

de taşınmalıdır. Böylelikle çocukları iyileştiren 

bir araç olarak bahçeler; çocukların doğayla 

kurdukları karşılıklı etkileşimler ve oyunlarla 

dünyayla ilişki kurabilmelerini sağlamaktadır. 

Oyun, çocuğun sosyal ve fiziksel dünyaları 

arasında ilişki kurmasının yolu olarak kabul 

edilebilmektedir. Çocuk, oyun ve doğa 

arasındaki ilişkinin önemi hakkında yaygın 

görüşler bulunmaktadır. İnsanlarla, doğal 

nesnelerle ve materyallerle oyunlu etkileşimler 

sırasında çocuk; aklının, vücudunun ve ruhunun 

gelişmelerini sağlayan özel sınırsız bir yola 

başvurmaktadır. Moore ve Wong‟a (1997) göre 

çeşitli, değişken, çok duygusal ve canlı olan 

ortamı sebebiyle bahçeler çocuklar için oldukça 

cazip ortamlardır (Akın, 2006). Bu nedenle 

çocuklar için iyileştirme bahçelerinde uyulması 

gereken kriterler şöyledir (Anonim, 2012b):  

 Girişler çocuklar için cazibeli olmalıdır.  
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 Bahçe çocuklar ve gençler için 

kullanılabilir olmalı, hem ayrı ayrı kullanım 

yerleri hem de sosyalleşebilmeleri için ortak 

kullanım alanları yaratılmalıdır.  

 Çocukların bahçeyi beş duyu organıyla 

kullanmaları sağlanmalıdır.  

 Çocuklara bahçede bitki dikimi ve çiçek 

toplama olanakları sağlanmalıdır.  

 Ebeveynler ve çalışanlar için de rahat ve 

sosyal bir ortam düzenlenmelidir.  

İyileştirme bahçeleri, çocuğun içsel 

yaşamının dış dünya ile tamamlanabildiği, 

çocuğu motive eden ve çocuğa teselli kaynağı 

olabilen yerlerdir (Akın, 2006). Çocuklar için 

iyileştirme bahçeleri, görevlilerin ve 

katılımcıların yaratıcı rollerini sunduğu, 

gençlerin ve çocukların korunmak için 

sığındıkları doğal bir liman görevi görmektedir. 

Şekil 2‟de çocuklar için düzenlenmiş iyileştirme 

bahçelerinden birine ait örnek bir bahçe planı 

verilmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Bahçenin iyileştirici bir etmen olarak 

kabul görmesi, başlangıçta iyileştirmeye yönelik 

kişisel çabaların, sonrasında gönüllüler, 

dernekler ve vakıfların katkılarıyla sağlanmış ve 

birçok ülkenin sağlık sistemine dâhil olması 

ihtiyacı doğmuştur. Ne yazık ki ülkemizde 

iyileştirme bahçelerine ihtiyaç duyan hastaların 

ve ailelerin başvurabilecekleri kurumlar oldukça 

sınırlıdır. Bu nedenle hasta sahibi aileler ve 

hastalar oldukça zor durumdadır.  

Çocukların kendi yaşıtları ile iletişim 

kurabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri 

sağlıklı ortamların kısıtlı olması önemli bir 

problemdir. Türkiye‟de yalnız çocuklar özelinde 

değil genel olarak bahçelerin iyileştirici rolünün 

kabul görmesi, kurumsallaştırılarak geliştirilmesi 

gereken bir olgudur. Ülkemizde bu konuda 

gelişimin olmamasının nedenlerinden bazıları 

Türk halkının kültürel yapısı, eğitim durumu ve 

ekonomik durumudur. Lohr ve Pearson–Mims‟in 

(2005) belirttiği üzere; çocukluk yıllarında doğa 

ile iç içe olan, bitkileri de birey olarak görüp 

onlara saygı duyan, koruyan kişilerin yetişkin 

zamanlarında da bu tutumu koruyarak 

çocuklarına da aktardığı bilimsel bir gerçektir. 

Çocuklar için iyileştirme bahçelerinin amacına 

uygun, etkin bir şekilde hayata geçirilerek 

başarıya ulaşması için uygulanan yöntemlerin 

yanında farklı meslek disiplinlerinin de projenin 

başından itibaren sürece dâhil edilerek 

çalışmaları gerekmektedir. Peyzaj mimarları, 

tasarım sürecinde farklı terapi uzmanlarından 

edindikleri bilgileri, çocukların iç dünyası ve 

projenin uygulanacağı alanın potansiyelleri 

kapsamında değerlendirerek projeleri hayata 

geçirmelidir.  
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Şekil 1. Beş duyu organına hitap eden bir iyileştirme bahçesi örneği (Anonim, 2012e). 

 

 
Şekil 2. Çocuklar için iyileştirme bahçesi planı örneği (Stigsdotter ve Grahn, 2003) 
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Özet  

İnsanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eski yıllara dayanmaktadır. Eski zamanlarda Çin‟ de, Mısır‟ da ve 

Mezopotamya‟ da insanların evlerini süs bitkileriyle bezediği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu‟ nda ise 

özellikle İstanbul‟ da çiçek yetiştirme ve çeşitlerini elde etme, şiir ve müzik gibi tutkulu bir sanat haline 

gelmiştir. Günümüzde ise sanayileşme ve kentleşmenin artmasıyla birlikte insanlar doğadan uzaklaşmıştır. 

Bunun sonucunda insanlar yeşile olan özlemini yapay olarak da olsa gidermeye çalışmış ve çeşitli bitkileri 

evinde veya bahçesinde yetiştirmeye başlamıştır.  

İç mekan süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri, kesme çiçek ve doğal çiçek soğanları olarak gruplandırılan 

süs bitkileri; sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizdeki iklim koşulları sebebiyle geniş 

bir üretim alanına sahip olan süs bitkilerinde fungal hastalıklara sıkça rastlanılmaktadır. Fungal hastalık 

etmenleri, yaprak leke hastalık etmenleri, kök çürüklüğü ve solgunluk hastalık etmenleri, külleme hastalık 

etmenleri, pas hastalık etmenleri olarak gruplandırılmaktadır.  

Bu derlemede, dış mekan süs bitkilerinde tespit edilen fungal hastalık etmenleri ve mücadele yöntemleri 

kısaca özetlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, fungal hastalık etmenleri, mücadele yöntemleri 

 

Fungal Diseases on Outdoor Ornamental Plants and Control Methods 

Abstract 

In humans, passion of flower cultivation is based on a very old years. In ancient times in China, Egypt 

and Mesopotamia is known furnishes ornamental plants in the houses of the people. In the Ottoman Empire, 

especially in Istanbul of flower cultivation and types acquisition, become a passionate art such as poetry and 

music has. Today, with the increasing industrialization and urbanization, people diverged from nature. As a 

result, people are longing for the greeneven though artificially tried to resolve and began to grow a variety of 

plants at home or in the garden.  

As they grouped indoor ornamental plants, outdoor ornamental plants, cut flowers and natural flower 

bulbs, they play an important role in social and economic life. Fungal diseases frequently encountered on 

ornamental plants which have large production area due to the climatic conditions of our country, Fungal disease 

agents are grouped as leaf spot disease agents, root rot and wilt disease agents, powdery mildew disease agents, 

rust disease agents.  

In this review, fungal diseases detected on outdoor ornamental plants and their control methods are 

briefly summarized.  

 

Keywords: Ornamental plants, fungal disease factors, control methods 

 

GiriĢ 

Hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve 

kentleşme insanı doğadan uzaklaştırmış ve 

hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun 

sonucunda insanlar yeşile olan özlemini yapay 

olarak da olsa gidermeye çalışmış ve çeşitli 

bitkileri evinde veya bahçesinde yetiştirmeye 

başlamıştır.  

Süs bitkileri; kesme çiçekler, iç mekan 

bitkileri, dış mekan bitkileri ve doğal çiçek 

soğanları olarak dört gruba ayrılmıştır.  

Süs bitkileri birçok ülkede ekonomiye 

katkı sağlayan etkili bir sektör olarak kabul 

edilmiş hatta bazı ülkelerde süs bitkileri, 

özellikle kesme çiçekler, geleneksel olarak ana 

ihraç ürünleri arasına girmiştir.  

1940‟larda İstanbul‟da kesme çiçek 

üretimi ile başlayan süs bitkileri üretimi bunu 

takip eden yıllarda hızlı kentleşme ve estetiğe 

duyulan ilgi süs bitkilerine olan talebin 

artmasına yol açmıştır. (Korkut ve ark., 1995).  

Türkiye‟de üretilen süs bitkilerinin 

%74‟ünü kesme çiçekler, %15‟ini soğanlı 

bitkiler, %8‟ini dış mekan süs bitkileri ve 

%3‟ünü iç mekan süs bitkileri oluşturmaktadır 

(Gümrükçü ve ark., 2005).  
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Sosyal ve ekonomik hayat içinde bu kadar 

önemli bir yer tutan süs bitkilerinde kalite ve 

ekonomik kayıplar meydana getirebilen biyotik 

etmenlerin neden olduğu pek çok hastalığa 

rastlanılmaktadır. Biyotik etmenler olan 

funguslar, bakteriler ve virüsler çevre 

koşullarının da etkisiyle süs bitkilerinde önemli 

zararlar meydana gelebilmektedir.  

Bu çalışmada dış mekan süs bitkilerinde 

görülen fungal hastalık etmenleri ve bu 

etmenlerle mücadele yöntemleri hakkında bilgi 

verilmiştir.  

 

Fungal Hastalık Etmenleri ve Mücadele 

Yöntemleri 

Coryneum beijerinckii Oud.  

Ülkemizde İç Anadolu ve Akdeniz 

bölgelerinde bulunan hastalık etmeni Prunus 

türlerinde yaprak, sürgün, tomurcuk, çiçek ve 

meyvelerinde zarar yapmaktadır (Çanakçıoğlu 

ve ark., 1999).  

Fungus ilkbaharda yapraklarda kırmızımsı 

kahverengi lekeler oluşturmaktadır. Bu lekeler 

daha sonra halka şeklinde dokudan ayrılarak 

dökülmektedir. Koltuk altında oluşan lezyonlar 

bazen koyu renkli tipik kanser görünümünde 

olmaktadır. Genç sürgünlerde ise kahverengi 

kırmızı lekeler oluşmaktadır. Bu lekeler zamk 

çıkmaktadır. Tomurcukların dip kısmında dalda 

lezyon oluşturmaktadır. Meyvelerde de 

yapraktakilere benzer lekeler oluşmaktadır ve 

yoğun enfeksiyonda bu lekeler birleşerek meyve 

yüzeyini kaplamaktadır (Çanakçıoğlu ve ark., 

1999; Evans ve ark., 2008).  

Uygulacak olan %2‟ilk Bordo Bulamacı 

dalları kış boyunca enfeksiyondan korumaktadır. 

İlkbaharda ise %1‟lik Bordo Bulamacı çiçek 

tomurcukları kabarınca uygulanmalıdır. Üçüncü 

ilaçlama çiçekler taç yapraklarının çoğunluğunu 

kaybedince yapılmalıdır. Dördüncü ilaçlama ise 

meyveler nohut büyüklüğüne ulaşınca Bakırlı ya 

da Zinebli ilaçlarla yapılmalıdır. Sonbaharda 

yaprak dökümünden sonra ve kış yağışlarından 

önce ağaç üzerindeki kuru dallar, hastalıklı 

tomurcuklar ve dökülmeden kalan yapraklı 

dallar budanarak uzaklaştırılmalıdır 

(Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

 

Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.  

Kestane kanserine sebep olan 

Cryphonectria parasitica (Murr.) Burr. Kestane 

ağaçlarındaki önemli bir hastalık etmenidir ve 

Avrupa‟da fidanlık ve ormanlarda ciddi zararlara 

sebep olmuştur (Anagnostakis 1987; Robin ve 

ark., 2001). Hastalık Amerika‟da, Avrupa‟da 

görülmüştür. Ülkemizde ise ilk defa 1967 yılında 

fark edilmiştir. Marmara ve Karadeniz 

Bölgelerinde oldukça yaygındır. Ayrıca 

Marmara Bölgesinde Meşe ağaçlarında da 

hastalığa rastlanmıştır (Çanakçıoğlu ve ark., 

1999).  

Hastalık etmeninin ağaca bulaşması yara 

yerlerinden olmaktadır. Fungus buradan kabuk 

dokusuna girerek kambiyuma geçmektedir. 

Kambiyum hücrelerinin ölümleri esnasında 

kanseri andırmaktadır. Yara kapatma yeri ve 

aşırı bir yara odunu oluşumları meydana 

gelmektedir. Eğer kambiyum ve kabuk çabuk 

ölürse bu taktirde kabukta üstü düz olan çökük 

kısımlar belirmektedir. Şayet kambiyum süratle 

ölmezse bu taktirde hastalıklı kısmın alt 

tarafında yeni kabuk partileri oluşmakta ve en 

dış kısım çatlak ve şişkin bir görünüm arz 

etmektedir. Hastalık etmeni ağaca girdikten 

yaklaşık bir ay sonra simptomlar görülmeye 

başlamaktadır. İlk simptomlar genç ve ince 

dalların kabukları üzerinde sarı, kırmızımtrak ve 

koyu esmer lekeleri meydana getirmektedir. 

Bunlar daha sonra miselin kabuk altında 

gelişiminin devam etmesiyle az çok şişer veya 

hafifçe çökerler ve sonra uzunluğuna yarıklar 

halinde çatlamaktadır. Daha sonra buralarda 

kabuk üzerinde hafif kırmızı (lekeler) noktalar 

halinde piknid oluşumları başlamaktadır. 

Piknidler boşaldıktan sonra genellikle aynı 

stromalar üzerinde peritesyum taslakları 

görülmektedir. Daha yaşlı dokuda gövdelerde 

hastalık oldukça geç kendini göstermektedir. 

Hastalık tablosu ölmüş kısımların ortaya çıkması 

ve bunun altında yelpaze şeklinde genişlemiş 

krem renginde bir miselin bunması ile 

karakterize olmaktadır. Daha sonra hastalık 

bulaşma yerinin üst tarafında kalan dalın ve 

nadir olarak da tüm ağacın ölmesiyle son 

bulmaktadır (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

Bu hastalıkta etkin bir savaş yöntemi 

yoktur. Tanin oranı yüksek olan türler bu 

hastalığa karşı dayanıklılık göstermektedir. Çin 

kestanesi bir dereceye kadar dayanıklılık 

göstermektedir. C. parasitica‟nın hipovirülenti 

bulunarak biyolojik savaş yöntemleri de 

denenmiş ve başarılı olunmuştur (Jaynes, 1976). 

Bu hipovirülent ırk, yara peridermine 

penetrasyon yapma gücüne sahip değildir. 

Yapılan araştırmalarda hipovirülens‟in 

anastomis yoluyla ırka taşındığı ve onun 
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virülensini düşürdüğü saptanmıştır. Virülent 

tarafından başlatılan ve ilerlemekte olan kanserin 

çevresi hipovirülent ırkla inokule edildiğinde 

kanserin ilerleyişinin durduğu ve iyileşme 

eğilimi gösterdiği görülmektedir (Çanakçıoğlu 

ve ark., 1999).  

 

Fusarium spp.  
Fusarium spp. süs bitkilerinde kök 

çürüklüğü ve solgunluğa neden olan önemli 

etmenlerinden birisidir. Bitkilerde solgunluk, 

yapraklarda sararma ve kuruma, bitkinin kök 

boğazında ise lezyon oluşturmaktadır (Schippers 

ve Gams, 1979, Chase, 2005a; Gümrükçü ve 

Gölükçü, 2005).  

Önlem olarak Rhizoctania spp.‟de olduğu 

gibi sağlam bitkilerden çelik alınmalı, çelik 

alınacak bitkileri periyodik olarak Captan 

terkipli ilaçlarla ilaçlamalı, toprak sterilizasyonu 

yapılmalı ve fideleri derin dikmekten 

kaçınmalıdır. Dikimden hemen sonra fideler kök 

boğazı kısmından ilaçlanmalıdır (Özbulut, 

2008).  

 

Gnomonia leptostyla (Fries) Ces. and de Not.  

Juglans nigra ve J. regia ile Carya 

türlerinde zarar yapan hastalık etmeni Kuzey 

yarımkürede geniş bir yayılışa sahiptir. Ayrıca 

Güney Amerika ve Güney Afrika‟da yayılış 

gösteren hastalık etmeni Türkiye‟de ceviz 

yetiştirilen tüm yörelerde görülmektedir 

(Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

Ceviz antraknozu olarak bilinen hastalığın 

belirtileri yaprak ve meyvelerde görülmektedir 

(Belisirio ve ark., 2008). Belirtiler yaprakta 

önceleri küçük nokta şeklindeki lekeler halinde 

görülmekte, daha sonra 3–5 mm büyüklükte 

kahverenkli iç içe daireler şeklinde lekeler 

oluşmaktadır. Bu lekeler birleşerek yaprak 

yüzeyinin büyük bir kısmını kaplayarak ileriki 

aşamalarda yapraklar kenardan itibaren 

kuruyarak dökülür (Çanakçıoğlu ve ark., 1999; 

Belisario ve ark., 2001; Belisirio ve ark., 2008).  

Hasta olan meyvelerde tipik belirtiler ise 

antraknoz lekeleridir. Bu lekeler koyu 

kahverenkli ve çökük şeklinde görülmektedir. 

Bu lekeler birleşerek meyve kabuğunu büyük 

ölçüde kaplamakta ve hastalığa erken yakalanan 

meyveler dökülmektedir (Çanakçıoğlu ve ark., 

1999; Belisario ve ark., 2001).  

Hastalıkla mücadelede yere dökülen 

yaprakların sonbaharda tırmık ya da süpürge ile 

toplanarak yakılması ve toplanamaya ya da 

gözle gözden kaçan bitki artıklarında fungusun 

kışlamasını önlemek için sonbaharda yaprak 

dökümünden sonra toprak yüzeyi %1–2‟lik 

DNOC‟lu bir preparatla ilaçlanması gibi kültürel 

önlemlerle ve kimyasal savaşla 

yapılabilmektedir (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

 

Lophodermium pinastri (Schrad. ex Fries) 

Chev.  

Orta Avrupa, Asya, Amerika, Japonya, 

Avusturalya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan, 

Lübnan ve Kıbrıs‟ta yayılış gösteren hastalık 

etmeni ülkemizde Balıkesir, Samsun, Eskişehir, 

Ankara, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, 

Ayancık ve Trakya‟da tüm çam türlerinde zarar 

yapmaktadır. Ayrıca hastalık Larix ve Picea 

türlerinde de saptanmıştır.  

Hastalığa yakalanan ağaçlardaki kısa 

sürgün ve iğne yapraklar vaktinden önce 

dökülmektedir. Ayrıca ibrelerde benek şeklinde 

lekeler oluşmaktadır. (Öymen; 1975). Hastalık 

daha çok genç yaştaki çamlarda zarar 

yapmaktadır. Ancak yaşlı çamlarda ise alt 

dallarda görülmektedir.  

Fidanlık kurulurken yaşlı çam 

meşcerelerinden uzakta kurulmasına özen 

gösterilmelidir. Fidanlıklarda sık dikimlerden 

kaçınılmalı yabancı otların fazla uzamaması 

sağlanmalıdır. Bu yapılanlar dışında fungusid de 

kullanılabilmektedir (Çanakçıoğlu ve ark., 

1999).  

 

Microsphaera begoniae Sivan.  

Yalnızca begonyalarda zarar yapmaktadır. 

Bitkinin tüm toprak üstü aksamı beyaz bir misel 

tabakasıyla kaplanmakta, daha sonra yaprak 

kurumaktadır. Ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır.  

Hastalığa karşı alınabilecek kültürel 

önlemler aşırı sulamadan kaçınmak, hastalıklı 

dalları budayarak yakmak ve bunu yaparken 

kullanılan aletleri her uygulama için dezenfekte 

etmektir. Kimyasal mücadeleye ise yapraklar 

üzerinde hastalığın belirtileri görüldüğünde 

başlanmakta ve ilacın etki süresine göre 

ilaçlamalara devam edilmektedir (Özbulut, 

2008).  

 

Nectria gallaigena Bresad.  

Hastalık etmeni olan Nectria gallaigena 

Fındık, Kayın, Gürgen, akçaağaç, Kavak ve 

Söğütlerde zarar yapmaktadır. Hastalık daha çok 
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Kuzey ve Güney ılıman yörelerde 

görülmektedir.  

Hastalık dallar üzerinde meydana gelen 

yara yerlerinde başlamaktadır. Küçük 

kahverenkli lekeler daha sonra çökerek daha 

büyük çapta kanser dokusu oluşturur. Hastalık 

sonucunda iletim demetlerine varan yaralar 

oluşmaktadır. Bu yarıklar etrafında genellikle iç 

içe daireler halinde şişkinlikler oluşmaktadır.  

Hastalığa karşı alınabilecek kültürel 

önlemler arasında sonbaharda hastalıklı dallar 

budanarak uzaklaştırılması, gövdede ve kalın 

dallardaki kanser yaralarının oyularak 

temizlenmesi ve macunla kapatılması yer 

almaktadır. Kimyasal savaşta ise bordo 

bulamacı, Bakıroksit ve Bakırsiklorür 

kullanılmaktadır (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

 

Ophiostoma ulmi (Buism.) C. Moreau 

Karaağaçlarda özellikle Hollanda‟da zarar 

yapan hastalık etmeni Fransa, Belçika, İsveç, 

Rusya, İngiltere ve Balkanlarda yayılış 

göstermiştir. Ülkemizde ise Muğla–Artvin 

hattının kuzeyinde kalan (Trakya, Marmara ve 

Karadeniz bölgeleri) Karaağaçlarda önemli 

zararlara sebep olmuştur.  

Hastalığın ilk belirtileri tüm ağaç ya da 

dalların solması şeklinde görülmektedir. Solan 

yapraklar kırışarak önceleri sararmakta ve 

esmerleşmekte daha sonra da normalden erken 

dökülmektedir. Hastalığın kronik formunda 

hastalık ağacın diğer dallarına yavaşça yayılarak 

birçok ölü dalın oluşumuna sebep olmaktadır. 

Bu durumu takip eden birkaç yıl içerisinde ağaç 

ölmektedir (Kerling ve ark., 1970) 

Hastalık fungus böcek ilişkisinin bir 

sonucudur. Hastalığa sebep olan fungus Scolytus 

cinsine ait böceklerle bir ağaçtan diğerine 

taşınmaktadır (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

Akut formunda ise ağacın bir kısmı ya da 

tamamı hastalanmakta, yapraklar solmakta ve 

sürgün uçları kıvrılmaktadır. Bu formda ağaçlar 

birkaç hafta içerisinde ölmektedir Çanakçıoğlu 

ve ark., 1999).  

Hasta olan ve pörsümeye başlamış dallar 

diplerinden kesilerek yakılmalıdır. Böceklerle 

ise sistemik insektisidler kullanılarak savaşma 

yoluna gidilmektedir. Ancak bu konuda halen 

istenilen sonuca ulaşılamamıştır (Çanakçıoğlu ve 

ark., 1999).  

 

 

 

Phyllactinia guttata (Wallr. Ex Fries) Lév.  

Avrupa, Japonya, Kuzey Amerika, 

Hindistan, Pakistan ve Türkiye‟de yayılış 

gösteren fungus Akçaağaç, Kestane, Söğüt, Huş 

ve Fındıkta zarar yapmaktadır.  

Hastalık etmeninin yaptığı zarar bitkilerin 

yalnız yapraklarında meydana gelir. Yaprakların 

genellikle altı bazen de üstünde kirli beyaz 

renkte lekeler oluşmaktadır. Daha sonra bu 

lekeler birleşerek tüm yaprağı kaplamaktadır. 

Zaman ilerledikçe lekeli yaprakların altında sarı–

kahverengimsi ve küre şeklinde kabarcıklar 

oluşmaktadır (McRitchie, 1994; Çanakçıoğlu ve 

ark., 1999).  

Hastalıkla savaşta yere dökülen hastalıklı 

yapraklar ortadan kaldırılır ya da toprağa derinde 

olacak şekilde karıştırılmalıdır.  

Ağaçta budama yapılırken ağacın iyi 

havalanabileceği şekilde yapılmalıdır. Bunların 

dışında Dinocap, Quinomethionate ve kükürt 

uygulaması da hastalıkla savaşta 

kullanılmaktadır.  

 

Rhizoctania spp.  
Rhizoctania spp. oluşturduğu hastalığa 

çökerten ya da fide kök çürüklüğü 

denilmektedir. Çok yıllık veya tek yıllık 

bitkilerde yaygın olarak görülmektedir. Yeni 

dikilmiş fidelerde zarar yapan bu cinslere ait 

funguslar fide kök çürüklüğüne sebep 

olmaktadırlar. Fideler kök boğazlarından 

çürümekte, iletim demetleri tıkanmakta ve genç 

bitkiler solmaya başlamaktadır. Hastalık etmeni 

odun dokusuna hatta öze kadar 

ilerleyebilmektedir (Özbulut, 2008).  

Sağlam bitkilerden çelik alınması, çelik 

alınacak bitkileri periyodik olarak Captan 

terkipli ilaçlarla ilaçlaması, toprak sterilizasyonu 

yapılması ve fideleri derin dikmekten 

kaçınılması hastalığa karşı alınabilecek 

önlemlerdir (Özbulut, 2008).  

 

Sphaerotheca pannosa var. Rosae 

Gülün yaprak, sürgün ve tomurcuklarında 

görülen bir hastalık etmenidir. Hastalıklı 

yapraklarda kıvrılma, oluklaşma ve sertleşme 

gibi belirtiler görülür. Daha sonra yapraklar 

hafifçe kızarmakta ve beyaz bir toz benzeri küf 

örtüsüyle kaplanmaktadır. Çanak yapraklarda ve 

saplarda da küf örtüsü görülmektedir. Hastalık 

etmeni tomurcukların küçülmelerine ve 

açılmamasına neden olmaktadır (Özbulut, 2008).  
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Sisleme şeklindeki sulamadan kaçınmak, 

hastalık görülen bitki kısımları budamak 

gerekmektedir. Gece ve gündüz arası ısı 

farklılıkları küllemenin etkisini arttırıcı rol 

oynadığından buna dikkat etmek gerekmektedir. 

Ayrıca sera tabanının fazla nemli 

bırakılmamalıdır. Yaprak ve tomurcuk teşekkülü 

görüldüğünde ilaçlamaya başlayarak, birer hafta 

aralıklarla Benomyl, Dinocap ve Penconazole 

gibi kimyasallarla 5–6 ilaçlama yapılması 

gerekmektedir (Özbulut, 2008).  

 

Taphrina populina Fries 

Dünya‟da çeşitli Kavak türlerinde zarar 

yapan hastalık etmeni Türkiye‟de daha çok 

kültüre alınmış Kavak klonlarında zarar 

yapmaktadır.  

Hastalık etmeni Avrupa, Kuzey Amerika, 

Yeni Zelanda, Rusya, Pakistan, Japonya ve 

Hindistan‟da yaygın olarak görülmektedir. 

Ülkemizde ise Karadeniz ve Marmara Bölgeleri 

ile Erzincan‟ da görülmüştür.  

Fungus yaprak üst yüzeyinde kabarcık 

biçiminde şişkinliklere neden olmaktadır. Ayrıca 

yaprakların dökülmesi ile sürgün gelişimine 

engel olmaktadır.  

Hastalık etmeniyle savaşırken ağaçlar 

üzerinde hastalıklı yapraklar ve dallar 

bırakılmamalıdır. Ayrıca ilki sonbaharda 

yapraklar dökülünce uygulanacak %2‟lik Bordo 

Bulamacı ve ikincisi ilkbaharda tomurcuklar 

kabarınca uygulanacak olan Bordo Bulamacı 

veya Bakıroksit ya da Bakıroksiklorür etkili 

olabilmektedir (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

 

Venturia inequalis (Cooke) Winter 

Elma karalekesine sebep olan hastalık 

etmeni dünyanın elma yetiştirilen tüm 

bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir. 

Ülkemizde ise daha çok Ankara ve civarında 

yaygındır (Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

Hastalık elma, yabani elma, alıç, Malus 

cinsi süs bitkileri, yeni dünya, Sorbus domestica 

ve diğer bitkilerde görülmektedir (Çanakçıoğlu 

ve ark., 1999).  

Ekonomik öneme sahip bir hastalıktır. 

Çok yağışlı ve nemin yüksek olduğu bölgelerde 

yaygın olarak görülmektedir. Hastalık etmeni 

konukçuda yaprak, meyve ve genç sürgünlerde 

zarar yapmaktadır (Teviotdale ve ark., 1997).  

Yere dökülen yaprakların yakılması veya 

derine gömülmesi, enfekteli dalların kesilip yok 

edilmesi hastalığa karşı alınabilecek başlıca 

koruyucu önlemlerdir. Bunun dışında ilkbaharda 

askosporlar uçmaya başlamadan önce Dinitro 

kresole (DNOC) prepearatları kullanılarak 

toprak yüzeyine düşen yapraklar ilaçlanarak da 

kimyasal mücadele yapılmaktadır. Ayrıca ağacın 

fenolojik durumuna göre %1–2‟lik bordo 

bulamacı ile dört kez ilaçlama yapılabilmektedir. 

Hava koşulları hastalık lehine devam ederse 5. 

ve 6. Kez ilaçlama yapılabilmektedir 

(Çanakçıoğlu ve ark., 1999).  

 

Verticillium spp.  
Toprak kökenli fungal hastalık 

etmenlerinden birisi olan verticillium spp. genel 

bir solgunluk şeklinde görülmekte ancak 

Fusarium spp‟nin oluşturduğu solgunluğa göre 

bitkide daha yavaş ilerlemektedir. Hastalıklı 

bitkinin iletim demetlerinde kahverengi–siyah 

lekeler görülmektedir (Lucas ve ark., 1985; 

Gümrükçü ve Gölükçü, 2005).  

Hastalık etmeniyle mücadelede dikimden 

önce toprak sterilizasyonunun yapılması 

önemlidir. Hastalığa yakalanan bitkilerin 

sökülmesi gerekmektedir. Bu yöntemler dışında 

çelikler bakır içerikli ilaçlar uygulanarak 

dikilmelidir (Özbulut, 2008).  

 

Sonuç 

Dış mekan süs bitkilerinde bir çok fungal 

hastalık etmeninin sebep olduğu hastalığa 

rastlanılmaktadır. Bu hastalıklara karşı sağlıklı 

üretim materyallerinin kullanılması, doğru 

kültürel müdahalelerin yapılması gerekmektedir. 

Ancak bunların yetersiz kaldığı yerlerde 

kimyasal mücadelenin de entegre olduğu 

uygulamaların yapılması çıkabilecek ekonomik 

kayıpları en az düzeye indirebilmektedir.  
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Özet 

Atatürk Üniversitesi Kampüsü‟nde soğuğa dayanıklı birçok bitki türü bulunmaktadır. Son zamanlarda bu 

bitkilerin bazılarında yaprak büken olarak adlandırılan Archips rosana (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)‟nın zararı 

dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışma, zararlının kısa biyolojisi, konukçuları ve zarar şeklinin 

belirlenmesi amacıyla 2004-2005 yıllarında hem arazi hem de laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. Çalışma 

sonucunda, Archips rosana‟nın Atatürk Üniversitesi Kampüsü‟nde Acer negundo L. (Aceraceae), Betula 

verrucosa Ehrh. (Betulaceae), Cornus alba L. (Cornaceae), Ribes aureum Pursch., Ribes rubrum L. 

(Grossulariaceae), Robinia pseudacacia L. (Leguminosae), Fraxinus americana L., Fraxinus excelsior L., 

Syringa vulgaris L. (Oleaceae), Malus communis L., Malus hybrida L., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., 

Prunus ceracus L., Prunus domestica L., Prunus mahalep L., Rosa canina L.., Rosa sp. (Rosaceae), Populus 

alba Koch., Salix babylonica L. (Salicaeae) ve Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae) olmak üzere 9 familyaya bağlı 

toplam 21 bitki türünü konukçu olarak seçtiği belirlenmiştir. Arazide yapılan gözlemlerde, böceğin ilk dönem 

larvalarının tomurcuklarda beslendiği, larva dönemleri ilerledikçe de yapraklarda beslenmelerini 

yoğunlaştırdıkları tespit edilmiştir. Zararlı tek yaprağı puro gibi, birden fazla yaprağı da ipeğimsi ağlarla 

birbirine tutturarak zararını arttırmaktadır. Ayrıca, türün Erzurum ekolojik koşullarında kışı yumurta döneminde 

geçirdiği ve yılda 1 döl verdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Archips rosana, biyoloji, konukçu, zarar 

 

The Brief Biology and Damage of Archips rosana (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) on Some Plants in 

Atatürk University Campus (Erzurum) 

Abstract 

There are a lot of cold-resistants plants at the Atatürk University Campus. Recently, the damage of 

Archips rosana (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), called leaf-rollers, increased significantly. This study was 

conducted to determine brief-biology, host plants and damage of the species under laboratory and field 

conditions in 2004-2005. The results indicated that Archips rosana used 21 plant species belonging to 9 families 

as host totally in Atatürk University Campus: Acer negundo L. (Aceraceae), Betula verrucosa Ehrh. 

(Betulaceae), Cornus alba L. (Cornaceae), Ribes aureum Pursch., Ribes rubrum L. (Grossulariaceae), Robinia 

pseudacacia L. (Leguminosae), Fraxinus americana L., Fraxinus excelsior L., Syringa vulgaris L. (Oleaceae), 

Malus communis L., Malus hybrida L., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus ceracus L., Prunus 

domestica L., Prunus mahalep L., Rosa canina L., Rosa sp. (Rosaceae), Populus alba Koch., Salix babylonica L. 

(Salicaeae) and Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae). The field surveys showed that the first in star larvae of Archips 

rosana feed in buds. They feed leaves increasingly as time larval period. They caused important damages due to 

fold single leaf such as cigars and knit more than leaf to get her with silky net. In addition, it was determined that 

Archips rosana over wintered in egg stage and produced one generation a year under Erzurum ecological 

conditions. 

 

Keywords: Archips rosana, biology, hostplant, damage 

 

GiriĢ 

Son yıllarda yoğunlaşan insan ve doğa 

ilişkileri, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce 

tüketilmesi, çevre sorunlarıyla beraber çarpık 

kentleşmeyi de beraberinde getirmiş, bunun 

sonucunda doğrudan ve dolaylı yaşam 

alanlarımız olan kentleri olumsuz yönde 

etkilediğimiz herkes tarafından kabul edilen bir 

olgu haline gelmiştir (Gül ve ark., 2009). 

Bunlardan dolayı, günümüzde kentlerdeki 

bitkiler sadece bir donatı veya estetik değerden 

çok, kent bileşenlerinin vazgeçilmez bir halkası 

olarak görülmektedir. Nitekim, bugün tekniğin 

yoğun baskısı altında olan kentlerde, yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik açık–yeşil 

alanlara, dolayısı ile ağaçlara tarihin hiçbir 

döneminde olmadığı kadar ihtiyaç 
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duyulmaktadır (Beckett ve ark., 1998; Akbari ve 

ark., 2000).  

Kentlerde ağaçların kent ekosistemine; 

nem sağlama, hava kirliliğini önleme, sıcaklığın 

dengelenmesi ile enerji tasarrufu, fauna ve 

floraya yaşam ortamı hazırlama (Beckett ve ark., 

1998, 2000; Akbari ve ark., 2000; Barış, 2005; 

Anonim, 2008; Gül ve ark., 2009), gürültüyü 

(Çepel, 1988; Walker, 1991; Barış, 2005) ve sera 

etkilerini azaltma (Novak ve ark., 2000; Akbari, 

2001; Novak ve Crane, 2002; Barış, 2005; Gül 

ve ark., 2009), ışık yansımalarını önleme 

(Heisler, 1986; Heisler ve Grant, 2000) gibi 

katkıları vardır. Ayrıca, peyzaj onarım tekniği 

yönünden olumlu işlevlerinin (erozyon önleme, 

çöp alanlarının ıslahı, çığ–heyelan önleme, kıyı 

stabilizasyonu, toprağı ıslah etme vb.) yanı sıra 

(Ürgenç, 1990; Braun ve Fluckiger, 1998), 

rekreasyona hizmet etme, kentlerin gelişimini 

yönlendirme, kent estetiği ve imajına katkı 

sağlama (estetik algılama, perdeleme, sınırlama, 

mekan oluşturma, yönlendirme, gölgeleme, 

vurgu, güvenlik) gibi olumlu etkileri vardır 

(Arslan ve ark., 1996; Leszczynski, 1999; 

Arslanboğa, 2002; Moore, 2002; Barış, 2005).  

Ülkemiz dokuz binin üzerinde doğal bitki 

ve %30‟un üzerinde endemik bitki türü ile 

bulunduğu coğrafyanın en zengin biyo 

çeşitliliğine sahiptir. Bugün gelişmiş kentler 

ağaçların sayısı ile karakterize edilmekte olup, 

bitkiler kent bileşenlerinin vazgeçilmez, önemli 

bir parçası olarak görülmektedirler. Günümüz 

kentleri için bu derece pozitif katkıları bulunan 

bitki ve ağaçlar Erzurum İli içinde son derece 

önemlidir. Erzurum İli‟nin deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği 1860 m olup, kent merkezi 

yerleşim alanı 3850 ha‟dır. Kent genelde doğu–

batı yönünde uzanan ve yükseklikleri 3000 m‟yi 

aşan engebeli dağlar arasında konumlanmış 

olup, kapladığı alan ile ülkenin dördüncü büyük 

yerleşim yeridir (Yılmaz ve Irmak, 2004a). İl 

içerisinde bitki ve ağaç örtüsünün en yoğun 

olarak bulunduğu Atatürk Üniversitesi, 

Kampüsü (Şekil 1), 1957 yılında kurulmuş olup, 

sahip olduğu 41.000 da‟lık yerleşke alanı, açık–

yeşil alanları ve örnek peyzaj düzenlemesi ile 

kentin en önemli kamusal alanlarından birini 

oluşturmaktadır (Yılmaz ve Irmak, 2004a).  

Üniversitenin bugün sahip olduğu yeşil 

dokuya kavuşması yaklaşık 40 yıllık bir 

çalışmanın ürünü olup, kampüsün bitkisel 

tasarımında iklimin yanı sıra, çevre analizleri de 

özenle değerlendirilmiş, buna yönelik gürültü 

engelleyici yeşil kuşak ağaçlandırmaları, yol ve 

refüjbitkilendirmeleri ile geniş açık alanların 

kitle boşluk ilişkisinde, bitkisel kompozisyonlar 

(doku, şekil, ölçü, renk, vurgu, yönlendirme, 

gölge, rüzgâr perdesi gibi) dikkate alınmıştır. 

Ana ulaşım arterleri boyunca yolun her iki 

tarafında planlanan araç yolundan 4 m‟lik yeşil 

alanla ayrılan kaldırımlarda yapılan 

bitkilendirme çalışmaları ile görsel, emniyetli ve 

gölgeli mekânlar oluşturulmuştur. Bu alanda 

daha çok gölge oluşturan bitkiler seçilmiştir. Yol 

boyunca kaldırımların her iki tarafında 1087‟si 

ağaç ve ağaççık, 200 tanesi de çalı olmak üzere, 

toplam 1287 adet bitki kullanıldığı 

belirlenmiştir. Yaya yolları boyunca en fazla 

kullanılan ağaç türü 280 adet ile huş (Betula 

verrucosa) olup, yaya yolarında kullanılan 

ağaçların %26‟sını oluşturmaktadır. Refüjlerde 

ise 17 türde, 290‟ı ağaç, 141‟i çalı olmak üzere, 

toplam 431 adet bitki kullanılmış olup bu 

bitkilerden %39.6 oranı ile en çok sarıçamlar 

(Pinus sylvestris) tercih edilmiştir (Yılmaz ve 

Irmak, 2004a). Bugün denemesi yapılanlar 

dışında kampüste 30 ağaç ve ağaççık ile 16 çalı 

türü olmak üzere toplam 46 bitki türü 

bulunmaktadır. Bu türlerden 14‟ü meyve 

ağacıdır (Yılmaz ve Irmak, 2004b). Bölgede 

kolay temin edilmesi, her dem yeşil olması gibi 

sebeplerle gerek koruluk, gerekse yerleşkedeki 

açık–yeşil alanlarda en çok tercih edilen ağaç 

sarıçam (Pinus sylvestris) olmuştur. Yapılan 

çalışmalarda, bu ağacı sırasıyla huş (Betula 

verrucosa), akçaağaç (Acer negundo), 

karaağaç (Ulmus glabra), adi dişbudak 

(Fraxinus excelsior), amerikan dişbudağı 

(Fraxinus americana), akkavak (Populus 

alba), karakavak (Populus nigra) ve akasya 

(Robinia pseudoacacia)‟lar izlemektedir. En 

fazla bitki çeşitliliğinin ise Ziraat Fakültesi 

bahçesinde olduğu belirlenmiştir (Yılmaz ve 

Irmak, 2004a).  

Bu kadar yoğun bitki ve ağaç 

çeşitliliğinin olduğu Atatürk Üniversitesi, 

Kampüsü‟nde bitki ve ağaçların estetik 

görünümünü ve canlılığını etkileyen bazı 

zararlılar bulunmaktadır. Bu zararlıların en 

dikkat çekicilerinden birisi de Lepidoptera 

takımı Tortricidae familyasına ait Archips 

rosana (L.) (yaprak büken) adıyla bilinen bir 

kelebek türüdür. Tortricidae familyası türleri 

özellikle de Archips rosana, dünyanın diğer 

ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da 

meyve ağaçları ve süs bitkilerinin önemli 
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zararlısı haline gelmiş durumdadır. Bu zararlı, 

süs bitkileri ve meyve ağaçlarının tomurcuk, 

çiçek, yaprak ve meyvelerini yiyerek bitki ve 

ağaçların zayıf düşmesine neden olmaktadır 

(Polat ve Tozlu, 2010).  

 

Materyal ve Yöntem 
Çalışmanın materyalini çeşitli park ve süs 

bitkileri ile meyve ağaçlarının yoğun olarak 

bulunduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi, 

Kampüsü‟nden toplanan A. rosana‟nın yumurta, 

larva, pupa, erginleri ile zarar görmüş bitkiler 

oluşturmaktadır. Örnekler, 2004 yılında mayıs–

eylül, 2005 yılında ise mayıs–temmuz aylarında 

Üniversite Kampüs alanındaki adı geçen bitkiler 

üzerinden elde edilmiştir. Bu konukçu 

bitkilerden en az 3 günde bir örnekleme 

yapılarak, toplanan materyal, tarih ve konukçu 

bitkiyi belirten etiket bilgileri yazılarak 

polietilen torbalar içerisinde Bitki Koruma 

Bölümü Entomoloji Laboratuarı‟na getirilmiş ve 

burada gerekli gözlem ve çalışmalar yapılmıştır. 

Larva döneminde getirilen örneklerin bir kısmı 

petrilere, bir kısmı değişik ebatlardaki plastik 

küvetlere konarak ağızları tülbent bezler 

yardımıyla kapatılmış, ortamın nemi ıslatılmış 

pamuklarla sağlanmıştır (Şekil 2). Larvalar her 

gün düzenli olarak beslenerek bunların pupa ve 

ergin dönemine geçişi sağlanmış olup, ergin 

çıkışının arazi şartlarında tespiti için de çok 

sayıda örnek tül kafesler içerisine alınmıştır 

(Şekil 2).  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Archips rosana (L.)‟nın tanımı  

Ergin 

Erkek ve dişi bireylerin her ikisinde de baş 

küçük, antenler ve alın kısmı kahverengi pulsu 

tüylerle örtülüdür. Antenler bileşik gözlerin 

arasından çıkar ve bileşik gözleri çok iridir. Ön 

kanatlar dikdörtgen şeklinde ve üzerinde bu 

türün karakteristik özelliklerini yansıtan lekeler 

bulunur. Erkek bireylerde ön kanatların üzerinde 

3 kahverengimsi leke vardır. Dişi bireylerde 

kaide lekesi ve orta leke kanatla aynı renkte ve 

az belirgindir. Ön kanat uçları her iki bireyde de 

saçaklı bir yapıdadır (Şekil 3a).  

Yumurta 

A. rosana kışı yumurta döneminde geçirir. 

Yumurtalarını konukçu bitkilerin dallarında düz, 

pürüzsüz yerlere paketler halinde bırakırlar. 

Yumurtalar ilk anda yeşilimsi bir görünüme 

sahipken, yaklaşık on günlük bir süreden sonra 

renkleri grimsi bir hal almaktadır (Şekil 3b–c).  

 

Larva  

Yumurtadan yeni çıkmış larvaların boyu 

ortalama 1.41 mm ve baş kapsülünün eni 

ortalama 0.24 mm‟dir. Baş ve prothorax siyah, 

gelişmesini tamamlamış son dönem larvalarda 

vücut rengi yeşildir. A. rosana‟nın larvaları 

olgun hale gelinceye kadar 5 gömlek 

değiştirirler. Son dönem larvaları ortalama 17.9 

mm boyundadır (Şekil 3d).  

 

Pupa  

Pupa oluşumu larvaların beslenerek zarar 

yaptıkları yapraklar arasında olmaktadır. Pupalar 

vücutlarını yaprakların bir bölümüne ipeğimsi 

iplikle tutturmaktadırlar. Pupanın ilk 

oluşumunda thorax yeşil, abdomen ise 

kahverengiye dönüşür. Abdomenin son kısmı 

huni şeklindedir. Pupa erkeklerde 6–10 mm, 

dişilerde ise 9–13 mm boyundadır (Şekil 3e).  

 

Archips rosana‟nın kısa biyolojisi  

A. rosana kışı yumurta döneminde geçirir. 

Yumurtalarını konukçu bitkilerin kolayca 

görülemeyecek ve kar, yağmur gibi etkilerden en 

az etkilenecek alt kısımlarındaki düz, pürüzsüz 

yerlere paketler halinde bırakırlar. Yapılan 

çalışmalarda bir yumurta paketinde 5–84 (42) 

arasında yumurta bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 

yumurtalardan ilk larva çıkışı sıcaklık ve neme 

bağlı olarak mayıs ortalarından itibaren 

olmaktadır (2004 yılında 12 Mayıs, 2005 yılında 

18 Mayıs). 2004 yılında 7 Haziran, 2005 yılında 

ise 15 Haziran‟da yumurta paketlerindeki 

açılmanın sona erdiği gözlenmiştir. Yumurtadan 

çıkan larvaların dalların uç kısımlarındaki 

sürgünlerin patlamakta olan tomurcuklarına 

doğru gittikleri ve buralarda beslenmeye 

başladıkları görülmüştür (Şekil 4). Bu larvaların 

beslenmeleri sonucu, bitkilerin tomurcuk 

kısımları büyük oranda zarar görmektedir. Larva 

dönemleri ilerledikçe yapraklarda beslenme 

yoğunlaşmakta, tek yaprağı boyuna puro gibi, 

birden fazla yaprağı da birbirine ipeğimsi ağlarla 

tutturarak beslenmelerini devam ettirmektedirler 

(Şekil 4). Daha sonra olgun hale gelen larvalar 

pupa dönemine yine bu birbirine tutturdukları 

yapraklar içerisinde girmeye başlamaktadırlar 

(2004 yılında 3 Temmuz, 2005 yılında ise 26 

Haziran). Bu pupalardan ilk ergin çıkışı 2004‟de 

17 Temmuz, 2005‟de ise 8 Temmuz tarihinde 
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başlamıştır. Buna göre, pupa süresi 12–14 gün 

sürmektedir. Çıkan erginler birkaç gün sonra 

çiftleşerek yumurta bırakmaktadırlar ve A. 

Rosana Erzurum ekolojik koşullarında yılda 1 

döl vermektedir.  

 

Archips rosana‟nın konukçuları  

Değişik araştırıcılar tarafından A. 

rosana‟nın Türkiye‟de bulunan konukçuları 

Çizelge 1‟de liste halinde verilmiştir (Yıldırım, 

1957; Kansu, 1963; Tuatayve ark., 1972; Ulu, 

1983; Doğanlar, 2003; Polat ve Tozlu, 2010). 

2004–2005 yıllarında A. rosana‟nın Atatürk 

Üniversitesi, Kampüsü‟nde bulunan 46 bitki 

türünden 9 familyaya bağlı toplam 21 bitki 

türünü konukçu olarak seçtiğibelirlenmiştir 

(Çizelge 2).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Bugüne kadar Erzurum‟da yaprak 

bükenlerin biyolojisiyle ilgili bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Doğanlar (1987) 

Erzurum ve çevresindeki elma ve armut 

ağaçlarında bulunan yaprak bükenler ve benzer 

şekilde beslenen diğer lepidopterler ve bunların 

parazitoitlerini araştırmıştır. Özbek ve ark., 

(1996a; 1996b; 1998), A. rosana‟nın Erzurum 

(Oltu, Olur)‟da kuşburnu bitkisinde zararlı 

olduğunu belirtmişlerdir. A. rosana, Erzurum 

ekolojisinde kışı yumurta döneminde geçirmekte 

ve yılda 1 döl vermektedir. Yumurtadan çıkan 

larvaların önce tomurcuklarda beslendikleri ve 

dönemleri ilerledikçe yapraklarda beslenmelerini 

yoğunlaştırdıkları ve tek yaprağı puro gibi, 

birden fazla yaprağı da birbirine ipeğimsi ağlarla 

tutturarak önemli zarara yol açtıkları 

gözlenmiştir (Şekil 5). A. rosana‟nın bu 

şekildeki zararı birçok araştırıcı tarafından da 

belirtilmektedir (Erden, 1988; Doğanlar, 2003; 

Polat ve Tozlu, 2010). Sonuç olarak, kimyasal 

ilaç kullanımının hemen hemen yok denecek 

kadar az olduğu, Üniversite Kampüs alanında 

doğal düşman popülasyonunun korunabilmesi 

için ilaçlamadan kaçınılmalı ve ilaç kullanılması 

çok gerekli ise biyoinsektisitlerin kullanımı 

zararlı yönetim programı açısından çok daha 

uygun olacaktır.  
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Çizelge 1. Archips rosana‟nın Türkiye‟de tespit edilen konukçuları  

Familyası Bilimsel Adı Tür Adı 

Pinaceae Pinus sp. Çam 

Juglandaceae Juglans regia L. Ceviz 

Salicaceae 

Populus spp. Kavak türleri 

Populus alba Koch. Ak kavak 

Populus canadensis Moench. Kanada kavağı 

Betulaceae Corylus avellana L. Fındık 

Fagaceae Quercus sp. Meşe 

Magnoliaceae Magnolia virginiana L. Manolya 

Platanaceae Platanus spp. Çınar çeşitleri 

Rosaceae 

Crataegus sp. Akdiken 

Malus domestica Borkh. Elma 

Eriobotrya japonika Lindl. Yenidünya 

Fragaria vesca L. Çilek 

Pyrus communis L. Armut 

Cydonia oblonga Mill. Ayva 

Prunus avium L. Kiraz 

Prunus cerasus L. Vişne 
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Prunus armeniaca L. Kayısı 

Prunus pseudo armeniaca L. Zerdali 

Prunus amygdalus Batsch Badem 

Prunus persica (L.) Batsch Şeftali 

Prunus spinosa Yabani erik 

Prunus cerasifera L. Can eriği 

Fragaria sp. Çilek 

Rubus sp. Böğürtlen 

Phyracantha sp. Ateş çalısı 

Rosa canina L. Kuşburnu 

Sorbus sp. Üvez 

Prunus domestica oeconomica (Borkh.) Erik 

Rosa spp. Gül türleri 

Plantaginaceae Antirrhinum sp. Aslan ağzı 

Rutaceae 

Citrus sinensis Osbeck. Portakal 

Citrus paradisi March. Altıntop 

Citrus aurantium L. Turunç 

Sapindaceae Acer sp.  Akçaağaç 

Rhamnaceae Zizyphus zizyphus L. Ünnap 

Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L. İğde 

Lythraceae Punica granatum L. Nar 

Oleaceae 
Ligustrum sp. Kurtbağrı 

Jasminum sp. Yasemin 

Styracaceae Styrax officinalis L. Tesbih çalısı 

Compositae Chrysanthemum sp. Kasımpatı 

Vitaceae Vitis vinifera L. Asma 

Urticaeceae Urtica urens L. Isırgan otu 

Moraceae Morus alba L. Dut 

 

Çizelge 2. Archips rosana‟nın 2004-2005 yıllarında Atatürk Üniversitesi kampüsü‟nde belirlenen konukçuları 

Konukçunun Familyası Konukçunun Bilimsel Adı Konukçunun Türkçe Adı 

Aceraceae Acer negundo L. Akçaağaç 

Betulaceae Betula verrucosa Ehrh. Huş 

Cornaceae Cornus alba L. Süs kızılcığı 

Grossulariaceae 
Ribes aureum Pursch. 

Ribes rubrum L. 
Frenk üzümü 

Leguminosae Robinia pseudacacia L. Akasya 

Oleaceae 

Fraxinus excelsior L. Dişbudak 

Fraxinus americana L. Amerikan dişbudağı 

Syringa vulgaris L. Leylak 

Rosaceae 

Malus communis L. Elma 

Malus hybrida L. Süs elması 

Prunus armeniaca L. Kayısı 

Prunus avium L. Kiraz 

Prunus ceracus L. Vişne 

Prunus domestica L. Erik 

Prunus mahalep L. Mahlep 

Rosa canina L. Kuşburnu 

Rosa sp. Gül 

Saliacaeae 
Populus alba Koch. Kavak 

Salix babylonica L. Salkım söğüt 

Ulmaceae Ulmus glabra Huds. Karaağaç 
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Şekil 1. Atatürk Üniversitesi, kampüsü‟nden genel bir görünüş (Anonim, 2013).  

 

 
Şekil 2. Laboratuarda plastik küvetler ve petriler ile arazide ergin çıkışının tespiti için asılan tül kafeslerde 

yapılan çalışmalar (Orijinal).  
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Şekil 3. Archips rosana‟nın biyolojik dönemleri a) ergin, b–c) yumurta paketi, d) larva, e) pupa (Orijinal). 

 

 
Şekil 4. Archips rosana larvalarının yeni açılmakta olan tomurcuklarda, tek yaprakta ve birden fazla yapraktaki 

zararı (Orijinal).  
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Şekil 5. Archips rosana‟nın değişik konukçulardaki zarar şekli a) zerdalide b) akasyada c) süs kızılcığında, d) 

kuşburnuda, e) elmada, f) karaağaçta (Orijinal). 
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Özet 

Kesme yeşillikler süs bitkilerinin önemli bir koludur. Kesme yeşillikler kendi başlarına ya da çiçek 

arajmanları ile birlikte kullanılmaktadır. Yeşil, gri veya alacalı yapraklarının yanı sıra türüne göre meyveli ve 

çiçekli olarak da kullanılır. İnsanların yeşile duyduğu özlem nedeniyle dünyada ve ülkemizde kesme yeşillik 

kullanımı gün geçtikçe daha da popüler hale gelmektedir. Son yıllarda dış satımı yapılan çelenklerin 

hazırlanmasında ve aranjmanlarda kullanılan kesme yeşilliklerin başında Asparagus, Okaliptus, Waxflower, 

Ruscus ve Casuarina gibi türler gelmektedir. Tüm dünyada toplam 35 milyar $‟lık bir tüketim hacmine ulaşmış 

olan kesme çiçek ve kesme yeşillik üretimde ve ıslahında yeni teknolojilerin devreye girmesi, pazara arz edilen 

tür ve çeşit yelpazesinin zenginleştirilmesini sağlamış ve kalitede bariz bir artışı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 

bölgemizde de Myrtus communis L., Pistacia lentiscus L., Laurus nobilis L., Polypodium australe FEE., Arbutus 

andrachne L., Asparagus acutifolius L., Fontanesia philliraeoides L, Pteris vittata L., Thymelaea tartonraira L., 

Vitex agnus–castus L., Phillyrea latifolia L., Equisetum telmateia L., Daphne gnidioides L., Daphne oleoides L., 

Daphne sericea L. ve Adianthum capillus–veneris L. gibi türlerinden ümitvar olanların kesme yeşillik olabilme 

olanakları araştırılmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Kesme yeşillik, seleksiyon, kültüre alma 

 

The Research on Determination of Some Native Species With Can Be Use As Cut Green Stems in The 

Mediterranean Region 

Abstract 

Cut green branch production is an important section of the ornamental plants. The branches can be used 

either on its own or with flower arrangements. In addition to green ones, silver or mattled leaved species are also 

used for flower arrangements. Similarly the branches with berries and flowers are also frequently used for same 

purposes. Due to people‟s longing to the greens, the uses of cut greens is getting more popular both on 

international flower market sand domastic markets. In recent years, cut green branched species such as 

Asparagus, Okaliptus, Waxflower, Ruscus and Casuarina are highly demanded for preparing wreathe sand 

flower arrangements on the markets. The economical value of cut flowers and cut green branches has reached up 

to $35 billion on the markets over the world. With the aid of new technologies and modern breeding methods, 

new species and cultivars have been appearing on the markets every other year. Above all, controlled cultivation 

methods lead to better quality products in many parts of the world. On the other hand, domastication of wild 

species is another important method of introducing new species to the flora cultural industry. The aim of this 

study is to domasticate some important native species of Turkish Flora such as Myrtus communis L., Pistacia 

lentiscus L., Laurus nobilis L., Polypodium australe FEE., Arbutus andrachne L., Asparagus acutifolius L., 

Fontanesia philliraeoides L, Pteris vittata L., Thymelaea tartonraira L., Vitex agnus–castus L., Phillyrea 

latifolia L., Equisetum telmateia L., Daphne gnidioides L., Daphne oleoides L., Daphne sericea L. and 

Adianthum capillus–veneris L.  

 

Keywords: Cut greening, selection, cultivation 

 

GiriĢ 

Kesme yeşillikler; dekorasyon kaynağı 

olarak tek başına veya çiçek buketleri 

aranjmanları ile birlikte kullanılan bitkilerdir. 

Yeşil, gri veya alacalı yaprakları ile birlikte 

meyveli olarak da kullanılabilen herdem yeşil 

bitkiler gün geçtikçe popüler hale gelmektedir. 

2012 verilerine göre Hollanda‟da 15 yıl önce %5 

olan kesme yeşillik kullanım oranı son yıllarda 

%15‟lere çıkmıştır (Anonymous, 2006). Benzer 

durum özellikle Almanya ve diğer bazı Batı 

Avrupa ülkelerinde daha net olarak 

görülmektedir (AIPH, 2012). Kuşkusuz bu 

trendin, insanların yeşile duyduğu özlem 

sayesinde gün geçtikçe de artacağı 

düşünülmektedir.  

Son yıllarda dış satımı yapılan çelenklerin 

hazırlanmasında ve aranjmanlarda kullanılan 

kesme yeşilliklerin başında Asparagus, 

Aspidistra, Buxus, Chamaecus Paris, Okaliptus, 

Waxflower, Ruscus, Casuarina, Cotinus, 

Euonymus, Photinia, Pistacia, Eucalyptus, 
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Pittosporum, Ozothamnus, Weigela ve Viburnum 

gibi türler gelmektedir (FCH, 1997).  

Doğada en kaliteli yeşillikler korunaklı, 

kuytu ve toprak yapısı uygun olan alanlarda 

yetişmektedir. Kesme yeşillik özelliği gösteren 

bitkilerin çoğunluğu gölgede yetişmektedir. 

Ancak, yeşillik olarak kullanılabilecek türlerin 

bazıları ise güneşli ortamları tercih etmektedir. 

Öte yandan, çayır meralar gibi ağaçsız alanlar 

kolayca üretim alanı haline getirilebilir 

(Anonymous, 2012). Ancak, bütün bu bitkilerin 

yetiştirici için uygun olup olmayacağının da 

farkında olunmalıdır. Bu bitkilerin başarısı; 

çiçekçiler için popüler olup olmayacağına 

bağlıdır.  

Çiçekçiler kesme yeşillikleri büyük 

miktarlarda kullanmaktadırlar. Son yıllarda 

süpermarketlerde de kesme yeşillik satışlarında 

hızlı bir yükselme meydana gelmiştir. Büyük 

marketlerin istediği genel koşullar; belirlenen 

miktarlarda düzenli tedarik, istenen özellikte iyi 

sürekli kalite ve uygun fiyattır. Son yıllarda 

kesme yeşilliklere karşı hem yurt içi hem de yurt 

dışında önemli bir pazar oluşmuştur. Tüketiciler 

bu endüstride sürekli arayışlar içerisinde 

olduğundan yeni türlerin araştırılması, 

geliştirilmesi ve üretiminin yapılması bu 

endüstrinin gelişmesi için son derece önemlidir.  

Bu amaçla Akdeniz Florasında yetişen ve 

kesme yeşillik olmaya uygun olabilecek bitkiler 

ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:  

 

Myrtus communis L.  

Mersin (Myrtus communis), mersingiller 

(Myrtaceae) familyasından, maki grubunda yer 

alan çalı formunda herdem yeşil bir bitkidir. 

Temmuz–Ağustos aylarında çiçek açar ve 

meyveleri Ekim ayında olgunlaşır. Çiçekleri 

hermafrodittir ve tozlanmaları arılar vasıtasıyla 

gerçekleşir (Anonymous, 2013a). 2–5 metreye 

kadar boylanabilen mersin, Akdeniz ikliminin 

simgesi olan önemli türlerden birisidir. Bitkinin 

aynı isimle anılan beyaz ve mor renkte 

meyveleri Eylül ayında olgunlaşır ve bazı 

yörelerde taze olarak tüketilir. Ayrıca bitkinin 

genç sürgünleri, çelenk süslemesinde de 

kullanılmaktadır. Mersin nemli arazileri sever 

(Anonim, 2013a).  

Mersinin yaprakları parlak, tüysüz, sert 

yapıda, karşılıklı, çift veya sarmal, yumurtamsı 

mızrağımsı, aromatik kokulu, tam kenarlı, sivri 

uçlu ve 2.5–3.8 cm uzunluğunda ve salgı bezleri 

içermektedir (Sümbül ve ark., 2011).  

Mersinin kesme yeşillik olarak en önemli 

özelliği yapraklarının küçük ve yaprak sapının 

güçlü olması ve dolayısı ile uzun süre 

yapraklarının dökmemesidir (Baktır, 1991).  

 

Pistacia lentiscus L.  

Tropik ve subtropik bölgelerde yayılış 

gösteren Anacardiaceae familyasının önemli 

üyelerinden biri olan Pistacia lentiscus Ege ve 

Akdeniz sahillerinde ve makilik alanlarda yaygın 

olarak yetişen herdem yeşil paripinnat yapraklı 

bir bitkidir. Bitki halk arasında çitlenbik olarak 

bilinmektedir (Akay ve Kıvçak, 2002; Zeybek, 

1985).  

Nisan–Mayıs ayları arasında, yeşilimsi 

renkte çiçekler açar. 1–3 m yüksekliğinde, sık 

dallı, çalı formundadır ve kışın yapraklarını 

dökmez, çok güçlü bir kök sistemine sahiptir. 

Gövdeleri dik ve silindir biçiminde olup, 

sağlamdır. Kabukları esmer renkli ve reçine 

kanalları ihtiva eder. Meyveleri ufak, yuvarlak 

ve kırmızımsı siyah renklidir (Anonymous, 

2013b).  

 

Laurus nobilis L.  

Lauraceae familyasının çok önemli bir 

türü olan defne (Laurus nobilis L.) 3–10 m 

boylanabilen sarı çiçekli, iki evcikli herdem yeşil 

ağaç veya ağaççıklardır. Uygun şartlarda 15–20 

metreye kadar boy yapabilir. Akdeniz 

iklimininkarakteristik bir türüdür. Yaprakları dar 

eliptik bir yapıda 5–10 cm uzunlukta, 2–3 cm 

genişlikte basit derimsi kenarları dalgalı, kısa 

saplı ve her iki uca doğru daralmaktadır. Üst 

yüzü parlak koyu yeşildir. Yapraklarının kısa, 

sağlam ve kalın bir sapı vardır. Taze yapraklar 

ince, açık yeşil damarlı, kırmızıya çalan sarı 

renkte, daha sonra açık yeşil olup, aromatik 

kokusu azdır. Taze sürgünler yeşil, sonraları 

kırmızı siyah ve tüysüzdür. Bir tesbih tanesi 

büyüklüğünde ve yumurta biçiminde olan 

üzümsü meyveleri önceleri yeşil, olgunlaşınca 

koyu siyah renktedir. Yörelere göre değişiklik 

göstermekle birlikte genelde, Mart–Mayıs 

aylarında çiçek açar. Defnede erkek ve dişi 

çiçekler ayrı ayrı ağaçlardadır, yani dioiktir. 

Çiçekler yaprakların koltuğunda yan durumlu 

ufak demetler halindebulunur (Anonim, 2013b).  

Ana yayılış alanı Akdeniz Havzasıdır. 

Türkiye‟nin bütün kıyı şeridinde doğal olarak 

bulunmaktadır (Polat ve ark., 2009) 
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Polypodium australe FEE 

Polypodium australe, Polypodiaceae 

familyasına ait olan bir türdür (Anonymous, 

2013c). Güney ve Batı Avrupa ile Akdeniz 

Havzası‟nda doğal olarak yetişir. P. australe 

sporları Ekim ayının ikinci yarısından önce 

olgunlaşmaz. P. australe, kalkerli alanlarda ve 

bazen de epifit olarak ağaçlarda yetişir. Özellikle 

meşe ve Sambucus nigra ile birlikte bulunur 

(Robert ve Synnott, 1972).  

P. australe Alanya‟da yoğun görülen 

türlerdendir. Yıl boyunca, özellikle kuytu 

yerlerde ve kayaların aralarında yetişir. 

Bölgedeki dağılımı 0–200 m rakım arasındadır 

(Anonim, 2013c).  

 

Arbutus andrachne L.  

Arbutus andrachne L. (sandal ağacı, çilek 

ağacı, kızıl bacak) Ericaeeae familyasının 

Arbutus cinsine dahil bir bitkidir (Kayacık, 

1982). Arbutus cinsinin Akdeniz çevresinde, 

Kuzey Batı ve Orta Amerika‟da yayılış gösteren 

12 türü tanınmaktadır. Bunlardan Arbutus unedo 

L. (kocayemiş) ve A. andrachne L. (sandal 

ağacı) Türkiye florasında doğal olarak 

yetişmektedir (Anşin ve Özkan, 1993).  

Arbutus andrachne, genellikle orta boylu 

çalı, bazen de 5–6 m‟ye kadar boylanabilen 

herdem yeşil, kalın dallı bir ağaççıktır. Yaşlı 

gövdelerin kabuğu levhalar halinde periyodik 

olarak yeniler. Genç sürgünler bezeli tüylüdür. 

Yapraklar geniş, oval, derimsi ve düz kenarlıdır. 

Boyları 5–10 cm‟dir. Yapraklarısadece genç 

bitkilerde dişli olup üst yüzleri koyu, alt yüzleri 

açık yeşil ve tüysüzdür. Yeşilimsi–krem renkli 

ve çan şeklinde olan çiçekler dik duran bileşik 

salkımlar halindedir. Mart–Nisan aylarında çiçek 

açar. Sonbaharda olgunlaşan kırmızı renkli 

meyvelerin çapı 1.0–1.5 cm‟dir. (Onursal ve 

Gözlekçi, 2007; Kayacık, 1982).  

 

Pteris vittata L.  

Genellikle Çin eğreltisi, Çin merdiven 

eğreltisi, merdiven eğreltisi veya uzun eğrelti 

olarak bilinen Pteris vittata, Pteridaceae familya 

içinde yer alan bir eğrelti türüdür. Bu tür Asya, 

tropik Afrika ve Avustralya‟ya özgüdür. Pteris 

vittata genellikle kireç taşı habitatı ile ilişkilidir. 

Beton binalar ve çatlaklarda büyüdüğü 

görülebilir (Anonymous, 2013d; Güner, 2012).  

Rizomları soluk renkli kâğıt gibi pullarla 

örtülü, kısa sürünücü ve kalındır. Yaprak 

çoğunlukla 30–80 cm uzunluğunda, dik, tüysü 

(pinnat), orta ve koyu yeşil, tabanda sap 

kahverengi, yoğun soluk pullar ve tüylerle 

kaplıdır; Pinnalar (bileşik yaprağın bir yapracığı) 

karşılıklı, saplı, tüysüz, 15–30 çift ile bir uç 

pinnadan oluşur, yaprak tabanına doğru 

büyüklüğü azalmakta, üstteki pinnalar 10–15 cm 

uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde, en alttaki 

pinnalar 2–5 cm uzunluğunda; damarlar serbest, 

basit veya bir kez çatallaşmıştır.  

Nadir, genellikle dere yakınındaki 

yamaçlarda, yetişir. Kireçtaşlı yerleri tercih eder 

(Anonymous, 2013e).  

 

Phillyrea latifolia L. (syn. P. media) 

P. latifolia (akçakesme), Oleaceae 

familyasına ait, Akdeniz sahil makiliklerinin 

tipik bir türüdür (Pieroni ve Pachaly, 2000). Çalı 

formunda, ender olarak da ağaççık halindedir. 

Boyu 3 m kadardır. Herdem yeşil olan bitkinin 

yaprakları sert, derimsi, yumurta biçiminde veya 

eliptik–yumurtamsıdır. Yaprakların boyu 2–6 

cm‟dir ve üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü ise 

açık yeşildir, genellikle orta damar boyunca 

tüylüdür. Kenarları batıcı dişli ve çok kısa 

saplıdır. Genç sürgünleri ince tüylüdür. Ufak 

salkımlar halinde toplanmış olan çiçekler 

küçüktür. Bahar döneminde beyaz çiçek açan 

bitki bir ay boyunca çiçekli kalır. Küremsi 

meyve 5–6 mm. çapında, mavi siyah renktedir. 

Bitki 10–1400 m yüksekliklerde yetişebilir 

(Anonim, 2013d).  

 

Adiantum capillus–veneris L.  

Pteridaceae familyası içinde Adiantum 

cinsine bağlı bir eğrelti türü olan A. capillus 

baldırıkara otu olarak da bilinir (Güner, 2012). 

Nem içeriği yüksek, ancak, ıslak olmayan, iyi 

drene edilmiş kum, toprak veya kireçtaşı habitatı 

ile yağmur ormanları, çalılık veya geniş ve iğne 

yapraklı ormanlıklar ve sızıntı ve pınarları içeren 

kayalıklarda ılıman iklim bölgelerinde 

bulunurlar. Genellikle nemli, korunaklı ve gölge 

kumtaşı ve kireçtaşı oluşumları üzerinde 

görülebilir.  

Bitkinin boyu 15–30 cm kadardır. 

Yapraklar 20–70 cm uzunluğundaki sürünücü 

rizomlardan kümeler halinde çıkarlar ve çok 

hassastırlar. Açık yeşil renkli yapraklar 5–10 cm 

uzunluk ve genişliğindeki birçok pinna‟ya 

bölünmüştür. Yaprakların orta damarı siyah rekli 

ve fırça şeklindedir (Anonymous, 2013f).  
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Ruscus aculeatus L.  

Ülkemizde yörelere bağlı olarak herdem 

taze, emir, fare dikeni, sıçan dikeni, farekulağı, 

süpürge dikeni, tavşanmemesi, tavşan topuğu ve 

diken kökü gibi farklı isimler altında bilinen 

tavşan kirazı (R. aculeatus L.) Liliaceae 

(Zambakgiller) familyasına ait Ruscus cinsinin 

Anadolu‟ daki üç türünün en önemlisidir. Tavşan 

kirazı Akdeniz bölgesi orjinli çok yıllık, herdem 

yeşil bir çalıdır. Ülkemizin başta Marmara 

Bölgesi olmak üzere sahillerimizin tamamında 

doğal olarak bulunur. Deniz seviyesinden 

itibaren 500–600 m yüksekliklere kadar yayılış 

gösterir. Kış soğuklarına ve özellikle de kış 

donlarına karşı duyarlı bir türdür. Ağaç altlarını, 

makilikleri, çalılık ve taşlık alanları tercih eder 

(Davis, 1984; Baytop, 1997; Baktır ve Yılmaz, 

2010).  

Tavşan kirazı dipten itibaren çok sayıda 

kısa sürgün oluşturur. Bitkinin boyu yetiştiği 

ekolojiye ve uygulanan kültürel işlemlere göre 

20–80 cm arasında değişir. Dalları oval, sert ve 

batıcı filloklattır. Şubat–Mayıs ayları arasında 

filloklatlar üzerinde zar şeklinde taşıyıcı 

braktelerin koltuklarından birkaç adet kısa saplı, 

yeşilimsi beyaz çiçekler çıkar. Meyveleri parlak 

kırmızıdır.  

Gölgeli ve yarı gölgeli ortamlara dayanıklı 

olduğundan makiliklerde, orman kenarlarında ve 

taşlık alanlarda kolaylıkla yetişmektedir 

(Baytop, 1997).  
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Özet 

Bu çalışmada Oval Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) aşı gözlerine 50 ve 70 gray 

dozlarında akut Gama ışını uygulaması yapılmıştır. Işınlanan gözler uygulama sonrası Carrizo sitranjı üzerine 

aşılanarak M1V1 bitkileri elde edilmiştir. Işınlama yapılmayan gözlerle yine Carrizo sitranjı üzerine aşılama 

yapılarak kontrol bitkileri elde edilmiştir. Meydana gelebilecek mutasyonların stabilite kazanması için, M1V1 

bitkilerinden elde edilen gözlerle tekrar Carrizo sitranjı üzerine aşılamalar yapılarak M1V2 bitkileri elde 

edilmiştir. Aynı şekilde M1V2 bitkilerinden elde edilen gözlerle M1V3 bitkileri Carrizo sitranjı üzerine aşılanarak 

elde edilmiştir. M1V3 bitkileri ile kontrol bitkilerinin gözlem parseline dikimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

pomolojik analizlerle elde edilen meyve ağırlığı, meyve uzunluğu ve genişliği, meyve kabuk kalınlığı, tohum 

sayısı, SÇKM, titre edilebilir asit miktarı verileri baz alınarak, uygulanan Gama ışını dozlarının bu özellikler 

üzerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Oval kamkat (nagami), mutasyon ıslahı, pomolojik özellikler 

 

Fruit Characteristics of Budwood Irradiated Nagami Kumquats (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) 

Abstract 

In this study, Nagami kumquat (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) budwood were irradiated with 

acute Gamma irradiation. Irradiation doses were used 50 and 70 gray. Irradiated buds grafted on Carrizo 

citrange. So that M1V1 plants have been obtained. Buds from M1V1 plants grafted on Carrizo citrange thus M1V2 

plants have been obtained. Subsequent to buds from M1V2 plants grafted on Carrizo citrange in this way M1V3 

plants have been obtained. M1V3 plants were planted in the field with non–irradiated control plants. In this study, 

fruit weight, fruit length and width, fruit rind thickness, seed number, TSS and TA of all plants were determined.  

 

Keywords: Nagami kumquat, mutation breeding, pomological characteristics 

 

GiriĢ 

Turunçgiller içerisinde önemli bir cins 

olan Kamkatlar bünyesinde 6 tür bulunmaktadır. 

Bunlar Fortunella margarita (Oval kamkat), 

Fortunella japonica (Yuvarlak kamkat), 

Fortunella crassifolia (İri meyveli kamkat), 

Fortunella hindsii (Hong Kong yabani kamkatı), 

Fortunella obovata ve Fortunella polyandra‟dır. 

Kamkatlar genellikle küçük ağaçlar oluştururlar. 

Herdem yeşildirler. Küçük ağaççıkları bazen çalı 

formu görüntüsü verebilir. Kamkatların taçları 

sıkı yapılıdır. F. margarita (Oval kamkat) en 

çok yetiştirilen kamkat türüdür. Oval kamkatlar 

küçük ağaçlar oluşturur. Dalları dikensiz gibidir. 

Çiçekleri küçük ve bireyseldir. Kamkat cinsi 

turunçgiller içinde en geç çiçek açan gruptur. Bu 

özellik en belirgin olarak F. margarita‟da 

görülür. Meyveleri oval şekillidir. 4–5 dilimlidir. 

Stil ucu meyve üzerinde kalabilir. Meyve rengi 

açık turuncu renktedir. Uçucu yağ keseleri iri ve 

belirgindir. Meyve kabuğu tatlı, meyve eti 

ekşimsi–asitlidir. Tohumları monoembriyoniktir 

(Tuzcu, 1999).  

Oval kamkat türü içerisinde çeşit kavramı 

diğer turunçgiller gibi henüz gelişmiş değildir. 

Sınırlı sayıda çalışma ve çeşit bulunmaktadır. 

Ülkemizde Oval kamkat daha çok süs bitkisi 

olarak kullanılmakta olup son yıllarda hızlı bir 

yayılma göstermektedir. Yine ülkemizde çok 

sınırlı sayıda da olsa ticari anlamda 

yetiştiriciliğinin yapıldığı söylenebilir.  

Son yıllarda Japon ıslahçılar tarafından 

yapılan çalışmalarda „Puchimaru‟ olarak 

isimlendirilen çekirdeksiz bir oval kamkat çeşidi 

geliştirilmiştir. Söz konusu çeşit şekil itibarıyla 

oval kamkat özellikleri göstermekle beraber tat 

bakımından daha lezzetli olup tat özelliği iri 

meyveli kamkata benzer niteliktedir (Yoshida ve 

ark., 2003). ABD‟nin Florida eyaletinde 1965 

yılında tesis edilmiş bir oval kamkat bahçesinde 

tespit edilmiş ve „Nordmann Seedless‟ adı 

verilerek kayıt altına alınmış bir çekirdeksiz 

çeşit bildirilmiştir. „Nordmann Seedless‟ 
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çeşidinde meyve şekli çok hafif bir farklılık 

bulunmasına rağmen Oval kamkata benzemekte, 

meyve kabuk rengi daha açık renkli ve parlak, 

orta büyüklükte meyvelere sahip olup tadı Oval 

kamkat ile benzerdir. Meyveleri tamamen 

çekirdeksizdir (Anonymous, 2013).  

 

Materyal ve Yöntem 

Ekim 2008‟de Oval Kamkat (F. margarita 

(Lour.) Swingle) aşı gözlerine 50 ve 70 gray 

dozlarında akut gama ışını uygulaması 

yapılmıştır. Işınlanan gözler uygulama sonrası 

meydana gelebilecek mutasyonların stabilite 

kazanması için Carrizo sitranjı üzerine tekrar 

eden aşılamalarla M1V1, M1V2 ve M1V3 bitkileri 

elde edilmiştir. Işınlama yapılmayan gözlerle 

yine Carrizo sitranjı üzerine aşılama yapılarak 

kontrol bitkileri elde edilmiştir. M1V3 bitkileri 

(367 adet 50 gray ve 186 adet 70 gray dozuna 

ait) ile kontrol bitkilerinin gözlem parseline 

dikimi 2011 ilkbaharında gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada, Ocak 2013 ayında derimi yapılan 

kamkat mutantlarının, meyve ağırlığı (g), meyve 

uzunluğu ve genişliği (mm), meyve indeksi, 

meyve kabuk kalınlığı (mm), meyve tohum 

sayısı (adet/meyve), suda çözünebilir kuru 

madde miktarı (SÇKM) (%), titre edilebilir asit 

miktarı (%) ve SÇKM/Asit oranı belirlenmiştir. 

Derilen meyvelerden tesadüfe bağlı olarak, 

hastalıksız ve yarasız 25 meyve örneği alınarak 

pomolojik analizleri Özsan ve Bahçecioğlu 

(1970)‟na göre yapılmıştır.  

Pomolojik özelliklere ait veriler Jump 

istatistik programı kullanılmak suretiyle 

mutasyon dozlarına göre maksimum, minimum 

ve ortalama değerler olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Ortalama meyve ağırlığı, kontrolde 9.01 

g, 50 gray dozunda 8.38 g ve 70 gray dozunda 

8.28 g olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Mutasyon uygulamasının ortalama meyve 

ağırlığını azaltıcı yönde bir etkisinin bulunduğu 

ve bu manada çalışmada geniş bir varyasyonun 

var olduğu görülmüştür (Şekil 3).  

Ortalama meyve uzunluğu, kontrolde 

29.84 mm, 50 gray dozunda 30.84 mm ve 70 

gray dozunda 29.88 mm olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 1). Ortalama meyve genişliği, kontrolde 

20.53 mm, 50 gray dozunda 21.03 mm ve 70 

gray dozunda 20.95 mm olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 1). Meyve indeksi, kontrolde 0.69, 50 

gray dozunda 0.68 ve 70 gray dozunda 0.71 

olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).  

Ortalama meyve kabuk kalınlığı, 

kontrolde 2.46 mm, 50 gray dozunda 2.45 mm 

ve 70 gray dozunda 2.50 mm olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Çalışmada elde edilen 

verilere bakıldığında ortalama meyve kabuk 

kalınlığı bakımından da geniş bir varyasyonun 

var olduğu görülmektedir (Şekil 4).  

Ortalama tohum sayısı, kontrolde 2.46 

adet/meyve, 50 gray dozunda 0.78 adet/meyve 

ve 70 gray dozunda 0.57 adet/meyve olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Ortalama tohum 

sayısı bakımından bakıldığında da mutantlar 

arasında geniş kabul edilebilecek bir 

varyasyonun bulunduğu görülmektedir. Elde 

edilen veriler ışığında mutasyon 

uygulamalarının tohum sayısını azaltıcı etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. 50 gray dozunda 7 

kamkat mutantının ve 70 gray dozunda 11 

kamkat mutantının kesinlikle tohumsuz 

meyvelere sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 5). 

Turunçgillerde tohumsuz çeşitlerin sahip olduğu 

önem ve değer dikkate alındığında söz konusu 

mutantların ilerleyen dönemde çeşit haline 

gelme potansiyelleri heyecan verici bir durum 

olarak nitelenebilir.  

Ortalama SÇKM değerleri, kontrolde 

%11.82.50 gray dozunda %10.54 ve 70 gray 

dozunda %11.09 olarak belirlenmiştir (Çizelge 

1). Ortalama titre edilebilir asit miktarı değerleri, 

kontrolde %5.90, 50 gray dozunda %4.92 ve 70 

gray dozunda %5.14 olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 1). SÇKM/Asit oranı değerlerine 

bakıldığında ilerleyen dönemlerde erkenci ya da 

geççi olarak değerlendirmeye imkân tanıyacak 

mutantların bulunduğu da görülmektedir (Şekil 

6).  

 

Sonuç 

Çalışmada elde edilen bulgular 

doğrultusunda mutasyon uygulamasının 

ortalama meyve ağırlığını azaltıcı yönde etkide 

bulunduğu görülmüştür. Artan mutasyon 

dozlarına paralel olarak ortalama meyve 

ağırlığında azalma eğilimi söz konusudur. Yine 

mutasyon dozlarına bağlı olarak meyve 

uzunluğu, genişliği ve indeksinde değişimler 

gözlense de eldeki mevcut veriler ışığında bu 

özelliklere dair bir sonuca varmak mümkün 

görülmemiştir. İlerleyen yıllarda elde edilecek 

verilerle bu hususta da mutasyon dozlarına 

ilişkin bir ilişki ortaya konulabilir. Meyve kabuk 
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kalınlığında da dozlarla ilişkili olarak herhangi 

bir farklı eğilim göze çarpmamıştır. Fakat 

mutant populasyon içerisinde elde edilen 

varyasyon farklı niteliklere sahip çeşit 

adaylarının seçimi için ümit verici bulunmuştur.  

Mutasyon dozları ile tohum sayılarının 

azalması arasında ciddi bir paralelliğin 

çalışmanın ön verilerinde açıkça görünüyor 

olması gerçekten anlamlıdır. Mutasyon yolu ile 

turunçgillerde çekirdeksiz çeşitlerin elde edilmiş 

olması, oval kamkatın da bu yolla 

çekirdeksizleştirilebileceğini göstermektedir. 

Mutant populasyon içerisinde tamamen 

çekirdeksiz 18 adet mutantın varlığı bu durumu 

desteklemektedir.  

SÇKM ve meyve suyu asitliği bakımından 

mutant populasyon içerisinde elde edilen 

varyasyonun da ilerleyen yıllardaki çalışmalarla 

birlikte yorumlanmasıyla erkenci ve geççi 

özelliklere sahip çeşit adaylarının ortaya çıkması 

anlamına gelmektedir.  

Sonuç olarak ülkemiz için yeni bir 

turunçgil türü olan ve yaygınlaşan oval kamkatın 

çeşit geliştirme açısından daha fazla 

değerlendirilmesinin bilimsel ve ticari anlamda 

yararlı sonuçları ortaya çıkaracağı açıkça 

görülmektedir.  
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Şekil 1. Ortalama meyve ağırlığı bakımından öne çıkan bir oval kamkat mutantının meyve görünümü 

 

 
Şekil 2. Tohumsuz olması ile öne çıkan bir oval kamkat mutantının meyve görünümü 
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Şekil 3. Kamkat mutantlarının ortalama meyve ağırlığı dağılımları (g) 

 

 
Şekil 4. Kamkat mutantların ortalama meyve kabuk kalınlığı dağılımları (mm) 
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Şekil 5. Kamkat mutantlarının ortalama tohum sayısı dağılımları (adet/meyve) 

 

 
Şekil 6. Kamkat mutantlarının SÇKM/Asit oranı dağılımları 
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Çizelge 1. Kamkat mutantların pomolojik özellikleri 

Ortalama Meyve Ağırlığı (g) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 4.62 18.33 9.01 

50 gray 3.57 15.00 8.38 

70 gray 4.38 14.17 8.28 

Ortalama Meyve Uzunluğu (mm) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 25.00 36.14 29.84 

50 gray 21.82 43.40 30.84 

70 gray 11.62 43.70 29.88 

Ortalama Meyve Genişliği (mm) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 16.67 24.99 20.53 

50 gray 14.22 25.67 21.03 

70 gray 11.23 27.27 20.95 

Meyve İndeksi 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 0.63 0.88 0.69 

50 gray 0.52 0.97 0.68 

70 gray 0.51 1.02 0.71 

Meyve Kabuk Kalınlığı (mm) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 1.52 3.37 2.46 

50 gray 1.31 4.02 2.45 

70 gray 1.32 8.14 2.50 

Tohum Sayısı (adet/meyve) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 0.08 3.73 2.46 

50 gray 0.00 3.10 0.78 

70 gray 0.00 4.03 0.57 

SÇKM (%) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 9.50 15.00 11.82 

50 gray 6.30 16.08 10.54 

70 gray 7.80 16.00 11.09 

Titre Edilebilir Asit Miktarı (%) 

Doz Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 3.05 10.75 5.90 

50 gray 1.46 10.67 4.92 

70 gray 3.01 7.83 5.14 
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Özet 

Ekim 2008‟de Oval Kamkat (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) aşı gözlerine 50 ve 70 gray 

dozlarında akut Gama ışını uygulaması yapılmıştır. Işınlanan gözler uygulama sonrası Carrizo sitranjı üzerine 

aşılanarak M1V1 bitkileri elde edilmiştir. Işınlama yapılmayan gözlerle yine Carrizo sitranjı üzerine aşılama 

yapılarak kontrol bitkileri elde edilmiştir. Meydana gelebilecek mutasyonların stabilite kazanması için, M1V1 

bitkilerinden elde edilen gözlerle tekrar Carrizo sitranjı üzerine aşılamalar yapılarak M1V2 bitkileri elde 

edilmiştir. Aynı şekilde M1V2 bitkilerinden elde edilen gözlerle M1V3 bitkileri Carrizo sitranjı üzerine aşılanarak 

elde edilmiştir. M1V3 bitkileri ile kontrol bitkilerinin gözlem parseline dikimi 2011 ilkbaharında 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 2013 yılında yapılan ölçümlerle elde edilen taç hacmi (m
3
), gövde birim kesit 

alanı (cm
2
) ve sürgünlerde boğum arası uzunlukları (mm) baz alınarak, uygulanan Gama ışını dozlarının 

kompakt taç gelişimi üzerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Oval kamkat (nagami), mutasyon ıslahı, bitkisel özellikler, kompakt taç gelişimi 

 

Vegetatif Characteristics of Budwood Irradiated Nagami Kumquats (Fortunella margarita (Lour.) 

Swingle) 

Abstract 

In 2008 October, Nagami kumquat (Fortunella margarita (Lour.) Swingle) budwood were irradiated with 

acute Gamma irradiation. Irradiation doses were used 50 and 70 gray. Irradiated buds grafted on Carrizo 

citrange. So that M1V1 plants have been obtained. Buds from M1V1 plants grafted on Carrizo citrange thus M1V2 

plants have been obtained. Subsequent to buds from M1V2 plants grafted on Carrizo citrange in this way M1V3 

plants have been obtained. In 2011, M1V3 plants were planted in the field with non–irradiated control plants. In 

2013, canopy volume (m
3
), scion diameter and area (cm

2
) and internodes length (mm) were determined.  

 

Keywords: Nagami kumquat, mutation breeding, vegetative characteristics, compact development of canopy 

 

GiriĢ 

Turunçgiller içerisinde önemli bir cins 

olan Kamkatlar bünyesinde 6 tür bulunmaktadır. 

Bunlar Fortunella margarita (Oval kamkat), 

Fortunella japonica (Yuvarlak kamkat), 

Fortunella crassifolia (İri meyveli kamkat), 

Fortunella hindsii (Hong Kong yabani kamkatı), 

Fortunella obovata ve Fortunella polyandra‟dır. 

Kamkatlar genellikle küçük ağaçlar oluştururlar. 

Herdem yeşildirler. Küçük ağaççıkları bazen çalı 

formu görüntüsü verebilir. Kamkatların taçları 

sıkı yapılıdır. F. margarita (Oval kamkat) en çok 

yetiştirilen kamkat türüdür. Oval kamkatlar 

küçük ağaçlar oluşturur. Dalları dikensiz gibidir. 

Çiçekleri küçük ve bireyseldir. Kamkat cinsi 

turunçgiller içinde en geç çiçek açan gruptur. Bu 

özellik en belirgin olarak F. margarita‟da 

görülür. Meyveleri oval şekillidir. 4–5 dilimlidir. 

Stil ucu meyve üzerinde kalabilir. Meyve rengi 

açık turuncu renktedir. Uçucu yağ keseleri iri ve 

belirgindir. Meyve kabuğu tatlı, meyve eti 

ekşimsi–asitlidir. Tohumları monoembriyoniktir 

(Tuzcu, 1999).  

Oval kamkat türü içerisinde çeşit kavramı 

diğer turunçgiller gibi henüz gelişmiş değildir. 

Sınırlı sayıda çalışma ve çeşit bulunmaktadır. 

Ülkemizde Oval kamkat daha çok süs bitkisi 

olarak kullanılmakta olup son yıllarda hızlı bir 

yayılma göstermektedir. Yine ülkemizde çok 

sınırlı sayıda da olsa ticari anlamda 

yetiştiriciliğinin yapıldığı söylenebilir.  

Son yıllarda Japon ıslahçılar tarafından 

yapılan çalışmalarda „Puchimaru‟ olarak 

isimlendirilen çekirdeksiz bir oval kamkat çeşidi 

geliştirilmiştir. Söz konusu çeşit şekil itibarıyla 

oval kamkat özellikleri göstermekle beraber tat 

bakımından daha lezzetli olup tat özelliği iri 

meyveli kamkata benzer niteliktedir (Yoshida ve 

ark., 2003). ABD‟nin Florida eyaletinde 1965 

yılında tesis edilmiş bir oval kamkat bahçesinde 

tespit edilmiş ve „Nordmann Seedless‟ adı 

verilerek kayıt altına alınmış bir çekirdeksiz 
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çeşit bildirilmektedir. „Nordmann Seedless‟ 

çeşidinde meyve şekli çok hafif bir farklılık 

bulunmasına rağmen Oval kamkata benzemekte, 

meyve kabuk rengi daha açık renkli ve parlak, 

orta büyüklükte meyvelere sahip olup tadı Oval 

kamkat ile benzerdir. Meyveleri tamamen 

çekirdeksizdir (Anonymous, 2013).  

 

Materyal ve Yöntem 

Ekim 2008‟de Oval Kamkat (F. margarita 

(Lour.) Swingle) aşı gözlerine 50 ve 70 gray 

dozlarında akut Gama ışını uygulaması 

yapılmıştır. Işınlanan gözler uygulama sonrası 

meydana gelebilecek mutasyonların stabilite 

kazanması için Carrizo sitranjı üzerine müteakip 

defalar aşılanarak M1V1, M1V2 ve M1V3 bitkileri 

elde edilmiştir. Işınlama yapılmayan gözlerle 

yine Carrizo sitranjı üzerine aşılama yapılarak 

kontrol bitkileri elde edilmiştir. 367 adet 50 gray 

ve 186 adet 70 gray dozuna ait M1V3 bitkisi ile 

kontrol bitkilerinin gözlem parseline dikimi 

2011 ilkbaharında gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada Ocak 2013 ayında yapılan ölçümlerle 

elde edilen taç hacmi (m
3
), gövde birim kesit 

alanı (cm
2
) ve sürgünlerde boğum arası 

uzunlukları (mm) baz alınarak, uygulanan Gama 

ışını dozlarının kompakt taç gelişimi üzerine 

etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Taç hacmi, her ağaçta meyveler 

derildikten sonra ocak ayı içerisinde yükseklik, 

doğu–batı ve güney–kuzey yönündeki 

genişliklerin jalon ve metre yardımıyla ölçülmesi 

ve ağaç tacının durumu dikkate alınarak 

Westwood (1988)‟e göre; ağaç tacı yuvarlak ise, 

4/3 πr
3
, ağaç tacı oval ise, 4/3 πab

2
 (a=en uzun 

yarıçap, b=en kısa yarıçap) ve ağaç tacı 

kutuplardan basık küre şeklinde ise, 4/3 πa
2
b (a= 

en uzun yarıçap, b=en kısa yarıçap) formülleri 

ile hesaplanan ağaç taç hacmidir. Gövde birim 

kesit alanı, ağaçların aşı noktalarının 10 cm 

üzerinden şeritmetre ile ölçülen gövde çevre 

uzunluğundan, R=Ç/π formülü ile hesaplanan 

çap yardımı ile hesaplanmıştır (Kafa, 2004). 

Boğum arası uzunlukları her ağaçta kuzey, 

güney, doğu ve batı yönlerinde seçilen birer 

dalda, dalın orta kısmında bulunan 4 boğum 

arasına ait uzunlukların kompas yardımıyla 

ölçülmesiyle elde edilmiştir.  

Elde edilen verilen Jump istatistik 

programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Taç 

hacmi, gövde birim kesit alanı ve boğum arası 

uzunluklarına ait veriler mutasyon dozlarına 

göre maksimum, minimum ve ortalama değerler 

olarak; ayrıca boğum arası uzunluk değerleri 

mutasyon dozlarına göre ve yönlere göre tukey 

testi uygulanarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Taç hacmi ortalamaları, 70 gray dozunda 

0.0124 m
3
, 50 gray dozunda 0.0209 m

3
 ve 

kontrol uygulamasında 0.0421 m
3
 olarak 

belirlenmiştir. Söz konusu değerlere 

bakıldığında mutasyon uygulamasının taç 

hacmini azaltıcı bir etkide bulunduğu 

görülmüştür (Çizelge 1). Mutasyon 

uygulamasının taç hacmi üzerine olan bu azaltıcı 

etkisinin, özellikle 70 gray dozu uygulanarak 

elde edilen mutantlarda daha belirgin olduğu 

tespit edilmiştir (Şekil 1).  

Gövde birim kesit alanı ortalamaları, 70 

gray dozunda 4.36 cm
2
, 50 gray dozunda 6.61 

cm
2
 ve kontrol uygulamasında 13.98 cm

2
 olarak 

belirlenmiştir. Söz konusu değerlere 

bakıldığında mutasyon uygulamasının gövde 

birim kesit alanını azaltıcı bir etkide bulunduğu 

görülmüştür (Çizelge 2). Mutasyon 

uygulamasının gövde birim kesit alanı üzerine 

olan bu azaltıcı etkisinin, özellikle 70 gray dozu 

uygulanarak elde edilen mutantlarda daha 

belirgin olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2).  

Boğum arası uzunluğu ortalamaları 70 

gray dozunda 10.78 mm, 50 gray dozunda 11.49 

mm ve kontrol uygulamasında 11.64 mm olarak 

belirlenmiş (Çizelge 3) ve elde edilen farklılığın 

istatistiki anlamda önemli olduğu tespit 

edilmiştir. (Çizelge 4, Şekil 3). Boğum arası 

uzunluğu bakımından yapılan tespitlerde yönler 

arasında ise istatistiki olarak önemli bir farklılık 

bulunamamıştır.  

 

Sonuç 

Çalışmada elde edilen taç hacmi, gövde 

birim kesit alanı ve boğum arası uzunluğu 

değerlerine bakıldığında mutasyon 

uygulamalarının söz konusu değerler üzerine 

azaltıcı bir etkide bulunduğu gözlenmiştir. 

Özellikle boğum arası uzunluğu değerlerinde 

ortaya konulan istatistiki manada önemli olan 

farklılık dikkat çekicidir. Kamkatlarda mutasyon 

uygulamalarının kompakt taç gelişiminin elde 

edilmesi yönünde etkili olabileceği görülmüştür. 

Bu anlamda mutasyon ıslahı çalışmalarının 

ilerleyen yıllarda daha heyecan verici sonuçlara 

ulaşılması için önemli bir metot olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  
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Çizelge 1. Uygulamalara göre taç hacmi (m
3
) değerleri 

Gamma Işını Uygulama 

Dozu 
Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 0.0042 0.0933 0.0421 

50 gray 0.0002 0.1203 0.0209 

70 gray 0.0005 0.1394 0.0124 

 

Çizelge 2. Uygulamalara göre gövde birim kesit alanı (cm
2
) değerleri 

Gamma Işını Uygulama 

Dozu 
Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 8.395 32.00 13.98 

50 gray 0.70 27.39 6.61 

70 gray 0.54 31.66 4.36 

 

Çizelge 3. Uygulamalara göre boğum arası uzunluğu (mm) değerleri 

Gamma Işını Uygulama 

Dozu 
Minimum Maksimum Ortalama 

Kontrol 7.90 14.90 11.64 

50 gray 7.38 15.72 11.49 

70 gray 5.42 14.13 10.78 

 

Çizelge 4. Boğum arası uzunluğu değerlerine ait tukey testi sonuçları 

Gamma Işını Uygulama Dozu Ortalama Boğum Arası Uzunluğu (mm) 

Kontrol 11.64 a 

50 gray 11.49 a 

70 gray 10.78 b 

Önemlilik * 

D 0.17 

(*): %5 seviyesinde önemli.  
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Şekil 1. Kamkat mutantlarının taç hacmi (m

3
) değerlerinin dağılımı 

 

 
Şekil 2. Kamkat mutantlarının gövde birim kesit alanı (cm

2
) değerlerinin dağılımı 
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Şekil 3. Kamkat mutantların boğum arası uzunluğu (mm) değerlerinin dağılımı 

 

 

  
Şekil 4. Kompakt taç yapısıyla dikkat çeken oval kamkat mutantları 
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Farklı Soğanlı Süs Bitkilerinin Akdeniz Ġklim KoĢullarındaki Floristik Özellikleri 
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Özet 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında, farklı soğanlı süs 

bitkilerinin Akdeniz iklim Koşullarındaki floristik özelliklerini incelemek amacıyla 2010 yılında yürütülmüştür. 

Tulipa (Angelique, Holland Beauty, Yellow Prussima, Purple Prince), Narcissus (Topolino, Dream Light, Tete a 

Tete, Flower Record), Hyacinthus (City of Haarlem), Crocus (Funcotinctus) ve Muscari (Armeniacum, 

Botryoides Album)‟ye ait çeşitler, araştırmanın bitkisel materyallerini oluşturmuştur.  

Araştırmada; ilk sürgün çıkışı, çiçeklenme başlangıcı, çiçeklenme bitimi, çiçekte kalma süresi ve bitki 

boyu özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; denemede kullanılan çeşitlerde çiçeklenme gün 

süreleri 11 ile 57 gün, bitki boylarının 11.4 cm ile 44.0 cm aralığında değiştiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Tulipa, Narcissus, Muscari, Hyacinthus, Crocus, floristik özellik  

 

An Investigation on Floristic Characteristics of Different Bulbous Plants Under Mediterranean Climate 

Abstract 

This study was conducted to test the floristic traits of different ornamental bulbs under Mediterranean 

Climate in the experimental fields of Bayindir Training Collage of Ege University in 2010. Tulipa (Angelique, 

Holland Beauty, Yellow Prussima, Purple Prince), Narcissus (Topolino, Dream Light, Tete a Tete, Flower 

Record), Hyacinthus (City of Haarlem), Crosus (Funcotinctus) and Muscari (Armeniacum, Botryoides Album) 

cultivars were the plant material of investigation.  

The traits such as first shoot formation time, first flowering, end of flowering, flowering period and plant 

height were tested. Result indicated that, flowering period was 11–57 days, plant height was between 11.4 cm 

and 44.0 cm in experimental cultivars.  

 

Keywords: Tulipa, Narcissus, Muscari, Hyacinthus, Crocus, floristic trait 

 

GiriĢ 

Değişen yaşam koşullarıyla beraber 

doğadan uzaklaşan insan, bu ihtiyacını doğayı 

yakınına getirmekle gidermeye çalışmıştır. 

Bireyin bu arzusu, mimari yaklaşımlarda, 

şehircilik ve kentleşmede, ticari hayatta yeni 

ufuklar açarak yepyeni sektörler doğurmuştur. 

Süs bitkileri üreticiliği de bu sektörlerden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Süs bitkileri, ticari 

anlamda 20. yy‟in basında önem kazanmaya 

başlamış, 2. Dünya Savaşı‟ndan sonra birçok 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede önemli bir 

ticari faaliyet konumuna gelmiştir. Özellikle son 

40 yıldır süs bitkileri üretim ve pazarlamasında 

çok hızlı gelişme ve değişme yaşanmaktadır. 

Günümüzde, bu sektör pek çok ülkede 

ekonomiye katkı sağlayan etkili bir sektör olarak 

kabul edilmektedir. Bugün bitkiler, tüm yaşam 

alanlarımıza, evlerimize, çalışma alanlarımıza, 

sosyal yaşantımıza kadar girerek, yaşamımızın 

bir parçası haline gelmiştir. Farklı alanlarda 

kullanıma sahne olan bitkiler, gerek kullanım 

alanlarının yapısına göre gerekse kullanım 

tarzına göre farklı şekillerde yetiştirilerek satışa 

sunulmuştur. Süs bitkileri genel bir kavram olup; 

kesme çiçekler, iç mekân (saksı–salon) süs 

bitkileri, dış mekân süs bitkileri, doğal çiçek 

soğanları (geofitler) olmak üzere dört alt grupta 

incelenmektedir (Sayın ve Sayın, 2004).  

Doğal çiçek soğanları adı ile tanınan 

bitkilerin bilim dilindeki ismi “geofit‟tir”. 

Geofit, soğan, yumru ve rizom gibi özelleşmiş 

toprak altı organlarında gıda maddesi depo eden 

otsu bitkilere verilen isimdir. Çiçek soğanları bir 

bitkinin büyümek için ihtiyacı olan her şeyi 

içinde barındırmaktadır. Çiçek soğanlarına örnek 

olarak lale, sümbül, iris, zambak ve nergis 

verilebilir. Dünya üzerinde, çok geniş bir yayılış 

alanına sahip olan çiçek soğanlarının, özellikle 

Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu‟da yoğunlaştığı 

bilinmektedir. Günümüzde artan çevre koruma 

bilinci nedeni ile doğal çiçek soğanlarının doğal 
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dengesinin korunması için önlemler alınmıştır. 

Bu kapsamda, doğadan sökülen soğanların 

ihracatı önemli ölçüde azaltılarak, bu soğanların 

üretim alanlarından sağlanması temel düşünce 

olmuştur (Güneş ve ark., 2007).  

Dünya üzerinde yaklaşık 43.000 hektarlık 

bir üretim alanında, çiçek soğanları üretimi 

yapılmaktadır. Çiçek soğanı üretim alanlarının 

dağılımına bakıldığında, üretimin en fazla 

Hollanda (%53.5), Birleşik Krallık (%10.9), A. 

B. D (%8.4) ve Çin (%4.7)‟de yapıldığı 

görülmektedir. Çiçek soğanlarının ticari amaçlı 

üretimini yapan en önemli ülkeler ise Hollanda, 

Şili, Brezilya ve Yeni Zelanda‟dır (Anonim, 

2008).  

Süs bitkileri üretiminde belirli bir düzeye 

ulaşarak bu sektörde dünyada söz sahibi ülkeler 

arasında giren Türkiye, çeşitli türlerde arzu 

edilen düzeyi yakalamış olsa da geofitlerde arzu 

edilen üretim seviyesine henüz ulaşamamıştır. 

Geofit üretiminde yaşanan bu sıkıntının ana 

kaynağı soğanlı, rizomlu çiçek türlerinde üretim 

materyalinde yaşanan dış ülkelere olan 

bağımlılıktır. Doğal kaynaklar açısından çok 

zengin olan ülkemizin, birçok geofit çeşidinin 

anavatanı olduğu düşünüldüğünde bu konuya 

gerekli önemin verilmesi gerektiği açıkça 

görülmektedir.  

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, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı‟nın 

kontenjan sınırlamaları ve bazı yıllarda söküm 

yasaklamaları ile doğadan sökümün kontrol 

altına alınmasına çalışılmıştır. Belirlenen 

yönetmelikler çerçevesinde sökümlere izin 

verilmiştir (Güneş ve ark., 2007). 2004–2005 

sezonu itibariyle Türkiye‟de doğal çiçek 

soğanlarının üretim alanı 226 hektardır ve 

toplam süs bitkileri üretiminin %6‟sını 

oluşturmaktadır (Anonim, 2008).  

Bu araştırmayla, Akdeniz İkliminin hâkim 

olduğu ve süs bitkileri üretiminin yoğun olarak 

yapıldığı Bayındır ilçesinde farklı soğanlı süs 

bitkilerinin bölge koşullarındaki floristik 

özelliklerinin belirlenerek bölgede 

yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma, Ege Üniversitesi, Bayındır 

Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında, 2010 

yılı vejetasyon döneminde, bir yıl süreyle 

yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü arazinin 

denizden yüksekliği 107 m ve koordinatları 

38º20'26" N–27º67'22" S‟dir. Bayındır yöresinde 

meteoroloji istasyonu bulunmaması nedeniyle, 

deneme bölgesinin iklim özelliklerini ayrıntılı 

olarak açıklayabilmek için deneme alanına 35 

km uzaklıkta bulunan Ödemiş Meteoroloji 

İstasyonu‟ndan elde edilen iklim verilerinden 

yararlanılmıştır (Anonim, 2011). Denemenin 

yürütüldüğü döneme ait (2010) ve çok yıllık 

(1970–2010) ortalamalara ait hava sıcaklığı, 

toplam yağış ve oransal nem değerleri Çizelge 

1‟de sunulmuştur.  

Araştırma yerinin toprak özelliklerini 

saptamak amacıyla, tarlada açılan 0–20 cm‟lik 

profil derinliğinden alınan toprak örnekleri, Ege 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarları‟nda 

fiziksel ve kimyasal analize tabi tutulmuş ve 

sonuçları Çizelge 2‟de gösterilmiştir.  

Analiz sonucuna göre, 0–20 cm 

derinliğinde tespit edilen pH değeri, deneme yeri 

topraklarının yüzeyde hafif asidik tepkimeli 

olduğunu, suda eriyebilir tuz değerleri; bitki 

yetiştirme açısından herhangi bir sorun 

olmadığını göstermektedir. Araştırma yerinin 

toprak özellikleri; denemeye konu olan bitkisel 

materyalin yetiştiriciliğini sınırlayıcı bir rol 

oynamamaktadır.  

Araştırmada bitkisel materyal olarak özel 

bir firmadan temin edilen, Tulipa (Angelique, 

Holland Beauty, Yellow Prussima, Purple 

Prince), Narcissus (Topolino, DreamLight, Tete 

a Tete, Flower Record), Hyacinthus (City of 

Haarlem), Crocus (Funcotinctus) ve Muscari 

(Armeniacum, Botryoides Album)‟ye ait çeşitler 

kullanılmıştır.  

Araştırma, Tesadüf Blokları Deneme 

Deseni‟ne göre, 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiş 

ve bir vejetaston süresince yürütülmüştür. 

Deneme parsellerinin boyutları, 50 cm x 100 cm 

=0.5 m
2
 olacak şekilde ayarlanmış ve toplam 

12x3=36 parselden meydana gelmiştir. Parsel 

aralarından kolay geçişi sağlamak amacıyla 

40‟ar cm parsel arası ve parsel üzeri mesafe 

bırakılmıştır.  
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Deneme alanı toprağı geleneksel 

yöntemlere göre Aralık ayında işlenmiş ve 

deneme planına uygun şekilde parselasyon 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Farklı soğanlı süs 

bitkilerine ait tohumluk materyallerinin 

dikimleri aynı gün içinde el aletleri ile 

14.01.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tavlı 

toprağa, sıra arası ve sıra üzeri 10 cm olacak 

şekilde her parsele 40 adet soğan ekilmiştir. 

Tulipa, Narcissus, Hyacinthus gibi daha iri 

soğanlar 10 cm, Crocus ve Muscari gibi daha az 

irilikte olan soğanlar ise 5 cm derinliğe 

ekilmiştir. Dikim işlemleri, dikim plantuarları ile 

gerçekleştirilmiştir. Plantuar ile açılan alana 

soğanlar, bazal kısım alt tarafa sivri kısım üst 

tarafa gelecek şekilde yerleştirilmiş ve üzeri 

toprakla kapatılarak bastırılmıştır. Dikim işlemi 

tamamlandıktan sonra deneme alanı sulanmıştır.  

Bitkilerin çıkış yaptığı ilkbahar 

başlangıcında, parsellerde görülen yabancı 

otlarla mekanik yolla mücadele edilmiştir. 

vejetasyon süresinin uzun bir döneminde 

bitkilerin su ihtiyacı doğal yağışlarla sağlanmış 

olsa da, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında 

toprak neminin muhafaza edilmesi açısından 

sulama işlemi yapılmıştır. Denemenin 

yürütüldüğü döneme ait periyotta parsellerde 

hastalık ve zararlı gözlenmemiştir.  

Soğanların toprak yüzeyine sürgün 

çıkarmaya başladığı evrede, 50 kg/da Entec–26 

ticari markalı gübre verilmiş, çiçeklenme öncesi 

20 kg/da CaNO3 ve çiçek koparma işleminden 

sonra 20 kg/da KNO3 gübreleri uygulanmıştır. 

Gübreleme işlemlerinden sonra parseller 

sulanmıştır. Araştırmada aşağıda belirtilen 

özellikler incelenmiştir.  

Ġlk sürgün çıkıĢ tarihleri: Soğanların 

dikimden sonra ne kadar sürede toprak üzerine 

çıkış yaptığını saptamak amacıyla gözlemler 

yapılmış, elde edilen veriler gün olarak 

belirlenmiştir.  

Çiçeklenme baĢlangıcı: Farklı soğanlı 

süs bitkilerinde çiçeklenme başlangıcını tespit 

etmek amacıyla her parselde 4–5 bitkinin 

çiçeklendiği (renk gösterdiği) dönem tarih olarak 

belirlenmiş ve çiçeklenme başlangıç tarihi olarak 

kaydedilmiştir.  

Çiçeklenme bitimi: Soğanlı süs 

bitkilerinde renkli taç yaprakların solup 

döküldüğü dönem çiçeklenme bitim tarihi olarak 

belirlenmiştir.  

Çiçekte kalma süresi: Çiçeklenme 

başlangıç tarihi ile çiçeklenme bitim tarihleri 

arasında kalan süre hesaplanmış ve bitkilerin 

çiçekte kalma süreleri gün olarak ifade 

edilmiştir.  

Bitki boyu: Soğanlı bitkilerde çiçek 

açtıktan sonra da boy uzaması devam ettiğinden, 

çiçeklerin canlılığını kaybetmeye başladığı 

dönemde ulaştığı en yüksek boy değerleri cm 

cinsinden ölçülmüştür.  

Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmada 

elde edilen veriler; hazır paket program 

(TARİST) (Açıkgöz ve ark., 1994) kullanılarak 

istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler, Tek Faktörlü Tesadüf 

Blokları Deneme Deseni‟ne göre yapılmış, 

analiz sonuçlarındaki farklılıklar En Küçük 

Önemli Fark (LSD, %5) değerleri hesaplanarak 

kontrol edilmiş, hesaplanan LSD değerleri 

Çizelgenin alt bölümde verilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Ġlk sürgün çıkıĢ tarihi: Araştırmada 

kullanılan farklı soğanlı süs bitkilerinin ilk 

sürgün çıkış tarihlerine ilişkin veriler Çizelge 

3‟de özetlenmiştir. Bitkisel materyal olarak 

kullanılan Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, 

Muscari ve Crocus‟a ait çeşitlerde ilk sürgün 

çıkışına ait veriler arasında farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 3). Tulipa‟ya ait 

“Angelique” çeşitinin çıkışı 10.02.2010 tarihinde 

dikimden 27 gün sonra en son gerçekleşmiş, 

aynı bitkinin “PurplePrince” çeşidinde ise 

çıkışlar dikimden 12 gün sonra 26.01.2010 

tarihinde en erken gerçekleştirmiştir. Laleye ait 

“YellowPrussima” çeşidi 16 ve 

“HollandBeauty” çeşidi 19 gün sonra 

sürgünlerini toprak üzerine çıkarmıştır.  

Nergiz çeşitleri incelendiğinde yine 

çeşitlerin kendi aralarında çıkış zamanı açısından 

farklılıklar olduğu görülmektedir. En erken 

“Tete a Tete” çeşidi dikimden 15 gün sonra 

29.01.2010 tarihinde sürgün çıkışı sağlarken 

“Topolino” (22) ve “FlowerRecord” (21) daha 

geç sürgün çıkışı göstermiştir. “DreamLight” 

çeşidinde ise bu değer 16 gün olarak tespit 

edilmiştir.  

Muscari‟de ise “Armeniacum” çeşidi 

“Botryoides” çeşidine göre 5 gün daha erken 

sürgün çıkışını 03.02.2010 tarihinde, dikimden 

20 gün sonra gerçekleştirmiştir. Sürgün çıkış 

tarihi verileri Hyacinthus‟un “City of Haarlem” 

de 23 gün ve Crocus‟un “Funcotinctus” 

çeşidinde 19 gün olarak tespit edilmiştir.  
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Soğanlı ve yumrulu süs bitkilerinde dikim 

sonrası toprak yüzeyine çıkış sürelerini, 

yumrunun dikim derinliği, yumru iriliği, hasat 

sonrası depolama koşulları, çevre koşulları, 

toprak yapısı ve sıcaklık uygulamaları gibi pek 

çok faktör etki etmektedir (De Hertoghand Le 

Nard, 1993). Bayındır yöresi koşullarında 

yürütülen araştırmamızda farklı soğanlı ve 

yumrulu süs bitkilerinde toprak yüzeyine sürgün 

çıkarma süresi 12 ile 27 gün arasında değişiklik 

göstermiştir. Elde ettiğimiz zaman aralıkları pek 

çok araştırıcının ifadeleri ile benzerlik 

göstermektedir (Hessayon, 2003; De Hertoghand 

Le Nard, 1993) 

Çiçeklenme baĢlangıcı: Araştırmada 

incelenen farklı soğanlı süs bitkilerine ait 

çiçeklenme başlangıç verileri Çizelge 3‟de 

verilmiştir. Denemede ele alınan çeşitlerin 

çiçeklenme başlangıç zamanlarının dikimden 

sonra 31 ile 80 gün arasında dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir.  

Lale bitkisine ait çeşitlere bakıldığında en 

erken “Purple Prince” (62) çeşidinin 

çiçeklenmeye başladığı buna karşılık 

“Angelique” (80) çeşidinin daha geç 

çiçeklendiği görülmüştür. Dikim tarihinden 

itibaren 67 gün sonra “Holland Beauty” ve 64 

gün sonra “Yellow Prussima” çeşitleri 

çiçeklenmeye başlamıştır.  

Nergiz çeşitleri arasında da çiçeklenme 

başlangıcına ilişkin farklılıkların olduğu 

görülmüştür (Çizelge 3). “Tete a Tete” (47) ile 

“Topolino” (49) çeşitlerinde çiçeklenme daha 

erken gözlenirken, “Flower Record” (62) ile 

“Dream Light” (72) çeşitlerinde daha geç 

gözlenmiştir.  

Muscari‟ye ait çeşitler arasında ise 

çiçeklenme başlangıcı açısından oldukça 

farklılıkların olduğu görülmüştür. 

“Armeniacum” çeşidi dikimden 31 gün gibi kısa 

bir sürede çiçeklenmeye başlarken, “Botryoides 

Album” çeşidi 75 gün sonra 30.03.2010 

tarihinde çiçeklenmeye başlamıştır.  

Crocus‟a ait “Funcotinctus” çeşidi 

dikimden 35 gün sonra 18.02.2010 tarihinde ve 

Hyacinthus‟a ait “City of Haarlem” çeşidi ise 

dikimden 57 gün sonra çiçeklenme aşamasına 

gelmiştir.  

Sonbaharda ekilip ilkbaharda çiçeklenen 

farklı soğanlı süs bitkileriyle yürütülen 

çalışmada, çiçeklenme başlangıç sürelerine 

ilişkin bulgularımız bu dönemin genel olarak 

Mart–Nisan aylarında gerçekleştiği yönündedir. 

İlkbaharda çiçeklenen soğanlı ve yumrulu 

bitkiler yaşam döngüsünü, “sıcak–soğuk–sıcak” 

periyot olarak gerçekleştirmekte ve bu bitkiler 

sonbaharda ekilip kış soğuğunu aldıktan sonra 

ilkbaharda havaların ısınmaya başlamasıyla 

generatif evreye geçmektedir. Çiçeklenme 

başlangıç süresine ait elde ettiğimiz bulgular, 

Hessayon (2003), Sonyol (2012) ve Pala 

(2006)‟nın bulguları ile uyumlu bulunmuştur.  

Çiçeklenme bitimi: Bayındır yöresi hafif 

asit karekterli topraklarda yürütülen denemenin 

çiçeklenme bitimine ilişkin verileri tarih ve gün 

farkı olarak Çizelge 4‟de belirtilmiştir. Tulipa‟ya 

ait çeşitler incelendiğinde, “Yellow Prussima” 

ve Purple Prince” nin 05.04.2010 tarihlerinde 

dikimden 81 gün sonra çiçeklerini döktüğü, 

bunları sırasıyla “Holland Beauty” (86) ve 

“Angelique” (91)‟nın izlediği görülmektedir.  

Narcissus çeşitlerinde de çiçeklenme 

bitim tarihleri arasında farklılık olduğu 

kaydedilmiş, önce “Topolino” (29.03.2010) ve 

“Tete a Tete” (03.04.2010) çeşitleri 

çiçeklenmeyi tamamlamışlardır. “Flower 

Record” (11.04.2010) ve “Dream Light” 

(15.04.2010) çeşitlerinin çiçeklenme bitimi daha 

geç gerçekleşmiştir.  

Muscari‟ye ait “Armeniacum” çeşidinin 

çiçeklenme bitimi 12.04.2012 tarihinde 

“Botryoides Album” (20.04.2010) çeşidine göre 

8 gün daha önce gerçekleşmiştir. Hyacinthus‟un 

“City of Haarlem” çeşidi, 14.04.2010 tarihinde 

ve Crocus‟un “Funcotinctus” çeşidi 13.03.2010 

tarihlerinde çiçeklenme evrelerini 

tamamlamışlardır.  

Araştırmada incelenen farklı soğanlı ve 

yumrulu süs bitkilerinin çiçeklenme bitimine 

ilişkin elde edilen verileri genel olarak 

değerlendirilecek olursa, Crocus hariç diğer 

türlere ait çeşitlerde çiçeklenme süresinin 

tamamlanması Nisan ayının ilk haftası ile 

ortasında gerçekleşmiştir. Crocus‟da ise bu süre 

daha erken Mart ayı ortasında gerçekleşmiştir. 

İlkbaharda sıcakların artmaya başlaması ile 

birlikte çiçeklenmeler başlarken, havaların daha 

da ısınması ile birlikte bitkilerin çiçekli kalma 

süreleri kısalmaktadır (De Hertoghand Le Nard, 

1993). Elde ettiğimiz bu değerler 

bazıaraştırıcıların ifadeleri ile uyumlu 

bulunmuştur (Hessayon, 2003; De Hertoghand 

Le Nard, 1993; Pala, 2007).  

Çiçekte kalma süresi: Çiçeklenme 

başlangıç tarihi ile çiçekleneme bitim tarihleri 

arasında kalan süreyi ifade eden çiçekte kalma 
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süresine ilişkin bulgular Çizelge 5‟de 

gösterilmiştir. Araştırmada kullanılan lale 

çeşitlerinin çiçekte kalma sürelerinin 11 ile 19 

gün arasında olduğu tespit edilmiştir. “Holland 

Beauty” ve “Purple Prince” çeşitleri 19 gün 

çiçekte kalırken, “Yellow Prussima” 17 ve 

“Angelique” 11 gün çiçekte kalmıştır.  

Nergis çeşitlerinde ise çiçekte kalma 

süreleri 19 ile 32 gün arasında farklılık 

göstermiştir. En uzun çiçekte kalma süresi 32 

gün ile “Tete a Tete” çeşidinde belirlenmiş, 

“Topolino” ve “Flower Record” çeşitleri 25 gün 

ile bu çeşidi izlemiştir. Çeşitler içerisinde en kısa 

çiçekte kalma süresi “Dream Light” çeşidinde 19 

gün olarak tespit edilmiştir.  

Muscari‟nin “Armeniacum” çeşidi, 57 gün 

gibi çok uzun bir zaman çiçekte kalabilirken 

beyaz renkli olan “Botryoides Album” çeşidinde 

bu süre 21 gün olarak kaydedilmiştir. 

Hyacinthus‟un “City of Haarlem” çeşidi 33 gün 

ve Crocus‟un “Funcotinctus” çeşidi 23 gün 

çiçekte kalabilmiştir.  

Araştırmanın bitkisel materyalini 

oluşturan farklı soğanlı ve yumrulu süs 

bitkilerine ait çiçekte kalma süreleri arasında, 

oldukça farklı zaman aralıklarının olduğu 

gözlenmiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu 

süre 11 ile 57 gün arasında farklılık göstermiştir. 

İlkbaharda çiçeklenen bu bitki grubunda 

bitkilerin çiçekte kalma süresinde, sıcaklığın 

doğrudan etki eden bir faktör olduğu 

bilinmektedir (De Hertoghand Le Nard, 1993). 

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde 

İlkbahar ayı kısa sürmekte ve havalar erkenden 

ısınarak bitkilerin daha uzun süre çiçekte 

kalmaları zorlaşmaktadır. Nitekim bu süre Lale 

çeşitlerinde 20 günün altında kalmıştır. Çok daha 

erken zamanda çiçeklenme başlangıç aşamasına 

ulaşan Hyacinthus “City of Haarlem”, Narcissus 

“Tete a Tete ve Muscari “Armeniacum” 

çeşitlerinde bu süre 30 gün üzeri olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Hessayon 

(2003), Sonyol (2012) ve Pala (2006)‟nın 

bulguları ile uyumlu bulunmuştur.  

Bitki boyu: Farklı soğanlı süs bitkilerinin 

çiçeklenme döneminin son aşamalarında tespit 

edilen bitki boyu ölçüm değerleri Çizelge 5‟de 

özetlenmiştir. Çeşitler arasında istatistiki açıdan 

farklılıkların olduğu görülmüştür. Tulipa 

çeşitleri içinde en uzun boy 42.8 cm ile “Yellow 

Prussima” da ölçülmüş ve onu 41.6 cm ile 

“Purple Prince” izlemiştir. En kısa boy 34.3 cm 

ile “Holland Beauty” de tespit edilirken, 

“Angelique” nin boyu 34.7 cm olarak 

ölçülmüştür.  

Denemede kullanılan Narcissus 

çeşitlerinin boyları arasında farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir. En uzun bitki boyu 44.0 cm ile 

“Flower Record” da ölçülürken, en kısa bitki 

boyu 18.7 cm ile “Topolino” da ölçülmüştür. 

“Tete a Tete” ve “Dream Light”ın bitki boy 

değerleri sırasıyla 20.8 cm ve 28.7 cm olarak 

kaydedilmiştir.  

Muscari‟ye ait çeşitlerin bitki boyu 

değerleri istatistiki olarak aynı grupta yer 

almıştır. Bu değerler “Armeniacum” da 13.9 cm 

ve “Botryoides Album” da 14.0 olarak 

kaydedilmiştir.  

Hyacinthus‟un “City of Haarlem” in bitki 

boyu 15.5 cm kaydedilirlen bu değer Crocus‟un 

“Funcotinctus” çeşidinde 11.4 cm olarak 

kaydedilmiştir.  

Soğanlı ve yumrulu süs bitkilerinde bitki 

boyuna etki eden faktörler; soğan veya yumru 

iriliği, bitkinin genetik özelliği, dikim öncesi 

sıcaklık uygulaması ve çevresel etmenler olarak 

ifade edilebilir (De Hertoghand Le Nard, 1993; 

Rees, 1992). Soğanlı bitkilerle yapılacak çevre 

düzenlemelerinde bitki boylarının bilinmesi, 

düzenlemenin sağlıklı yapılması açısından önem 

arzetmektedir. Araştırmada elde ettiğimiz bitki 

boylarına ilişkin veriler bazı araştırıcıların 

verileri ile uyumlu bulunmuştur (Pala, 2006; 

Hessayon, 2003; Anonim, 2012).  

 

Sonuç 

Farklı soğanlı süs bitkilerinin Akdeniz 

iklim koşullarındaki floristik özellikleri üzerine 

yürütülen araştırmada değişik karakterlere ilişkin 

elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir.  

Ġlk sürgün çıkıĢ tarihleri: Araştırmada 

kullanılan farklı soğanlı süs bitkilerinin dikim 

sonrası ilk sürgünlerini toprak yüzeyine çıkarma 

süreleri arasında farklılıklar olduğunu tespit 

edilmiş, bu süre Tulipa çeşitlerinde 12–27 gün, 

Narcissus çeşitlerinde 15–22 gün, Muscari 

çeşitlerinde 20–25 gün, Hyacinthus‟da 23 ve 

Crocus‟da 19 gün olarak belirlenmiştir.  

Çiçeklenme baĢlangıcı: Farklı soğanlı 

süs bitkilerinin dikim sonrası çiçeklenme 

başlangıç süreleri arasında oldukça farklılıklar 

olduğu ve bu sürelerin 31 ile 80 gün arasında 

değiştiği görülmüştür. Çiçeklenme başlangıç 

zamanı Şubat ayı ortası ile Nisan ayının ilk 

haftaları arasında gerçekleşmiştir. Soğanların 

dikim işlemleri sonrası en erken Muscari‟nin 
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“Armeniacum” (31 gün) çeşidi, çiçeklenme 

başlangıç dönemine gelmiş, en geç Tulipa‟nın 

“Angelique” (80 gün) çeşidi bu aşamaya 

ulaşmıştır.  

Çiçeklenme bitimi: Çiçeklenme bitimine 

ilişkin elde edilen değerler çeşitler arasında 

farklılıkların olduğunu göstermiş, dikim sonrası 

58 gün ile 96 gün arasında çiçeklenmenin bittiği 

belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, 

çiçeklenme bitiminin Mart ayı ortaları ile Nisan 

ayı sonları arasında gerçekleştiği tespit 

edilmiştir.  

Çiçekte kalma süresi: Araştırmaya konu 

olan farklı soğanlı süs bitkilerine ait çeşitlerin 

çiçekte kalma süreleri 11 ile 57 gün arasında bir 

dağılım göstermiştir. Geçci bir çeşit olan 

Tulipa‟ya ait “Angelique” çeşidi 11 gün gibi çok 

kısa bir süre çiçekte kalırken, Muscari‟ye ait 

“Armeniacum” çeşidi 57 gün gibi uzun bir süre 

çiçekte kalmıştır.  

Bitki boyu: Araştırmada kullanılan farklı 

soğanlı süs bitkilerine ait çeşitlerde bitki 

boylarının 11.4 cm ile 44.0 cm aralıklarında 

değiştiği belirlenmiştir. Bitki boyu açısından 

Muscari ve Crocus çeşitleri 15 cm‟in altında 

kalmış, bazı Tulipa (Purple Prince, Yellow 

Prussima) ve Narcissus (Flower Record) çeşitleri 

40 cm bitki boyuna ulaşmıştır.  

Elde edilen veriler genel olarak 

değerlendirilecek olursa, Akdeniz ikliminin 

hâkim olduğu bölgede, alüviyal toprak yapısının 

avantajıyla birlikte denemede kullanılan soğanlı 

ve yumrulu bitkilerin yetiştiriciliğinin rahatlıkla 

yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Bölgede, 

daha da kapsamlı olması açısından ekonomik 

öneme sahip türler ve çeşitlerin seçilerek 

adaptasyon çalışmaları yapılmalı, bunun yanında 

farklı üretim yöntemleri ile agronomik 

çalışmalar yapılarak uygun üretim metodları 

tespit edilmelidir. Doğal yağışlar ile 

yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilen soğanlı ve 

yumrulu süs bitkilerinin bölgede; çevre 

düzenleme, kesme çiçek ve saksı süs bitkisi 

olarak değerlendirilebileceği sonucuna 

varılmıştır.  
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Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü döneme ait bazı iklim özellikleri 

Aylar 
2010 Uzun Yıllar (1970–2010) 

TY SO ON TY SO ON 

Ocak 106.3 8.5 88.3 84.4 7.2 78.3 

Şubat 124.8 10.4 86.0 85.7 8.0 78.6 

Mart 24.5 11.8 81.0 64.2 10.7 76.4 

Nisan 30.9 15.9 73.4 54.1 14.7 68.8 

Mayıs 1.5 20.4 60.7 26.7 20.0 60.2 

Haziran 2.3 26.1 49.9 12.8 25.1 53.5 

Temmuz 0.0 28.6 49.7 5.1 27.6 53.3 

Ağustos 0.0 27.6 48.1 2.2 26.8 53.1 

Eylül 30.1 22.1 64.3 15.2 22.2 64.4 

Ekim 75.5 17.5 71.4 36.9 16.9 80.9 

Kasım 32.3 15.3 76.7 84.5 11.6 79.3 

Aralık 123.7 11.0 82.2 97.0 8.4 78.3 

X/ 551.9 17.9 69.3 569.89 16.6 68.8 

TY: Toplam Yağış SO: Sıcaklık Ortalaması  ON: Oransal Nem  X/: Ortalama / Toplam 

 

 

Çizelge 2. Araştırma yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Kum (%) 80.2 Eriyebilir Toplam Tuz (%) 0.03 

Kil (%) 1.8 Organik Madde (%) 2.27 

Mil (%) 18.0 Toplam N (%) 0.092 

Bünye tınlı kum Faydalı P (ppm) 2.54 

pH 6.13 Faydalı K (ppm) 40 

Kireç (%) 0.82 Faydalı Ca (ppm) 1300 

 

 

Çizelge 3. Farklı soğanlı süs bitkilerinde ilk sürgün çıkış tarihleri, çiçeklenme başlangıç tarihleri ile dikim 

tarihleri ile arasındaki süreler (gün) 

 Çeşit Adları 
İlk Sürgün Çıkış 

Tarihleri 

Dikim Tarihi ile 

Çıkış Tarihi 

Arası Fark (gün) 

Çiçeklenme 

Başlangıç 

Tarihleri 

Dikim Tarihi ile 

Çiçekleneme Başlangıç 

Tarihleri Arası Fark (gün) 

Tulipa 

Angelique 10.02.2010 27 04.04.2010 80 

Holland Beauty 02.02.2010 19 22.03.2010 67 

Purple Prince 26.01.2010 12 17.03.2010 62 

Yellow Prussima 30.01.2010 16 19.03.2010 64 

Hyacinthus City of Haarlem 06.02.2010 23 12.03.2010 57 

Narcissus 

Topolino 05.02.2010 22 04.03.2010 49 

Dream Light 30.01.2010 16 27.03.2010 72 

Tete a Tete 29.01.2010 15 02.03.2010 47 

Flower Record 04.02.2010 21 17.03.2010 62 

Muscari 
Botryoides Album 08.02.2010 25 30.03.2010 75 

Armeniacum 03.02.2010 20 14.02.2010 31 

Crocus Funcotinctus 02.02.2010 19 18.02.2010 35 
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Çizelge 4. Farklı soğanlı süs bitkilerinde çiçeklenme bitim zamanları dikim zamanı arası fark 

 Çeşit Adları Çiçeklenme bitim tarihleri 
Dikim tarihi ile çiçekleneme bitimi tarihleri arası 

fark (gün) 

Tulipa 

Angelique 15.04.2010 91 

HollandBeauty 10.04.2010 86 

PurplePrince 05.04.2010 81 

YellowPrussima 05.04.2010 81 

Hyacinthus City of Haarlem 14.04.2010 90 

Narcissus 

Topolino 29.03.2010 74 

DreamLight 15.04.2010 91 

Tete a Tete 03.04.2010 79 

FlowerRecord 11.04.2010 87 

Muscari 
BotryoidesAlbum 20.04.2010 96 

Armeniacum 12.04.2010 88 

Crocus Funcotinctus 13.03.2010 58 

 

 

Çizelge 5. Farklı soğanlı süs bitkilerinde çiçekte kalma süreleri ve bitki boyu 

 Çeşit Adları 
Çiçeklenme 

Başlangıcı 

Çiçeklenme 

Bitimi 

Çiçekte Kalma Süreleri 

(gün) 
Bitki Boyu (cm) 

Tulipa 

Angelique 04. 04. 2010 15. 04. 2010 11 34. 7 c 

HollandBeauty 22. 03. 2010 10. 04. 2010 19 34. 3 c 

PurplePrince 17. 03. 2010 05. 04. 2010 19 41. 6 b 

YellowPrussima 19. 03. 2010 05. 04. 2010 17 42. 8 ab 

Hyacinthus City of Haarlem 12. 03. 2010 14. 04. 2010 33 15. 5 g 

Narcissus 

Topolino 04. 03. 2010 29. 03. 2010 25 18. 7 f 

DreamLight 27. 03. 2010 15. 04. 2010 19 28. 7 d 

Tete a Tete 02. 03. 2010 03. 04. 2010 32 20. 8 e 

FlowerRecord 17. 03. 2010 11. 04. 2010 25 44. 0 a 

Muscari 
BotryoidesAlbum 30. 03. 2010 20. 04. 2010 21 14. 0 g 

Armeniacum 14. 02. 2010 12. 04. 2010 57 13. 9 g 

Crocus Funcotinctus 18. 02. 2010 13. 03. 2010 23 11. 4 h 

LSD (%5) 2. 05 
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Özet 

Bu çalışmada tek çiçekli Narcissus „Ice Follies‟ ticari çeşidi ile İstanbul‟da doğal yayılış gösteren çok 

çiçekli yalınkat Narcissus tazetta doğal türünün Samsun‟da yetiştirme olanakları incelenmiştir. Narcissus „Ice 

Follies‟ çeşidi ve Narcissus tazetta türünde üç farklı dikim zamanının (Ekim, Kasım ve Aralık) çiçek kalitesi ve 

verimi ile çiçeklenme periyodu üzerine etkileri araştırılmıştır. Uygulamaların yaprak sayıları, yaprak çapı, 

yaprak boyu, çiçek sayısı, çiçek çapı, vazo ömrü ve çiçeklenme periyodu üzerine etkileri incelenmiştir. Her iki 

türde de kesme çiçek kalitesinde önemli ölçüt olan sap boyu yönünden en uzun saplı çiçekler birinci dikim 

zamanından elde edilmiştir. Ancak Narcissus tazetta türünde sap üzerinde çiçek sayısı ilk dikimde 6 iken sonraki 

dikimlerde 7 olmuştur. Farklı zamanlarda değişik çeşitlerle yapılan dikimler ile çiçeklenme periyodu 23 Ocak–6 

Mayıs arasında 4 ay sürmüştür. Çiçeklenme süresi N. „Ice Follies‟ için 44 gün (24 Mart–6 Mayıs), N. tazetta için 

ise 65 gün (23 Ocak–27 Nisan) olarak belirlenmiştir. Her iki Nergis içinde en uzun çiçeklenme periyodu 26 gün 

ile üçüncü dikim zamanından elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Narcissus tazetta, Narcissus „Ice Follies‟, dikim zamanı, çiçeklenme periyodu, çiçek 

kalitesi. 

 

Effect of Planting Time on Flower Quality and Flowering Period of Natural and Cultural Narcissus Bulbs 

Abstract 

In this study, the effect of planting time (October, November, December) on flower quality and flowering 

period of natural Narcissus tazetta and commercial cultivar Narcissus „Ice Follies‟ were investigated in Samsun 

province. Leaf number, leaf diameter, leaf lenght, stem lenght, stem tickness, the number of flowers per stem 

(for N. tazetta), flower diameter, vase life and flowering period were studied. In both species, the flowers with 

longest stem were obtained from the first planting time. However, the number of flowers pers stem increased to 

7 for second and third planting from 6 for the first planting. The total flowering period was 44 days (24 March–6 

May) for N. „Ice Follies‟ and 65 days (23 January–27 April) for N. tazetta. For both Narcissus the longest 

flowering period (26 days) obtained from third planting.  

 

Keywords: Narcissus tazetta, Narcissus „Ice Follies‟, planting time, flowering period, flower quality.  

 

GiriĢ 

Nergis, süs bitkileri sektörünü oluşturan, 

kesme çiçek, iç ve dış mekan süs bitkileri ile 

doğal çiçek soğanları gruplarının dördünde de 

yer almaktadır. Soğanlı süs bitkileri arasında 

önemli bir yere sahiptir. Kesme çiçek nergis 

yetiştiriciliği, farklı türleri kullanılarak açıkta ve 

örtü altında gerçekleştirilebilmekte, çiçeklenme 

zamanı genotipe, kültürel işlemlere, dikim 

öncesi uygulamalara bağlı olarak, sonbahardan 

ilkbahar aylarına kadar olan geniş bir dönemde 

gerçekleşmektedir. Diğer kesme çiçeklerin ancak 

örtü altında ve soğuk zararına karşı önlemler 

alınarak yetiştirilebildiği bazı bölgelerde, kış 

aylarında nergisin açıkta da yetiştirilebiliyor 

olması, yağışlara bağlı olarak sulama 

gereksiniminin olmaması veya az olması, 

yetiştiricilik açısından sahip olduğu avantajlardır 

(Zeybekoğlu, 2010).  

Anavatanı Avrupa olan nergislerin en çok 

tür zenginliğine İspanya ve Portekiz‟de 

rastlanmaktadır. Ancak, doğal olarak tüm 

Akdeniz kıyılarında, hatta bunun uzantısı olan 

Japonya‟ya kadar aynı enlem dereceleri arasında 

yetişmektedir. Dünyada Avrupa, Kuzey 

Amerika, Kuzey Afrika ülkelerinde tarımı 

yapılmaktadır.  

Nergis yetiştiriciliği eskiye dayanmakla 

beraber XIX. yy‟dan itibaren Batı Avrupa‟da 

önemli bir süs bitkisi haline gelmiştir. Başta 

Hollanda olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde 

yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Türkiye de doğal yayılış gösteren türler 

(N. tazetta ve N. serotinus)‟in yanında 

Avrupa‟dan gelmiş ve doğallaşmış türlerde (N. 
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assuanus gibi) bulunmaktadır. N. tazetta subsp. 

tazetta türü Türkiye‟de Samsun, İzmir, 

Diyarbakır, Van, Muğla, Antalya, İçel, Adana, 

Hatay illerinde yayılış göstermektedir 

(Özzambak ve ark., 2007). N. tazetta türü 

Samsun‟da Ondokuzmayıs ilçesi kırsalında 

doğal olarak yayılış göstermektedir (Davis, 

1984).  

Türkiye‟de kesme çiçek üretiminde önde 

gelen çiçek türleri sırasıyla karanfil, glayöl, gül 

ve nergistir. Nergis toplam kesme çiçek 

üretiminde %8‟lik bir pay ile dördüncü sıradadır 

(Ülker ve ark., 2006). Ege Bölgesi‟nde 

Karaburun ve Mordoğan‟da 650 dekarda, yılda 

yaklaşık 25 milyon adet nergis soğanı 

yetiştirilmektedir (Uzmay ve ark., 2001). N. 

tazetta ve N. pseudonarcissus hem yayılış hem 

de ticari olarak önem taşıyan iki nergis türüdür 

(Zeybekoğlu ve ark., 2002).  

Nergis türleri arasında sahip oldukları 

çiçek yapıları ve koku özellikleri arasında 

farklılıklar vardır. Nergislerdeki bu çeşitlilikler 

başta kesme çiçek olmak üzere iç mekan ve dış 

mekan süs bitkileri olarak değerlendirilmelerine 

de olanak sağlamaktadır.  

Bu denemede Samsun‟da kesme çiçek 

yetiştiriciliği bakımından Ordu Ünye‟de doğal 

yayılış gösteren çok çiçekli kokulu N. tazetta 

türü ve ticari yetiştiriciliği yapılan tek çiçekli 

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinde dikim 

zamanının çiçek kalitesi ve çiçeklenme periyodu 

üzerine etkileri araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmada N. tazetta türünün doğal 

formu ve Narcissus „Ice Follies‟ kültür çeşidi 

kullanılmıştır.  

N. tazetta türünde çiçeklenme Ocak 

ayında başlar ve Mayıs ayına kadar devam eder. 

30–40 cm boyunda çiçek sapları oluşturur. Bir 

sap üzerinde birden fazla (4–8 adet çiçek/çiçek 

sapı) çiçek meydana getirir. Çiçekleri beyaz 

renklidir (Anonim, 1997).  

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidi N. poeticus 

x N. pseudonarcissus türlerinin melezlemesiyle 

elde edilmiştir. Bu çeşit sap üstünde yalınkat 

özelliğine sahip iri tek bir çiçek meydana 

getirmektedir (Anonim, 1997). Çiçek sapları 30–

45 cm arasında boylanmakta, Mart–Nisan 

aylarında çiçek açmaktadır. Denemede 

kullanılmak üzere 10–12 cm çevre genişliğinde 

ve çiçeklenme yeteneğine sahip başlangıç 

soğanları Konya‟da bulunan Asya Lale 

firmasından 03.10.2011 tarihinde file içerisinde 

ve her bir filede 4 adet soğan olacak şekilde 

paketli olarak gönderilmiştir.  

Denemede kullanılan N. tazetta soğanları; 

İstanbul Çerkezköy‟de doğal yayılış gösterdiği 

ormanlık alanlardan toplanmıştır. Bu alanlardan 

toplanmış olan 10–12 cm çevre genişliğinde, 

çiçeklenme yeteneğine sahip, sap üzerinde 

yalınkat özellikte birden fazla sayıda çiçek açan 

doğal nergis soğanları 05.10.2011 tarihinde yine 

İstanbul‟da bulunan Çiçek Pazarındaki 

toptancılardan temin edilmiştir.  

Her iki türe ait olan soğanlar arazi şartları 

dikim için uygun oluncaya ve deneme için 

kararlaştırılan dikim tarihi gelinceye kadar 1
o
C 

sıcaklıktaki ve %90 nem oranındaki soğuk hava 

deposuna aralarında hava döngüsünü sağlayan 

delikli plastik kasalar içerisinde 

yerleştirilmişlerdir.  

Soğanların dikim zamanları 10.10.2011 

tarihinde başlayarak yaklaşık 30 gün aralıklarla 

3 değişik zaman diliminde tamamlanmıştır. 

İkinci dikimler, 12.11.2011, üçüncü dikimler 

13.12.2011 tarihinde yapılmıştır.  

Her bir dikim zamanı öncesinde dikim 

yapılacak kadar soğan soğuk hava deposundan 

çıkarılarak dikim öncesi bir takım 

uygulamalardan geçirilmiştir. Soğanlar öncelikle 

dış kısımlarında bulunan ölü tuniklerinden ve 

kök artıklarından temizlenmiş, ardından yüzey 

dezenfeksiyonu amacı ile önce %3‟lük çamaşır 

suyu içerisinde 5 dakika ve fungal bulaşmalara 

karşı %0.5‟lik „Captan‟ kullanılarak hazırlanan 

fungusit çözeltisi içerisinde 15 dakika 

bekletilmişlerdir. Bu işlemlerin ardından 

soğanlar süzülerek arazide daha önceden 

hazırlanmış olan 40 cm eninde ve 1 m 

boyundaki masuralar üzerindeki 10 cm 

derinliğindeki dikim çukurlarına dikilmiştir.  

Her üç dikim dönemi içinde; soğanların 

araziye dikimlerinden soğan sökümüne kadar 

olan sürede herhangi bir hastalık veya zararlı 

görülmediği için ilaçlama yapılmamıştır. 

Sulamaya, toprak nem durumuna göre karar 

verilmiştir. Bitkilerde gübreleme uygulaması da 

yapılmamış olup tamamen doğal olarak 

yetişmeleri gözlemlenmiştir. Arazide yalnızca 

masura üzeri ve masuralar arasındaki yabancı 

otların mekanik olarak mücadelesi yapılmıştır.  

 

Ölçümler 

Yaprak sayısı (adet bitki
–1

): Çiçeklenme 

bitimine kadar olan sürede parsel başına rastgele 
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seçilen 10 bitkinin yaprakları sayılarak 

ortalamalar hesaplanmıştır.  

Yaprak geniĢliği (cm): Çiçeklenme 

bitimine kadar olan sürede parsel başına rastgele 

seçilen 10 bitkinin en iyi gelişen yapraklarının 

çapları cetvel yardımı ile ölçülerek elde edilmiş 

ortalama değerlerdir. Ölçümler yaprağın en 

geniş olan orta kısmı referans alınarak 

yapılmıştır.  

Yaprak boyu (cm): Çiçeklenme bitimine 

kadar olan sürede parsel başına rastgele seçilen 

10 bitkinin yaprakları, soğanın toprak üstünde 

kalan boyun kısmındaki yaprak çıkış 

noktasından itibaren en uç noktaya kadar olan 

mesafedeki uzunluk cetvel yardımı ile 

ölçülmüştür.  

Çiçek sapı uzunluğu (cm): Çiçeklenme 

bitimine kadar olan sürede parsel başına rastgele 

seçilen 10 bitkinin çiçek sap uzunlukları cetvel 

yardımı ile çiçek sapının dibinden çiçeklenmenin 

(çok çiçekli N. tazetta‟da dallanmanın) başladığı 

yere kadar olan mesafe ölçülerek elde edilmiştir.  

Çiçek sapı kalınlığı (cm): Her tekerrür 

için rastgele seçilen 10 bitkinin çiçek sapı 

kalınlıkları sürgülü kumpas kullanılarak 

ölçülmüştür.  

Sap baĢına çiçek sayısı (adet): Her 

tekerrür için rastgele seçilen 10 bitkinin sap 

başına çiçek sayısı sayım yöntemi ile elde 

edilmiştir.  

Çiçek çapı (cm): Parsellerden türlere göre 

rastgele toplanan 10 adet çiçeğin çapları; 

karşılıklı iki tepalin uç noktaları arası mesafe 

çiçeklerin tam olarak açtığı dönemde cetvel 

yardımı ile ölçülerek elde edilmiştir.  

Deneme deseni ve verilerin 

değerlendirilmesi: Araştırma çalışması 

faktöriyel tesadüf blokları deneme desenine göre 

3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Farklı dikim zamanları denemelerinde her 

dikim dönemi için 1.5 m
2
‟lik alanda 40 cm 

eninde, 1 m uzunluğunda, sağ ve sol 

kenarlarında 10‟ar cm boşluk kalacak şekilde 

3‟er blok (tekerrür) oluşturulmuştur. Narcissus 

„Ice Follies‟ çeşidinde her tekerrür parsel için 30 

adet soğan (30x3: 90 adet toplam) kullanılmıştır. 

Soğanlar her tekerrüre 3‟lü sıralar halinde 

dikilmişlerdir. N. tazetta türüne ait soğan sayısı 

fazla olmadığından dolayı her tekerrür parsel 

için 20 adet soğan (20x3: 60 adet toplam) 

kullanılmıştır. Bu soğanlar her tekerrüre 2‟li 

sıralar halinde dikilmişlerdir. Elde edilen 

verilerin analizleri SPSS istatistik paket 

programında değerlendirilmiştir. Tüm analizler 

istatistiksel olarak %5 hata sınırları içinde 

hesaplanmış, uygulamalar arasındaki farklılıklar 

Duncan testi ile karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular 

Doğal nergis N. tazetta ve kültür çeşidi 

Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim 

zamanlarında saptanan çiçek sapı uzunluğu 

ortalamaları Çizelge 1‟de verilmiştir. Bu verilere 

göre en uzun çiçek sapları her iki tür içinde 

birinci dikim zamanlarından elde edilmiştir. 

Narcissus „Ice Follies‟ kültür çeşidinin sap 

uzunluğu ortalama 21.3 cm ile doğal 

nergislerden daha uzun bulunmuştur.  

Çok çiçekli doğal nergis N. tazetta‟da sap 

başına çiçek sayısı üzerine, dikim zamanı etkili 

bulunmuştur. Ekim ayında yapılan ilk dikimde 

sap başına ortalama 6 adet olan çiçek sayısının 

ikinci ve üçüncü dönem dikimlerinde artış 

göstererek ortalama 7 adet çiçek verdiği 

gözlemlenmiştir. Narcissus „Ice Follies‟ çeşidi 

çeşit özelliği olarak sap üzerinde iri tek bir çiçek 

oluşturmaktadır.  

En uzun çiçeklenme periyotları her iki tür 

içinde 26 gün ile Aralık ayında yapılan üçüncü 

dikim zamanlarından elde edilmiştir (Şekil 2 ve 

3). Bu gözlemler; arazide ilk çiçeğin açmasından 

son çiçeğin çiçek sapı üzerinde kurumasına 

kadar geçen süreler dikkate alınarak yapılmıştır. 

Diğer dikimlerde de benzer çiçeklenme süreleri 

elde edilerek, farklı çeşitlere ait soğanların 

değişik zamanlarda dikilmeleriyle toplam 

çiçeklenme periyodu 4 aya çıkarılmıştır (veriler 

gösterilmemiştir). Farklı zamanlarda değişik 

çeşitlerle yapılan dikimler ile çiçeklenme 

periyodu 23 Ocak–6 Mayıs arasında 4 ay 

sürmüştür. Çiçeklenme süresi N. „Ice Follies‟ 

için 44 gün (24 Mart–6 Mayıs), N. tazetta için 

ise 65 gün (23 Ocak–27 Nisan) olarak 

belirlenmiştir.  

N. tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de 

farklı dikim zamanlarına ait yaprak sayısı 

ortalamaları Çizelge 6‟da verilmiştir. Çizelge 

verilerine göre yaprak sayıları bakımından 

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin yaprak sayısı 

ortalaması 3.36 adet, N. tazetta türünün yaprak 

sayısı ortalaması 3.77 adet olarak hesaplanmıştır. 

Farklı dikim zamanları yaprak sayısını istatistiki 

olarak önemli derecede etkilemiştir. Birinci 

dikim zamanında bitki başına 4 adet olan yaprak 

sayısı sonraki dikimlerde sırasıyla 3.5 ve 3.2‟e 

düşüş göstermiştir.  
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Narcissus „Ice Follies‟ çeşidi ile N. tazetta 

türlerinin yaprak genişliği ortalamaları (1.23 cm) 

arasında istatistiksel bakımdan önemli fark 

çıkmamış ve türler aynı grupta yer almıştır. 

Farklı dikim zamanları bakımından birinci dikim 

zamanının bitki başına yaprak genişliği 

ortalaması 1.50 cm olarak hesaplanmıştır 

(Çizelge 7). Sonraki dikimlerde yaprak 

genişliğinde istatistiki olarak önemli derecede 

azalma saptanmıştır.  

Farklı dikim zamanlarındaki yaprak 

boyları bakımından Narcissus „Ice Follies‟ 

çeşidinin yaprak boyu ortalaması 24.38 cm, N. 

tazetta türünün 20.74 cm olarak hesaplanmıştır. 

Farklı dikim zamanları bakımından birinci dikim 

zamanının bitki başına yaprak boyu ortalaması 

25.25 cm olarak bulunmuştur (Çizelge 5). 

Yaprak boyu dikim zamanının gecikmesiyle 

giderek kısalmıştır.  

Farklı dikim zamanlarındaki çiçek sapı 

kalınlığı ortalamaları Çizelge 4‟de verilmiştir. 

Çizelge verilerine göre çiçek sapı kalınlıkları 

bakımından Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin 

ortalaması 0.7 cm, N. tazetta türünün ortalaması 

0.52 cm olarak hesaplanmıştır. Farklı dikim 

zamanları çiçek sapı kalınlığını istatistiki olarak 

önemli derecede etkilememiştir.  

Farklı dikim zamanlarındaki çiçek çapları 

ortalamaları Çizelge 5‟te verilmiştir. Çizelge 

verilerine göre çiçek çapları bakımından 

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin ortalaması 5.8 

cm olarak hesaplanmıştır. N. tazetta türünün 

çiçek çapı ortalaması ise 1.06 cm olarak 

hesaplanmıştır. Farklı dikim zamanları çiçek 

çapını (iriliğini) istatistiki olarak önemli 

derecede etkilememiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Çiçek sapı uzunlukları bakımından türler 

arasında yapılan istatistik analiz sonrasında 

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin 21.3 cm çiçek 

sapı uzunluğu ile N. tazetta türüne göre daha 

uzun saplı olduğu Çizelge 1‟de görülmektedir. 

Kesme çiçeklerde çiçek sap uzunluğu önemli bir 

kalite kriteridir. Dikim zamanları arasında çiçek 

sapı uzunlukları bakımından oluşan 

farklılıklarda da sıcaklık değişimi önemli paya 

sahiptir. Sıcaklık hem yetiştirme döneminde hem 

de hasat sonrasında kaliteyi etkileyen en önemli 

faktördür (Çelikel ve Reid, 2006; Çelikel, 2008). 

Nitekim ikinci ve üçüncü dikimlerde toprak 

üstüne çıkışları takip eden süre içerisinde 

sıcaklıklar ortalama 9
°
C olarak ölçülmüştür. 

Sıcaklıkların düşük olmasının bitki gelişimini 

yavaşlatmış olması muhtemeldir.  

Çiçek sapı başına oluşan çiçek sayısı 

ortalamalarına bakıldığında N. tazetta türü 

yapısal olarak bir sap üstünde salkım şeklinde 

birden fazla çiçek oluşturmaktadır. Zeybekoğlu 

(2010), farklı nergis türleri üstünde yaptığı 

çalışmasında N. tazetta türünün doğal 

popülasyonların bazılarında bir dalda maksimum 

19 adet çiçek gözlemlemiştir. Bunun yanında N. 

tazetta türü ile ilgili yapılan tanımlamalarda 

çiçekcik sayısının 2–10 arasında değiştiği 

(Davis, 1984) ve bu sayının 15‟e kadar 

çıkabildiği belirtilmiştir (Mathew, 2002). 

Narcissus „Ice Follies‟ çeşidi ise sap üzerinde iri 

tek bir çiçek oluşturmaktadır. Bizim 

çalışmamızda sap üzerinde çiçek sayısı 6–7 adet 

olarak beklenen aralıkta çıkmıştır. Çiçeklenme 

dönemlerinin uzunlukları bakımından en uzun 

süre 26 gün ile üçüncü dikim zamanından ede 

edilmiştir. Özel ve Erden (2008), farklı nergis 

ekotipleri kullanarak yaptıkları çalışmalarda 

ortalama çiçekte kalma sürelerini 23–24 gün 

olarak saptamışlardır. Çiçekte kalma süresinin 

uzun olması bu bitkilerin kullanıldığı çevre 

düzenlemesi uygulamaları bakımından avantaj 

sağlayacaktır. Kesme çiçekçilik açısından ise 

daha uzun süreli bir çiçeklenme ve hasat 

periyodu pazara daha uzun süre ürün sunulması 

ve talebin karşılanması, dolayısıyla kesme çiçek 

tüketiminin artırılması bakımından oldukça 

önemlidir (Çelikel, 2008).  

Narcissus „Ice Follies‟ ve N. tazetta 

türlerinin farklı dikim zamanlarına ait bitki 

başına yaprak sayıları ortalamaları sırasıyla 3.36 

adet ve 3.77 adet olarak hesaplanmıştır. 

Zeybekoğlu (2010), yaptığı araştırmada 

Narcissus tazetta türünün farklı lokasyonlardaki 

popülasyonlarında bitki başına ortalama 4–5 adet 

yaprak olduğunu belirtmektedir. Farklı dikim 

zamanlarının bitki başına yaprak sayısı üzerine 

etkileri incelendiğinde, birinci dikim zamanında 

bitki başına ortalama 4 adet yaprak elde 

edilirken, ikinci ve üçüncü dikim zamanlarında 

bitki başına ortalama yaprak sayıları sırasıyla; 

3.47 adet ve 3.22 adet olarak saptanmıştır. İlk 

dikime göre sonraki dikimlerde yaprak sayısında 

saptanan düşüş istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur.  

Yaprak genişlikleri üzerine dikim 

zamanları arasında istatistiksel farklılık olduğu 

görülmüştür. Birinci dikim zamanına ait yaprak 

genişlikleri bitki başına ortalama 1.50 cm ile 
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sonraki dikimlere göre daha geniş bulunmuştur. 

Hava sıcaklıklarının giderek düşmesi yaprak 

gelişimini olumsuz etkilemiş olabilir. 

Zeybekoğlu (2010), N. tazetta türünün farklı 

lokasyonlardaki populasyonlarında yaptığı 

morfolojik gözlemlerde, türün yaprak çapları 

ortalamalarının 0.4 cm ile 3 cm aralığında 

değiştiğini belirlemiştir.  

Dikim zamanlarının yaprak boyları üstüne 

etkileri bakımından her üç dikim zamanının da 

istatistiksel olarak farklı gruplarda yer aldıkları 

görülmektedir. Birinci dikim zamanında bitki 

başına ortalama yaprak boyu 25.25 cm olarak 

hesaplanmıştır. İkinci ve üçüncü dikim 

zamanlarından elde edilen yaprak boyu 

ortalamaları ise sırasıyla; 23.06 cm ve 19.38 cm 

olarak hesaplanmıştır. Kasım ve Aralık aylarında 

yapılan sonraki dikim zamanlarında görülen 

sıcaklık düşüşü (Şekil 3) yaprak gelişimini 

muhtemelen olumsuz etkilemiş, yaprak boyunun 

kısalmasına yol açmıştır.  

Çiçek sapı kalınlıkları bakımından yapılan 

ölçümlerde Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin 

çiçek sapının N. tazetta türünden daha kalın 

olduğu saptanmıştır.  

Çiçek çapları üzerine dikim zamanlarının 

etkisi incelendiğinde bitki başına en büyük 

çiçekler 3.65 cm ortalama çiçek çapı ile üçüncü 

dikim zamanlarından elde edilmiştir. İkinci ve 

birinci dikim zamanlarından ise bitki başına elde 

edilen ortalama çiçek çapları sırasıyla 3.54 cm 

ve 3.15 cm olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık 

değişimi yine çiçek çapı üzerinde etkili 

olmuştur. Havaların soğumasıyla (Şekil 1), çiçek 

iriliklerinde düşüşler görülmüştür.  

Doğal ve kültür çeşidi nergislerde farklı 

dikim zamanlarının çiçeklenme periyodu ve 

çiçek kalitesi üzerine etkilerinin incelendiği bu 

araştırmanın sonucunda çiçeklenme periyodu 4 

ay gibi uzun bir süreye yayılmıştır. Çiçeklenme 

periyodu 26 gün ile 3. dikim zamanında en uzun 

olmuştur.  

Ekim ayında dikilen soğanlarda en uzun 

çiçek sapı elde edilirken Kasım ve Aralık 

aylarında dikilen soğanlardan elde edilen 

çiçeklerde ise yaprak gelişiminde biraz gerileme 

kaydedilirken sap üzerindeki çiçek sayısı 6‟dan 

7‟ye çıkmıştır.  

Sonuç olarak, Samsun ve çevresinde farklı 

çeşitler ile yapılacak kesme nergis çiçeği 

yetiştiriciliğinde değişik dikim zamanları ile 

çiçeklenme ve hasat periyodunun 4 ay gibi geniş 

bir zamana yayılabileceği anlaşılmıştır.  

 

TeĢekkür 
Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

PYO. ZRT. 1904.12.007 no‟lu Bilimsel Araştırma 

Projesi (BAP) ile desteklenmiştir.  

 

Kaynaklar 
Anonim, 1997. Botanica. Köneman. Gordon Cheers 

Publisher. 1024 S.  

Anonim, 2012. Samsun Meteoroloji Bölge 

Müdürlüğü Yıllık Sıcaklık İstatistikleri 

Çelikel, F. G. and M. S. Reid, 2006. Depolama ve 

Taşıma Sıcaklığının Çiçek Metabolizması ve 

Kalitesine Etkileri. III. Ulusal Süs Bitkileri 

Kongresi. 8–10 Kasım 2006. İzmir. S. 188–194.  

Çelikel, F. G., 2008. Süs Bitkilerinin Muhafazası ve 

Pazarlanmasında Son Gelişmeler (Çağrılı 

Bildiri). IV. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve 

Pazarlama Sempozyumu. 08–11 Ekim 2008. 

Antalya. s. 68–75.  

Davis, P. H., 1984. Flora of Turkey. Volume: 8. 

Edinburg University Press 22. George Square, 

Edinburgh, 374–380.  

Mathew, B., 2002. Classification of The Genus 

Narcissus. Narcissus and Daffodil. Ed. Hanks, G. 

R. Publisher: Taylor & Francis. S. 30–52.  

Özel, A., K. Erden, 2008. Bazı Doğal Nergis 

(Narcissus Tazetta L.) Ekotiplerinin Soğan 

Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin 

Belirlenmesi. Harran Ünv. Zir. Fak. Dergisi, S. 

11–17.  

Özzambak, E., M. İsfendiyar, E. Zeybekoğlu, Ö. 

Kahraman, 2007. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde 

İyi Tarım Uygulamaları. Ege Üniv. Zir. Fak. 

Yayınları. S. 97–106.  

Uzmay, A., S. Durmaz, A. E. Örümlü, 2001. 

Mordoğan‟da Nergis (Narcissus Poeticus) 

Yetiştiriciliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 

Ege Ünv. Zir. Fak. Dergisi. 38(1), S. 39–46.  

Ülker, G., D. Sökmen, Ş. Ellialtıoğlu, 2006. Nergis 

(Narcissus Pseudonarcissus) Soğanlarının Dikim 

Zamanının Çiçek Oluşumu Üzerine Etkisi. III. 

Ulusal Süs Bitkileri Kongresi İzmir. S. 430–434.  

Zeybekoğlu, E., E. Özzambak, P. Pınarbaşı, F. 

Yemenici, 2002. Farklı Zamanlarda Uyandırılan 

Bir Yıllık Nergislerde Erkencilik, Verim ve 

Kalite Özellikleri. II. Ulusal Süs Bitkileri 

Kongresi Antalya. S. 229–233.  

Zeybekoğlu, E., 2010. Türkiye‟de Kültürü Yapılan ve 

Doğal Yayılış Gösteren Nergislerin (Narcissus) 

Araştırılması, Kültüre Alınması, Bazı Morfolojik 

ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege 

Ünv. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, 153 s.  

 



 

828 

Çizelge 1. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim zamanlarındaki çiçek sapı uzunluğu 

ortalamaları (cm/bitki).  

 

Çizelge 2. Narcissus tazetta türünde farklı dikim zamanlarındaki sap başına çiçek sayısı ortalamaları (adet/çiçek 

sapı).  

Dikim zamanları N. tazetta 

Birinci dikim zamanı (Ekim) 6 b 

İkinci dikim zamanı (Kasım) 7 a 

Üçüncü dikim zamanı (Aralık) 7 a 

 

Çizelge 3. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim zamanlarındaki yaprak boyları 

ortalamaları (cm/bitki).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalaması 

Birinci dikim zamanı 26.3 24.2 25.25 a 

İkinci dikim zamanı 26.2 19.9 23.06 b 

Üçüncü dikim zamanı 20.6 18.2 19.38 c 

Tür ortalaması 24.38 a 20.74 b 
 

 

Çizelge 4. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim zamanlarındaki çiçek sapı kalınlığı 

ortalamaları (cm/bitki).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalaması 

Birinci dikim zamanı 0.75 0.52 0.63 a 

İkinci dikim zamanı 0.69 0.53 0.60 a 

Üçüncü dikim zamanı 0.67 0.50 0.58 a 

Tür ortalaması 0.7 a 0.52 b  

 

Çizelge 5. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟de farklı dikim zamanlarındaki çiçek çapları ortalamaları 

(cm/bitki).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalaması 

Birinci dikim zamanı 5.2 1.1 3.15 a 

İkinci dikim zamanı 6.1 0.98 3.54 a 

Üçüncü dikim zamanı 6.2 1.1 3.65 a  

Tür ortalaması 5.8 b 1.06 a  

 

Çizelge 6. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim zamanlarına ait yaprak sayısı ortalamaları 

(adet/bitki).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalamaları 

Birinci dikim zamanı 3.47 a 4.54 a 4.00 a 

İkinci dikim zamanı 3.40 a 3.55 b 3.47 b 

Üçüncü dikim zamanı 3.23 b 3.22 c 3.22 b 

Tür ortalaması 3.36 3.77 
 

 

Çizelge 7. Narcissus tazetta ve Narcissus „Ice Follies‟ de farklı dikim zamanlarına ait yaprak genişliği 

ortalamaları (cm/bitki).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalamaları 

Birinci dikim zamanı 1.54 1.47 1.50 a 

İkinci dikim zamanı 1.05 1.07 1.05 b 

Üçüncü dikim zamanı 1.09 1.17 1.13 b 

Tür ortalaması 1.23 a 1.23 a 
 

*Çizelgede aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında 0.05 hata sınırları içerisinde önemli fark 

vardır (Duncan).  

Dikim zamanları N. „Ice Follies‟ N. tazetta Dikim zamanı ortalaması 

Birinci dikim zamanı (Ekim)  26 12 19.00 a 

İkinci dikim zamanı (Kasım) 20 11 15.50 b 

Üçüncü dikim zamanı (Aralık) 18 11 14.50 b 

Tür ortalaması 21.3 a 11.3 b  
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Şekil 1. Samsun ilinde Ekim 2011–Mayıs 2012 arasında aylık sıcaklık (

°
C) ortalamaları  (Anonim, 2012).  

 

 
Şekil 2. Narcissus „Ice Follies‟ çeşidinin üçüncü dikim zamanına ait ilk çiçek açımından itibaren parseldeki son 

çiçeğin soluncaya kadar geçen sürede (çiçeklenme periyodunda) açan çiçek sayıları (adet/1.5 m
2
).  

 

 
Şekil 3. Narcissus tazetta türünün üçüncü dikim zamanına ait ilk çiçek açımından itibaren parseldeki son çiçeğin 

soluncaya kadar geçen sürede (çiçeklenme periyodunda) açan çiçek sayıları (adet/1. 5 m
2
). 
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Özet 

Bu çalışmada soğanlı çiçeklerin saksıda yetiştiriciliğinde bitki boylarının kimyasal yolla kontrol edilmesi 

konusunda yapılan araştırmalar derlenmiştir. Soğanlı çiçeklerin de iç mekânda kullanılmak üzere saksıda 

yetiştiriciliği giderek yaygınlaşmaktadır. Genellikle kesme çiçek ve dış mekân bitkisi olarak kullanılan soğanlı 

çiçeklerde bitki boyunun kontrol altına alınması hem estetik açıdan, hem de taşıma ve paketleme sırasında 

bitkinin zarar görmesini önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili Türkiye‟de yapılan çalışmalar 

sınırlı sayıda olup, soğanlı çiçeklerden nergis ve sümbül üzerinde çalışılmıştır. Dünyada soğanlı çiçeklerin boy 

kontrolünde flurprimidol, etephon, uniconazole ve ancymidol gibi gibberellin inhibitörleri kullanılmaktadır. 

Büyümeyi engelleyici bu kimyasallar bitkilere topraktan, yapraktan sprey ve dikim öncesi soğanları daldırma 

şeklinde verilmektedir. Dikim öncesi soğanları çözeltiye daldırma şeklinde olan uygulama yeni ve etkili bir 

yöntemdir. Dünya‟da soğanlı çiçeklerin boy kontrolüne yönelik daha çok lilyum (zambak) çiçeğiyle ilgili 

yapılmış çalışmalar vardır. Bu derlemede konuyla ilgili değişik türlerde (lilyum, lale, sümbül, nergis ve iris) 

yapılmış bazı çalışmalar özet olarak verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Soğanlı çiçekler, gibberellin inhibitörleri, bitki boyu kontrolü 

 

Plant Height Control of Bulb Flowers Grown in Potsby Chemical Methods 

Abstract 

This review is about the effects of various chemicals on plant height of flower bulbsgrown in pots. The 

production of flowers bulbs in pots as indoor plants has been increasing rapidly. Plant height control in the 

flower bulbs mostly used as cut flowers and outdoor plants is very important to use them indoor for their 

aesthetically apperance as well asto prevent damage during transport and packaging. There are few studies on 

this subject in Turkey. Gibberellin inhibitors as flurprimidol, uniconazole, and ancymidol are used to height 

control of bulb flowers in the World. These plant growth regulators are given as soil drench, foliar spray and 

preplant bulb soaks to the plants. Preplant bulb soak is a new and effective method. There are more studies about 

lilies height control. in this article, the studies on plant height control of different types of bulb flowers (lilies, 

tulips, hyacinths, daffodils and iris) are summarized. 

 

Keywords: Flower bulbs, gibberellin inhibitors, plant height control 

 

GiriĢ 

Son yıllarda süs bitkileri sektörü açısından 

önemi gittikçe artan nergis, lale, sümbül gibi 

soğanlı çiçeklerin, dış mekân süs bitkisi ve 

kesme çiçek olarak kullanımının yanında iç 

mekânda da kullanımı artmaya başlamıştır. 

Fakat bu bitkilerin iç mekânda saksılı bitki 

olarak kullanılabilmesi için öncelikli olarak 

boylarının kontrol altına alınıp kompakt bir 

görüntü sergilemesi gerekmektedir. Bu bitkilerde 

boy kontrolünün sağlanması; estetik açıdan daha 

hoş bir görüntü ile daha sık dokulu bitkiler 

oluşması, bunların yanında paketleme ve 

taşınma esnasında karşılaşılabilecek 

zararlanmaları azaltmak açısından oldukça 

önemlidir.  

Soğanlı çiçeklerde boy kontrolünün 

sağlanması; çevresel faktörleri kontrol altına 

alarak ya da büyümeyi engelleyiciler adı altında, 

gibberellin inhibitörleri kullanarak mümkündür. 

Gibberellin büyümeyi teşvik edici bir 

hormondur. Bitkideki büyümeyi geciktirici etki 

ise gibberellin sentezini azaltarak veya 

engelleyerek mümkün olmaktadır. Bu 

gibberellin inhibitörlerinin yanında etephon gibi 

boy uzamasını engelleyen etilen doğurucular da 

kullanılmaktadır. Bitki büyüme düzenleyicilerin, 

büyümeyi teşvik edici veya büyümeyi 

engelleyici olması, bitkinin içinde bulunduğu 

büyüme dönemine, bitki organlarına ve 

uygulandıkları konsantrasyonlara göre değişiklik 

gösterirler.  

Çiçek soğanlarının serada daha hızlı 

yetişmesi, hastalıkların kontrolünde daha az 

gübre kullanımı onları üreticiler için çekici kılan 

sebeplerdendir. Soğanlı çiçeklerde (sümbül, 



 

831 

nergis, lale) uygun çeşit seçimi, soğuklama 

süresi, yetişme dönemindeki sıcaklık; bitki 

boyunun uzamasını etkileyebilen faktörlerdir. 

Bitki büyümesini kontrol altına almak; düşük 

ışıkta, optimum sera içi sıcaklığının sağlandığı 

koşullarda büyüme düzenleyicileri uygulamakla 

sağlanabilir (Miller, 2002).  

Ancymidol, etephon, paclobutrazol ve 

uniconazole gibi bir kısım kimyasallar, bugün 

çiçekçilik endüstrisinde yer alan soğanlı 

bitkilerde boy uzamasını kontrol altına almak 

için kullanılmaktadır (Krug, 2004).  

Bu derlemede değerlendirilen çalışmalar, 

soğanlı çiçeklerin saksıda yetiştiriciliğinde, 

çeşitli kimyasalların farklı yöntemlerle 

uygulanması sonucu bitki boylarının kontrol 

altına alınmasıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili 

özellikle lilyum (zambak), sümbül, lale, nergis 

gibi soğanlı çiçeklerde yapılmış çalışmalar 

mevcuttur. Çizelge 1‟de görüldüğü gibi bu 

çalışmalarda daha çok flurprimiol, 

paclobutrazol, uniconazole ve ancymidol gibi 

gibberellin inhibitörleri kullanılmıştır. Bunların 

dışındaetephon (etilen) bitkilere sprey şeklinde 

uygulanmıştır.  

 

Lilyumda Yapılan ÇalıĢmalar 

Wilfret, 1987‟de lilyumun saksıda 

yetiştiriciliğinde bitki boy kontrolü ile ilgili 

yaptığı çalışmada bitkisel materyal olarak Lilium 

longiflorum Thunb. “Ace”, kimyasal materyal 

olarak ise; ancymidol, paclobutrazol ve 

uniconazole kullanmıştır. Bu kimyasallar 

bitkilere toprak ıslatma ve yapraktan sprey 

şeklinde verilmiştir. Toprak ıslatma yöntemiyle 

ancymidol; 0.12, 0.25, 0.5 mg/saksı, 

paclobutrazol; 0.12, 0.25, 0.5 mg/saksı, 

uniconazole; 0.03, 0.06, 0.12, 0.19, 0.25, 0.5 

mg/saksı dozlarında bitkilere uygulanmıştır. 

Yaprak sprey yöntemiyle; ancymidol 0.25, 0.5, 1 

mg/bitki, paclobutrazol 0.25, 0.5, 1 mg/bitki, 

uniconazole; 0.12, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 1 

mg/bitki dozlarında bitkilere uygulanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada 1 mg/bitki dozunda 

paclobutrazolun yapraktan sprey şeklinde 

uygulaması ile bitki boyu %20 kısalarak 43 cm 

uzunluğunda bitki elde edilmiştir. Toprak 

ıslatma uygulamasındaise 0.5 mg/saksı dozunda 

ancymidol uygulanması sonucu 42 cm ile 

kontrole göre %15 oranında daha kısa bitki elde 

edilmiştir.  

Wilfret, 1990‟da Lilium longiflorum 

Thunb. “Nellie White” ve “Ace” çeşitleri üzerine 

yapmış olduğu çalışmada ancymidol 

veuniconazole kimyasallarını kullanmıştır. 

Dikim öncesi soğanları daldırma şeklinde 

uygulama yapılmıştır. 0, 5, 10, 20, 40 ppm 

dozlarında ancymidol, 0, 1.25, 2.5, 5, 10 ppm 

dozlarında uniconazole kimyasalları 

kullanılarak, soğanlar bu dozlarda hazırlanan 

çözeltilerde 5‟er dakika bekletilmiştir. 1.25 

ppm‟li kuniconazole uygulamasında 34.79 cm 

(kontrole göre %60 oranında daha kısa) boyile 

“Nellie White” için; 2.5 ppm‟lik uniconazole 

uygulamasında ise 46.22 cm (kontrole göre %40 

oranında daha kısa) boy ile“Ace” için ideal 

uzunluk sağlanmıştır.  

Wilfret ve Reiser, 1996‟da yapmış 

oldukları çalışmada bitkisel materyal olarak L. 

longiflorum Thunb. “Nellie White”, kimyasal 

materyal olarak iseancymidol, paclobutrazol ve 

uniconazole kimyasallarını kullanmışlardır. 

Ancymidol 0.25, 0.35, 0.5 mg/saksı dozlarında 

toprak ıslatma, paclobutrazol 2, 3, 4 mg/saksı 

dozlarında toprak ıslatma, uniconazole ise 5.10 

ppm dozlarında yapraktan sprey şeklinde 

bitkilere uygulanmıştır. Toprak ıslatma 

yönteminde 4 mg/saksı paclobutrazol 

uygulanması sonucu 36.322 cm ile kontrole göre 

%35 oranında daha kısa bitkiler elde edilirken, 

yaprak sprey yönteminde ise; 5 ppm uniconazole 

uygulanması sonucu 35 cm ile kontrole göre 

%37 oranında daha kısa bitkiler elde edilmiştir.  

Ranwala ve ark., 2002‟de yapmış 

oldukları çalışmada bitkisel materyal olarak L. 

longiflorum ve Asyatik hibrit çeşitleri 

(Alaaddin‟s Dazzle, Best Seller, Cebeco Dazzle, 

Royal Dream, Royal Parade, Royal Perfume ve 

Salmon Classic) ile oryantal hibrit Lilium 

çeşitlerini (Aubade, Berlin, Casa Blanca, 

Muscadet, Sissi, Star Gazer ve TomPouce) 

kimyasal materyal olarak ise ancymidol, 

uniconazole ve paclobutrazol kullanmışlardır. 

Bu kimyasallar dikim öncesi soğanları daldırma 

şeklinde uygulanmış ve soğanlar çözeltilerde 

1‟er dakika bekletilmiştir. Ancymidol 11, 22, 33 

ppm, uniconazole; 2.5, 7.5, 10 ppm, 

paclobutrazol ise 50, 100, 200, 300 ppm 

dozlarında uygulanmıştır. Oryantal hibrit Lilium 

çeşitlerinde 10 ppm uniconazole uygulanması 

sonucu 28 cm (kontrole göre %39 daha kısa), L. 

longiflorum ve Asyatik hibrit çeşitlerinde ise; 10 

ppm uniconazole uygulanması neticesinde 31 cm 

uzunluğunda (kontrole göre %46 daha kısa) 

bitkiler elde edilmiştir.  
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Krug ve ark., 2005‟de Lilium hybrids 

“Star Gazer” üzerine yapmış oldukları çalışmada 

flurprimidol ve uniconazole kimyasallarını 

kullanmışlardır. Flurprimidol; dikim öncesi 

soğanları daldırma (0, 25, 50, 100, 200, 400 

mg/l), toprak ıslatma (0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 

mg/saksı) ve yapraktan sprey (0, 5, 10, 20, 30, 

40, 60, 80, 120, 160 mg/l) şeklinde 

uygulanırken, uniconazole ise sadece yapraktan 

sprey (0,10 mg/l) şeklinde uygulanmıştır. Dikim 

öncesi çözeltilere daldırılan soğanlar 10‟ar 

dakika bekletilmiştir. Toprak ıslatma 

uygulamasında 0,5 mg/saksı dozunda verilen 

flurprimidol ile 45.3 cm (kontrole göre %24 

daha kısa)uzunluğunda bitkiler elde edilirken; 

dikim öncesi soğanları daldırma yönteminde 25 

mg/l dozuna flurprimidol uygulanması ile 47.7 

cm uzunluğunda (kontrole göre %23 oranında 

daha kısa) bitkiler elde edilmiştir. Yaprak 

spreyinde ise 80 mg/l ve üzeri 

konsantrasyonlarda flurprimidol verilen 

bitkilerde ortalama 55 cm uzunluk ile %6–10 

daha kısa boylu bitkiler elde edilmiştir.  

 

Lalede Yapılan ÇalıĢma 

Krug ve ark., 2005‟de yaptıkları çalışmada 

bitkisel materyal olarak Tulipa sp. “Prominence 

tulips”, kimyasal materyal olarak ise; 

flurprimidol, paclobutrazol, ancymidol ve 

uniconazole kullanmışlardır. Flurprimidol; soğan 

daldırma (25, 50, 100, 200, 400 mg/l), toprak 

ıslatma (0.25, 0.5, 1, 24 mg/saksı) ve yaprak 

spreyi (5, 10, 20, 40, 80 mg/l), paclobutrazol; 

soğan daldırma (25, 50, 100, 200, 400 mg/l) ve 

toprak ıslatma (0.25, 0.5, 1, 4 mg/saksı), 

ancymidol; toprak ıslatma (0.0625, 0.125, 0.25, 

0.5, 1 mg/saksı), uniconazoleise soğan daldırma 

(5, 10, 20, 40, 80 mg/saksı) şeklinde 

uygulanmıştır. Dikim öncesi çözeltilere 

daldırılan soğanlar 1‟er saat bekletilmiştir. 0.45 

mg/saksı ve üzeri konsantrasyonlarda ancymidol 

toprak ıslatma uygulamasında 33.4 cm ile 

kontrole göre %27.80 mg/l ve üzeri 

konsantrasyonlarda flurprimidol yaprak spreyi 

uygulamasında 30 cm ile kontrole göre %14 

oranında daha kısa boylu bitkiler elde edilirken, 

daldırmada ise 25 mg/l flurprimidol uygulanması 

sonucu 22 cm ile %19 oranında daha kısa boylu 

bitkiler elde edilmiştir.  

 

Sümbülde Yapılan ÇalıĢmalar 

Krug, 2005‟de Hyacinthus orientalis 

“Annamarie” üzerine yapmış olduğu çalışmada 

flurprimidol, paclobutrazol ve uniconazole 

kimyasallarını kullanmıştır. Flurprimidol soğan 

daldırma (25, 50, 100, 200, 400 mg/l), yaprak 

spreyi (5, 10, 20, 40 mg/l) ve toprak ıslatma 

(0.25, 0.5, 1, 2, 4 mg/saksı), paclobutrazol soğan 

daldırma (25, 50, 100, 200, 400 mg\L), 

uniconazole soğan daldırma (5, 10, 20, 40, 80 

mg/l), etephon ise yaprak spreyi (250, 500, 1000, 

1500, 2000 mg/l) şeklinde bitkilere 

uygulanmıştır. Dikim öncesi daldırılan soğanlar 

çözeltilerde 10‟ar dakika bekletilmiştir. Dikim 

öncesi daldırmada 134.4 mg/l ve üzeri 

konsantrasyonlarda flurprimidol uygulaması 

sonucu 8 cm (kontrole göre %44 daha kısa), 

toprak ıslatmada 2 mg/saksı flurprimidol 

uygulamaları ile 22 cm uzunluğunda (%23 daha 

kısa) bitkiler elde edilmiştir. Yaprak spreyi 

uygulamasının ise boy kontrolüne herhangi bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür.  

Krug, 2006‟da H. orientalis “Pink pearl” 

üzerine yapmış olduğu çalışmada farklı 

kimyasalları farklı dozlarda kullanmıştır. Bu 

kimyasalları dikim öncesi soğanları daldırma 

şeklinde uygulamış ve muamele gören soğanlar 

farklı dozlarda hazırlanan çözeltilerde farklı 

sürelerde bekletilerek bunların bitki boy 

kontrolüne olan etkilerine bakılmıştır. Kimyasal 

olarak flurprimidol; (1, 5, 10, 20, 40 dk) 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40 mg/l, paclobutrazol; (1, 5, 10, 

20, 40 dk) 100, 200 mg/l veuniconazole; (1, 5, 

10, 20, 40 dk) 25, 30 mg/l dozlarında soğanlara 

uygulanmıştır. 20 mg/l flurprimidol (20 dk) 

uygulanması sonucu 18.7 cm ile kontrole göre 

%25 oranında daha kısa boylu bitkiler elde 

edilmiştir.  

 

Nergiste Yapılan ÇalıĢmalar 

Acarsoy ve Özzambak, 2006‟da yaptıkları 

çalışmada bitkisel materyal olarak Narcissus 

tazetta ve Hyacinthus orientalis, kimyasal 

materyal olarak ise; paclobutrazol ve etephon 

kullanmışlardır. Paclobutrazol; toprak ıslatma 

(20, 30, 40 ppm) ve yaprak spreyi (20, 30, 40 

ppm) şeklinde verilirken etephon (500, 1000 

ppm) gaz halinde verilmiştir. Toprak ıslatmada 

en ideal sonuç yüzeysel olarak dikilen nergis 

soğanlarına 40 ppm paclobutrazol verilmesi ile 

elde edilmiştir. Bu uygulamada 13 cm 

uzunluğunda (kontrole göre %38 daha kısa) 

bitkiler elde edilmiştir. Yaprak spreyinde; 20 

ppm paclobutrazol uygulaması ile 16.9 cm 

(kontrole göre %21 daha kısa) uzunluk elde 

edilirken, etephonun sümbüle gaz halinde 
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verilmesinin boy kontrolü üzerine herhangi bir 

etkisi olmamıştır.  

Krug ve ark., 2006‟da yapmış oldukları 

çalışmada “Tete a tete, Dutchmaster ve 

Sweetness” nergis çeşitlerine paclobutrazol, 

flurprimidol ve etephon kimyasallarını farklı 

dozlar ve yöntemlerle uygulamışlardır. 

Paclobutrazol; dikim öncesi soğan daldırma; (75, 

150, 225, 300, 375 mg/l) ve toprak ıslatma (0. 

25, 0.5, 1, 2, 4 mg/saksı) şeklinde uygulanmıştır. 

Daldırılan soğanlar çözeltide 2‟şer dakika 

bekletilmiştir. Flurprimidol; soğan daldırma (10, 

15, 20, 25, 30 mg/l) ve toprak ıslatma (0.5, 1, 2, 

4 mg/saksı) şeklinde verilmiş, daldırılan 

soğanlar 10‟ar dakika çözeltide bekletilmiştir. 

Etephon; yaprak spreyi (500, 1000, 1500, 2000 

mg/l) şeklinde uygulanmıştır. Toprak ıslatmada 

paclobutrazolun 2 mg/saksı dozunda verilmesi 

ile 26.1 cm uzunluğunda (kontrole göre %19 

daha kısa) bitkiler elde edilmiştir. Yaprak 

spreyinde 1518.4 mg/l dozunda etephon 

verilmesi sonucu, 25.7 cm (kontrole göre %19 

oranında daha kısa), soğan daldırmada ise 150 

mg/l ve üzeri konsantrasyonlarada paclobutrazol 

verilmesi sonucu 20 cm uzunluğunda (kontrole 

göre %20 daha kısa) bitkilerelde edilmiştir.  

Miller, 2006‟da bitki boy kontrolü ile 

ilgili yaptığı çalışmada bitkisel materyal olarak 

N. tazetta, kimyasal materyal olarak ise etanol 

kullanmıştır. Etanol farklı dozlarda (%1, %5, 

%10, %25) toprak ıslatma şeklinde 

uygulanmıştır. %5 oranında etanol uygulamaları 

sonucu 20 cm (kontrole göre %47 oranında daha 

kısa) ile ideal bitki boyuna ulaşılmıştır.  

Miller ve ark., 2012‟de farklı nergis 

çeşitlerine (“Carlton, Cotinga, Exception, 

Geranium, Ice Follies, Ice King, Primeur, Tahiti, 

Tete–a–Tete, Thalia ve Westward”) toprak 

ıslatma yöntemiyle farklı dozlarda (0, 100, 250, 

500 mg/l) etephon uygulamıştır. “Tete a Tete” 

çeşidinde toprak ıslatma uygulaması ile 250 mg/l 

dozunda etephon verilmesi sonucu 21.2 cm 

uzunluğunda (kontrole göre %32 daha kısa) 

bitkiler elde edilmiştir.  

 

Ġriste Yapılan ÇalıĢma 

Francescangeli (2009) Arjantin‟de saksılı 

bitkilere karşı artan çeşitli taleplerden dolayı iris 

(Iris x hollandica Tub.) yetiştiriciliğine karşı 

oluşan ilginin sonucunda, saksıda iris 

yetiştiriciliğinde paclobutrazol ve sitokinin 

kullanımını incelemiştir. Paclobutrazolun artan 

konsantrasyonu ve paclobutrazolun 6–

benzylaminopurine (BA) ile kombinasyonunun 

iris üzerine etkileri araştırılmıştır. Birinci 

deneyde soğanlar 9 farklı konsantrasyondaki 

paclobutrazol çözeltilerine (0, 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80 mg/l) daldırılmış ve bu çözeltilerde 

24‟er saat bekletilmişlerdir. İkinci deneyde ise; 3 

farklı konsantrasyondaki paclobutrazol 

çözeltilerine (0, 10, 20, mg/l) daldırılıp 24 saat 

bekletildikten sonra 0 ya da 5 mg/l‟lik BA 

çözeltisine daldırılıp yine 24 saat bekletilmiştir. 

Her iki durum için iki çeşit (“Casablanca” ve 

“Professor Blaauw”) değerlendirilmiştir. Hemen 

ardından soğanların 1 L kapasitesindeki, 12 cm 

uzunluğundaki saksılara 12 Temmuz 2008 

tarihinde dikimi yapılmış ve tüm uygulamalarda 

paclobutrazol bitki boyu uzunluğunun, uygulama 

yapılmamış bitkilere göre azalmasını sağlamıştır. 

20 mg/l‟lik paclobutrazol uygulaması, istenilen 

bitki boyunu (33 cm) elde etmede yeterli olmuş 

ve kontrole (57 cm) göre bitki boyunda %41–44 

bir azalma söz konusu olmuştur. BA‟nın çeşitler 

üzerine herhangi bir etkisi olmamıştır.  
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Çizelge 1 Soğanlı çiçeklerde boylanmanın kontrolüne 

yönelik olarak kullanılan kimyasallar.  

Etkili madde Ticari adı Etkili doz aralığı 

Paclobutrazol Bonzi 2–200 ppm 

Ancymidol A–Rest 10–200 ppm 

Uniconazole Sumagic 1–50 ppm 

Flurprimidol Topflor 80 ppm ve üzeri 

Etephon Ethrel 1500 ppm 
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Özet 

İklim değişikliklerine bağlı olarak son yıllarda mevcut su kaynaklarımızda ortaya çıkan azalmalar göz 

önüne alındığında su tüketiminin peyzaj ve rekreasyon alanlarında kontrol altına alınması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Rekreasyon ve peyzaj alanlarının oluşturulmasında gerek su tüketim istekleri bakımından gerekse 

de yetiştiricilik kolaylığı olan bitki türlerinin seçilmesi ekonomik şekilde bu alanların oluşturulmasına ve 

yönetilmesine imkân verecektir.  

Bu çalışmada genel olarak yağ elde etmek için yetiştirilen çiçekli kültür bitkilerinden olan ayçiçeği ve 

aspir türlerinin ekolojik istekleri, vejetasyon süreleri ile yetiştiriciliği hakkındaki bilgiler belirtilerek, çiçek 

renkleri, bitki boyu, çiçekte kalma süreleri gibi özellikleri bakımından peyzaj alanlarında kullanılabilirliliği 

incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs ayçiçeği, aspir, karabuğday, rekreasyon alanları, bitki su tüketimi 

 

Usability of Sunflower, Safflower and Buckwheat in Landscape Areas 

Abstract 

Consider occurring deficits at present water sources depends on climate changes in recent years, necessity 

of controlling water consumption at recreation and landscape areas were revealed. Selected plants, based on 

water requirements and easiness of grow, will allow to making and managing recreation and landscaping areas 

economically.  

In this study, some of flowered agronomic crops, which ones generally raised to obtaining vegetable oils 

like sunflower, safflower and buckwheat species, ecological requirements, growth period and their farming will 

be informed and their usage possibilities at landscape and recreation areas will be examined based on colors, 

plant heights, flowering periods.  

 

Keywords: Sunflower, safflower, buckwheat, landscape areas, evapotranspirasyon 

 

GiriĢ  

İnsanoğlu yüz yıllardır yaşadığı çevreyi 

bilinçli olarak değiştirmektedir. Çevrede yapılan 

değişikliklerin insan ihtiyacına uygun bir şekilde 

farklı ekolojilerde fonksiyonel ve estetik olarak 

değiştirilmesini sağlayan bir disiplin “Peyzaj 

Mimarlığı” olarak tanımlanmaktadır.  

 Günümüz dünyasında peyzaj sadece 

bahçelerin düzenlemesinden ibaret olmayıp, 

şehircilik, bina mimarisi içinde yer almakta, 

hatta ekoloji ve doğa koruma alanların 

oluşturulması için çevrecilik anlayışı içinde 

değerlendirilmektedir (Uzun ve Kesim, 2010).  

Peyzaj mimarlığındaki bu geniş uygulama 

alanı, kullanılan materyal bakımından Peyzaj 

Mimarlarına oldukça geniş bir zenginlik 

sunmaktadır. Özellikle peyzaj alanlarının gerek 

oluşturulmasında gerekse de yönetiminde seçilen 

bitki türlerinin ortam ve birbirleri ile uyumlu 

olması büyük önem kazanmakta yapılan peyzaj 

çalışmasının maliyetini doğrudan etkilemektedir.  

Peyzaj alanlarının kurulup yönetilmesinde 

özellikle tek yıllık bitkiler için öne çıkan 

konuların başında sahada kullanılan bitkilerin 

toplam su ihtiyacıyla bu ihtiyacının karşılanması 

için yapılan sulama uygulamalarının sayısı ve 

her bir uygulamada verilecek olan su miktarı 

olmaktadır. Diğer yandan, yağışın sık ve yüksek 

olan alanlarla göl, akarsu kenarındaki alanlarda 

da fazla suyun uzaklaştırılması önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada genellikle tarımsal 

üretim için yetiştirilen çiçekli bitkilerden olan 

ayçiçeği, aspir ve karabuğday bitkilerinin gerek 

yetiştirme kolaylıkları gerekse de geniş 

adaptasyon kabiliyetleri ile peyzaj alanlarında 

kullanım imkânları belirtilmesi amaçlanmıştır.  

 

Ayçiçeği, Aspir ve Karabuğdayın Genel 

Özellikleri 

Ayçiçeğinin (Helianthus spp.) genel özellikleri 

Yıldız çiçeğigiller (Papatyagiller) 

(Astereceae) familyasına ait bileşik çiçekli bir 

bitki olan Helianthus cinsine ait 67 farklı tür 
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bulunmaktadır. Çok yıllık ve tek yıllık türleri 

bulunan ayçiçeğinin ülkemizde tek yıllık 

formlarından olan Helianthus annuus L. türüne 

ait çeşitler yağlık ve çerezlik olarak 

yetiştirilirken H. tuberosus L. türü yer elması 

olarak yetiştirilmektedir. H. annuus türüne ait 

çok çeşitli renklerde çiçek yapısına sahip çeşitler 

mevcut olup, süs çiçekleri olarak 

kullanılmaktadır. Çiçeklerinin en dışında yer 

alan steril çiçeklere ait petal yapraklarının rengi 

soluk sarıdan koyu kırmızıya kadar değişik 

renklerde tek veya karışık olarak olabilmektedir. 

Bazı bitkilerde antosiyonin mevcudiyeti bitkinin 

değişik organlarında yer almasıyla çiçek 

tablasının orta rengi yeşilden siyaha kadar 

değişik renklerde olabilmektedir.  

 

 
 

Benzer şekilde bitkinin gövdesi, yaprak 

sapları ve yan dalları antosiyonin yoğunluğuna 

göre yeşilden koyu mora kadar değişiklik 

gösterebilmektedir. Ayçiçeği bitkisi yetişme 

periyodu boyunca (100–150 gün) 2600–2850°C 

civarında toplam sıcaklık ister. Derin ve kazık 

kök sistemine sahip olması nedeniyle, kuraklığa 

dayanımı fazladır. Her türlü toprakta yetişmesine 

rağmen, iyi drenajlı, nötr pH (6.5–7.5)‟a sahip ve 

su tutması yüksek toprakları daha fazla sever. 

Tuzluluğa uygun bitkilerin seçilmesi önem 

dayanması orta düzeyde olan ayçiçeği taban 

suyu yüksek, asitli topraklardan hoşlanmaz.  

Ayçiçeğinin çimlenmesi için en az toprak 

sıcaklığı 8–10
o
C olmalıdır. Bu nedenle genelde 

Türkiye‟de Nisan ayı başı–Mayıs ortası arasında 

ekimi yapılır. Ayçiçeği soğuğa dayanıklı olup, 

genelde ilk donlardan 4–6 yapraklı devreye 

kadar zarar görmez. Ancak ısının–4°C‟nin altına 

düşmesiyle oluşan dondan oldukça fazla 

etkilenir (Anonim, 2012). Bitki boyu olarak 

çeşide göre 50 cm ile 4 m arasında değişkenlik 

göstermekte olup, süs amaçlı kullanımda tercih 

edilenler genellikle 50–150 cm boylu bitkilerdir.  

Peyzaj alanlarında vegetasyon 

dönemindeki yağışa bağlı olarak yıllık yağışı 

500 mm‟den yukarı olan yerlerde sulamaya 

gerek duyulmadan yetiştirilebilmektedir (Toprak 

ve ark., 2008). Özellikle, bahçe duvarlarının 

önünde farklı boylardaki ayçiçeği bitkilerinin 

kısa boyludan uzun boyluya göre yetiştirilmesi 

arazi büyüklüğü bakımından kısıtlı alanlara 

derinlik kazandırmakta ve bahçenin bitimine 

yönelik bir arka plan oluşturmak için tercih 

edilmektedir. Bunun haricinde kurulum ve 

yönetim maliyeti düşüklüğü nedenleriyle 

hastane, gar, havaalanı gibi insan trafiğinin 

yoğun olduğu çeşitli kamu binalarının giriş ve 

çıkışlarında da süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 1, 2, 3, 4).  

 

Aspir (Carthamus tinctorius L.) genel 

özellikleri 

Asteraceae (Compositae) familyasından 

olan aspir bitkisi (Chartamus tinctorius L.) 3000 

yıl önce orta doğuda kültüre alınmış eski bir 

kültür bitkisidir (Knowless, 1982). Ünlü eski 

Yunan tıpçısı Dioscorides tarafından tanımlanan 

600 tıbbi bitki arasında aspir de bulunmaktadır. 

V. ve VI. yüzyıllarda aspir Avrupa‟ya girmiş, 

uzun bir süre bahçelerde süs ve boya bitkisi 

olarak değerlendirilmiştir (Weis, 2000) (Şekil 

5.). 

Diğer yağlı tohumlu bitkilere nazaran 

kurağa, soğuğa ve tuzluluğa toleranslı (Baydar 

ve Turgut, 1993), yazlık ve kışlık tiplerinin 

geliştirilmiş olması, farklı iklimlerde ve farklı 

zamanlarda yetiştirilebilmesi nedeniyle oldukça 

önemli bir bitkidir (Bayraktar ve Ülker, 1990). 

Özelikle kurak alanlarda oldukça önemli bir yağ 

bitkisi olan aspir 80–100 cm boylanır, 130–150 

günde olgunlaşır, 6–8 dalda iyi gelişmiş 12–14 

tablası vardır. Sarı, krem, kırmızı, beyaz ve 

turuncu renklerde çiçekler açar. Çiçeklenme 

süresi 4–6 hafta arasında değişir. Dikenli ve 

dikensiz formları bulunan aspir bitkisi özellikle 

topraktaki suyu ekonomik kullanmasıyla birçok 

bitkinin zorlukla yetiştiği kurak alanlarda 

kolaylıkla yetiştirilebilmektedir (Şekil 6 ve 7).  

Aspir üzerine yapılan araştırma 

sonuçlarına göre çeşitlerin olgunlaşmaya kadar 
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gereksinim duyduğu sıcaklık miktarının kışlık 

ekimde 1680–1900°C (272–284 günde), yazlık 

ekimde ise 1580–1770°C (104–114 günde) 

olarak saptamışlardır (Uslu ve ark., (2001). 

Tohum ekim derinliği 3–4 cm olan aspir genel 

olarak yazlık bir bitki olarak bilinmekle birlikte 

–12°C‟ye dayanan kışlık formları mevcuttur. 

Yazlık olan tiplerinde toprak sıcaklığının 8–

10°C olması tavsiye edilmektedir. Sıcaklık 

değeri 4–5°C‟ye düştüğü zaman bitki çıkışları 2–

3 haftaya kadar uzayabilmektedir. Çıkış 

sonrasındaki 2–3 haftalık dönemi bitkiler rozet 

şeklinde geçirir. Bu rozet dönemindeki genç 

bitkiler–7°C‟nin altındaki soğuklarda kışlık 

çeşitler haricindekiler zarar görmektedir (Yazdi–

Samadi ve Zali, 1979). Rozet dönemini sapa 

kalkma dönemi takip etmektedir. Bu dönemde 

bitkiler rozet dönemindeki soğuklara 

dayanamaz, zarar görürler. Sapa kalktıktan sonra 

yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar 40–45°C‟ye 

varan sıcaklıklardan zarar görmezler.  

Peyzaj alanlarında yer alan “Kaya 

Bahçesi” olarak adlandırılan yerler, doğal ortamı 

kayalık alanlar olan, kaya üzerinde veya taşlar 

arasında veya taşa sarılarak hayatını sürdüren 

bitki türlerinin sergilendiği ve yetiştirildiği 

alanlardır. Kaya bahçelerinin oluşturulmasında 

belli bir standart veya şablon yoktur, sadelik ve 

doğallık prensiplerine dayalı bir peyzaj 

uygulaması izlenmektedir. Kaya bahçelerinin 

tasarımında en önemli ilkelerden birisi seçilecek 

olan doğal kayalar ve onlarla birlikte 

kullanılacak olan bitkilerin uyumlu birliktelik 

sergilemeleridir. Kurak ve soğuk koşullara 

göstermiş olduğu dayanıklılık nedeniyle aspir 

bitkisi kaya bahçeleri için uygun bir bitki olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Karabuğday (Fagopyrum esculentum L.) genel 

özellikleri 

Yeryüzünde tarımı oldukça eskiye 

dayanmakla birlikte Türkiye‟de son yıllarda 

tarımına başlanan ve tanelerinden elde edilen 

unun glutensiz olmasıyla çölyak ve benzeri 

rahatsızlığı olan hastaların beslenmesinde 

oldukça önemli bir yer tutan ve karabuğday 

olarak adlandırılan bitki tahıl familyasına 

(Poaceae=Gramineae) ait olmayıp Polygonaceae 

familyasına mensuptur. Buğday, pirinç ve arpa 

gibi ziraatı fazla yapılan tahıllardan farklı bir 

bitki olan karabuğday, tahıllarla hem benzerlik 

hem de farklılıklar gösteren pseudo–cereal (tahıl 

benzeri) grubuna dâhildir. Bunu tahıllardan 

ayıran temel yapısal farklılık; tek çenekli 

(monokotiledon) olmayıp, çift çenekli 

(dikotiledon) bir bitki olmasıdır (Sandra, 1956).  

Karabuğday indeterminate (sınırsız) 

büyüme tipinde olan bir bitki olması sebebiyle 

dondan zarar görünceye kadar çiçek açıp tohum 

bağlamaya ve büyümeye devam etmektedir. 

Çiçekleri salgıladığı koku ve nektarla böcekleri 

cezbetmektedir. Genellikle nemli ve serin 

iklimlerde 10–12 haftalık bir yetişme süresi olan 

karabuğday, düşük nemli ve yüksek sıcaklık 

dönemi geçtikten sonra tohum bağlamaktadır. 

Soğuk ve nemli iklimlerde drenajı düşük 

arazilerde başka bitkilerin yetişemeyeceği 

alanlarda kolaylıkla yetişebilir. Tohumları 7–

40°C arası tüm sıcaklıklarda sorunsuzca 

çimlenebilmekte olup taze hasat edilen 

tohumlarda dormansi görülmekte olup tohumları 

30–60 günlük bir dinlenme süresine ihtiyaç 

duymaktadır. Tohumları canlılığını birkaç yıl 

muhafaza edebilmekle birlikte ticari üretim için 

1 yıldan daha eski tohum kullanılması tavsiye 

edilmemektedir. Yüzlek köklü bir bitki olan 

karabuğday küçük tohumlu bir bitki olması 

sebebiyle derin ekimden hoşlanmaz. Ekim 

derinliği ve sıcaklığa bağlı olmakla birlikte 

tohumların topraktan çıkışı 3–5 gün içerisinde 

olmaktadır (Marshall, 1969). Diğer tüm çift 

çenekli bitkiler için önemli olan hastalıkların 

hiçbirisi karabuğday için önemli değildir. 

Sınırsız büyüme ve sürekli çiçekte kalma 

özelliğiyle hem erozyon kontrolü hem de 

sürdürülebilir bir çevrede arılar, kuşlar ve diğer 

bazı otobur hayvanlar için de bir besin kaynağı 

olması sebebiyle su kenarlarındaki alanlarda 

kullanımı uygundur.  
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Özet 

Günümüzde yaşamın en önemli unsurlarından birini oluşturan yeşil alanlar gelişmişliğin önemli 

göstergelerindendir. Yeşil alanlar ağırlıklı olarak buğdaygillere ait estetik görünümlü çim tür ve çeşitlerinden 

oluşmaktadır. Yeşil alanlarda kullanılan buğdaygil bitkileri iklim isteklerine göre iki ana grupta 

değerlendirilmektedir. Bunlar serin iklim (C3) ve sıcak iklim (C4) çim bitkileridir. Akdeniz bölgesindeki mevcut 

yeşil alanlarda, serin iklim çim türlerinden Festuca arundinacea, Poa, Agrostis ile sıcak iklim çim türlerinden 

Bermuda çimi (Cynodon dactylon Pers. var. dactylon) çeşitleri tercih edilmektedir. Ancak, Akdeniz Bölgesi 

sahil şeridinde serin iklim çim türlerinden iyi sonuçların alınamadığı, hatta birçok tür ve çeşidin yaz aylarında 

yaşama şansı bulamadığı bilinmektedir. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklara dayanıklı Bermuda grubu çimler tercih 

edilmektedir. Sıcağa ve kurağa son derece dayanıklı olan bu grup bitkiler soğuğa karşı çok duyarlıdır. Serin 

iklim çimleri kış döneminde dormant duruma geçer ve tümüyle sararır. Bu nedenle, kışın daha dengeli bir yeşil 

örtü oluşturmak amacıyla Bermuda çimi, Festuca arundinacea ile karışık olarak kullanılmakta veya sonbaharda 

Agrostis stolonifera. türünün çeşitleri ile üstten tohumlama uygulamaları yapılmaktadır. Öte yandan sıcak 

rüzgârlar çim bitkilerini kurutup, ölümlerine neden olabilmekte, denizden esen ve tuz zerreleri içeren “Tuzlu 

Rüzgar”lar ise çimlerin yaprak ayalarında yakıcı ve kurutucu etkisini göstermektedir. Bu nedenle deniz 

kenarlarında yetiştirilecek çimlerin tuza dayanıklı olanlarının seçilmesi gerekmektedir. Çimler bakteri ve mantar 

kökenli hastalıklara duyarlıdır. Hastalık simptomları genelde hastalık oluştuktan sonra görülmektedir. Özellikle 

yağışlı, nispi nemi yüksek, toprak ve drenaj sorunları bulunan alanlarda yaprak ve gövde hastalıkları (Fusarium, 

Rhizoctonia solani, Puccinia spp. vb.) yaygın olarak görülmektedir. Benzer şekilde, yabancı otlarla mücadele 

sanıldığından çok daha önemli bir sorundur. Dikim öncesi ve sonrası çim alanının tesis edileceği yerdeki yabancı 

otların mekanik ve kimyasal yöntemlerle kontrol edilmesi gerekir. Aksi takdirde yabancı otlar (üçgüller, topalak, 

kanyaş vb.) ortamdaki su ve besin maddelerine ortak olarak çimleri zayıf düşürmenin yanı sıra bazı hastalık ve 

zararlılara da konukçuluk etmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz bölgesi, Bermuda çimi, çim sahalar, sorunlar 
 

The Present Problems of Lawns, in Antalya 

Abstract 

Green areas which are the most important elements of life, nowadays are one of the important indicators 

of development. The green areas, mainly composed of the aesthetic form of cultivars and species of 

Graminaceae. Turfgrass species which are used in the green fields are processed in two main groups according to 

the demands of climate. These are cool–season turfgrass (C3) species and warm–season turfgrass (C4)) species. 

Cool–season turfgrass species such as Festuca arundinacea, Poa, Agrostis beside warm–season turfgrass species 

such as Cynodon dactylon Pers. var. dactylon are prefered in the Mediterranean region. However, it is known 

that there are no good results of cool–season turfgrass species in the Mediterranean coastline. In fact, it is also 

known that most of the species cannot find a chance to survive in summer seasons. Therefore, the group of high–

temperature resistant Bermuda grass is generally prefered. These groups of plants are extremely resistant to heat 

and drought whereas they are very sensitive to cold. Cool–season turfgrass species become dormant and 

completely turns into yellow during the winter season. Therefore, in order to create a more balanced gren cover, 

Bermuda grass is mixed–used with F. arundinacea and Lolium perene or in autumn Agrostis stolonifera species 

are also applied with over–seeding practices. On the other hand, the hot winds of summer season dry the grasses, 

may cause death. Likewise the winds blowing from the sea which contains salt particulars “salty winds” shows 

the parching and drying effects on the grass leaf. For this reason, lawns and golf fields near the sea, grass species 

should be sea salt–tolerated. Turfgrass species is so sensitive to bacterial and fungal diseases. The symptoms of 

the diseases are usually seen after the disease occours. Leaf and stem diseases such as Fusarium, Rhizoctonia 

solani, Puccinia spp. are widely seen especially in the wet and poor drainaged soil. High relative humidity also 

trigers fungal diseases in such areas. Beyond these problems, weed control is much more important issue than it 

is thought. The installed area must be controlled fort he weeds with mechanical and chemical methods. 

Otherwise, weeds such as Trifolium sp., carex, Agropyrons. Weakens the turfgrass by sharing water and 

nutrients of the soil and also hosts some important disease and pests.  
 

Keywords: Mediterranean region, Bermuda grass, lawns, problems 
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GiriĢ 

Yaşadığımız mekânların çevresindeki en 

önemli bitkisel öğelerden birisini oluşturan çim 

alanlar ülkemizde ve özellikle de sahil 

yörelerimizde giderek artmaktadır. Son yıllarda 

yapı teknolojilerindeki ve politikalarındaki 

gelişmelerin yoğun ve yüksek yapılaşmaya 

olanak sağlaması, binalar arasındaki boşlukların 

yeşil alan olarak düzenlenmesini zorunlu 

kılmıştır. Bu sayede beton blokların ve metal 

aksamların katı ve soğuk görünümü 

yumuşatılmış ve çevrenin insan yaşamı için 

iyileştirilmesi sağlanmıştır. Yeşil alanların, yapı 

çevrelerinde olduğu kadar spor ve oyun 

alanlarındaki işlevleri, insanlara sağlıklı 

dinlenme ve oyun oynama ortamları sağlama 

özellikleri de ayrıca önem arz etmektedir 

(Avcıoğlu, 1997).  

Çim alanlarının oluşmasında çoğunlukla 

buğdaygiller (Gramineae) familyasına bağlı 

türler kullanılmaktadır. Bu familya 620 cins ve 

10.000 kadar tür ile en büyük familyalardan 

biridir. Bugün çim alanların yapımında 

kullanılan bitkilerin hemen tümü buğdaygiller 

familyasına bağlıdır (Açıkgöz, 1994).  

Çim bitkilerini; familyaları, tekstürleri, 

iklimsel istekleri gibi farklı kriterlere göre 

sınıflandırmak mümkündür. Ancak, yaygın 

olarak kullanılan sınıflandırma iklimsel 

isteklerine göre yapılan sınıflandırmadır. En 

önemli kriterin çevre sıcaklığı olduğu bu 

sınıflandırmada çim bitkileri; serin iklim çim 

bitkileri (C3) ve sıcak iklim çim bitkileri (C4) 

olmak üzere iki grupta incelenir.  

Serin iklim çim bitkileri, serin–yağışlı, 

serin–yarı nemli ve serin–yarı kurak iklimlerle 

bunların arasındaki geçiş iklimlerinde kullanılan 

ve ekim yatağındaki sıcaklığın 15–20ºC olduğu 

dönemde optimum gelişme gösteren çim tür ve 

çeşitleridir. Serin iklim çim bitkileri sıcak iklim 

çim bitkilerinin aksine ekstrem olmayan kış 

koşullarında çok iyi bir bakımla renklerini 

koruyarak etkilerini sürdürebilirler (Yazgan ve 

ark., 1999).  

Sıcak iklim çim bitkileri; çimlenme, 

sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme 

dönemlerinde serin iklim çim türlerinden daha 

fazla sıcaklığa gereksinim duyarlar. Bunların 

serin iklim çim bitkilerinden en önemli farkları, 

toprak yüzeyine daha yakın gelişmeleri, dipten 

biçmeye dayanıklı olmaları, köklerinin daha 

derine işlemesi, basılma ve ezilmeye, sıcak ve 

kurağa daha dirençli olmalarıdır. Sıcak iklim 

çimlerinin çoğunlukla vejetatif üretilmesine 

karşılık, serin iklim çimlerinin tohumla 

üretilmesi de dikkate değer bir farklılıktır. Bu 

gruptaki çimler için optimum yetişme sıcaklığı 

15–27ºC‟dir (Avcıoğlu, 1997).  

En yaygın kullanılan serin iklim çim 

türleri; Lolium perenne L. (İngiliz çimi), Festuca 

sp. (yumaklar), Agrostis stolonifera L. (stolonlu 

tavusotu), Agrostis tenuis Sibth. (narin tavusotu) 

ve Poa pratensis L. (çayır salkım otu) dur.  

En yaygın kullanılan sıcak iklim çim 

türleri; Cynodon dactylon L. Pers. (Bermuda 

çimi), Cynodon transvaalensis (Uganda çimi), 

Zoysia japonica Steud. (Japon çimi), Pennisetum 

clandestinum Hochst. ex Chiov. (Kikuyu çimi), 

Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm (Manda otu), 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze 

(Yengeç otu) ve Paspalum vaginatum (Tuzcul 

Yalancı Darı)‟dır (Salman, 2012).  

 

Sıcak Ġklimler Ġçin KarıĢım Önerileri 

Dünyada yaygın olarak kullanılan 

Bermuda çimlerinin günümüzde 4 önemli türü 

bulunmaktadır. Bunlardan ikisi büyük önem 

taşımaktadır. Bu türler; Cynodon dactylon L. 

Pers. (Bermuda çimi) ve Cynodon sp. (Uganda 

çimi) dir.  

Bermuda çimleri sıcak ve kurağa son 

derece dayanıklı olmalarına karşın soğuğa karşı 

çok duyarlıdır. Toprak ısısı 15ºC‟nin altına 

düştüğünde dinlenmeye girer ve sararmaya 

başlarlar. İlkbaharda ısı 15ºC üzerine çıktığında 

yeniden büyümeye başlarlar. Işıksız ortamlarda 

gelişmeleri zayıftır (Turgeon, 1980).  

Aşırı sıcak ve soğuklara dayanabilme 

açısından en başarılı çim türlerinden biri olan 

Agrostis stolonifera L.‟dır. Bu tür Akdeniz iklim 

kuşağında görülen “Sıcaklık Stresi”ne dayanma 

açısından da çok başarılıdır. Özellikle iyi bir 

sulama ve drenaj ile hastalık ve zararlı 

mücadelesi, bu türün yazın çok ısınan 

topraklarda, yeşil örtüsünü başarıyla sürdürmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Agrostis 

stolonifera L.‟nın önemli bir avantajı da gölgeye 

dayanıklı olması ve Ege Sahil Kuşağı ile 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi sıcak 

iklimlerdeki yarı gölge koşullarda daha başarılı 

sonuç vermesidir. Değişik topraklara adapte 

olabilen bu çim türü tuza dayanıklılık açısından 

da pek çok serin iklim türüne göre daha 

avantajlıdır. Kışın sararan Bermuda çimi 

alanlarının yeşillendirilmesi amacıyla 

sonbaharda “Üstten Tohumlama=Overseeding” 
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uygulamalarında da başarıyla kullanılmaktadır. 

Ancak, bu ekimlerde karışıma Lolium italicum 

veya benzerlerinin katılmasında yarar vardır.  

Aynı şekilde Festuca rubra L. subsp. 

rubra (rizomlu kırmızı yumak), Festuca 

arundinacea (kamışsı yumak) ve Lolium perenne 

L. (İngiliz çimi) de kışın sararan Bermuda çimi 

bitki örtüsü üzerine serpilerek yeşillendirme 

amacıyla kullanılır (Avcıoğlu, 1997).  

 

Çevresel Etmenlerin YeĢil Alanlar Üzerindeki 

Etkisi 

Çim bitkilerinde büyüme, gelişme, çim 

kalitesi vb. özelliklerle çevre faktörleri arasında 

yakın ilişki vardır. Çim bitkilerinde yüksek 

sıcaklığın olumsuz etkileri yaz aylarında çok sık 

görülür. Sıcaklığın yüksek olması durumunda 

çim bitkilerinde büyüme yavaşlar, birim 

alandaki sürgün sayısı azalır, yaprak ayaları 

küçülür ve kıvrılmalar ortaya çıkar. Renkleri 

koyulaşır ve mavi–yeşil‟e döner. Yeni 

yaprakların gelişmesi gecikir. Toprak ısısının 

hava sıcaklığına paralel olarak yükselmesi 

olumsuz etkiyi fazlalaştırır.  

Cynodon melezleri ile Cynodon dactylon 

sıcağa dayanıklı türler olarak kabul edilir. Buna 

karşılık çim alanlarda yaygın olarak kullanılan 

Lolium perenne L. sıcağa karşı çok hassastır. 

Poa pratensis‟in sıcağa dayanımı iyi ve Festuca 

rubra‟ nın dayanımı ise orta–iyi düzeylerdedir.  

Yaz aylarında yüksek sıcaklığın olumsuz 

etkisini tümü ile önlemek pratik olarak mümkün 

değildir. Ancak, bazı kültürel işlemler ile yüksek 

sıcaklığın olumsuz etkilerini azaltmak 

mümkündür. Örneğin, yüksek sıcaklığın sorun 

olduğu alanlarda dayanıklı türlerin yetiştirilmesi, 

toprak neminin düzenli olarak optimum düzeyde 

tutulması ve biçimin biraz yüksekten yapılması 

önerilen kültürel işlemler arasında sayılabilir.  

Serin iklimde kurağa dayanıklı olarak 

nitelenen çayır salkımotu, Akdeniz iklim 

koşullarında kurağa dayanıksız bitkiler grubuna 

girmekte, buna karşılık kökleri derinleşmiş, 

yaprak ayaları incelip katlanmış, yapraklarının 

üzeri tüy ve mumla kaplanarak korunmuş 

buğdaygiller (koyun yumağı, kırmızı yumak, 

otlak ayrığı) nispeten her iklimde kurağa 

dayanıklı bitkiler olarak ortaya çıkmaktadır 

(Avcıoğlu, 1997).  

Şiddetli rüzgarlar da yeşil alan toprağını 

aşındırıp kökleri açığa çıkararak veya taşıdığı 

materyal ile çim yüzeyini örterek mekanik 

sorunlar yaratır ve aynı zamanda bitkilerde 

transpirasyonu arttırır. Rüzgarlarla taşınan az 

miktarlardaki materyaller çimlere yararlı olabilir. 

Ancak büyük miktarlardaki materyaller yaprak 

yüzeyin tamamen örtülmesine ve fotosentezce 

aktif olan dokuların ışığın algılamasını engeller. 

Bu durum Akdeniz sahil kuşağındaki Patara gibi 

kumul hareketlerinin olduğu yörelerde yaygın 

bir şekilde görülmektedir.  

Özellikle sıcak rüzgarlar ortam sıcaklığını 

yükseltirken orantılı nemi önemli ölçüde 

düşürür. Toprakta yeteri kadar su bulunsa bile, 

sıcak rüzgarlarla karşılaşan bitkiler stomalarını 

kapatarak fotosentez hızını azaltırlar. Sıcak 

rüzgârların devamlı esmesi durumunda bitkiler 

kaybettikleri fazla miktardaki suyu topraktan 

sağlayamadıkları için kısa sürede sararır ve 

ölürler. Denizden esen “tuzlu rüzgâr”lar da 

çimlerin yaprak ayalarında yakıcı ve kurutucu 

etkisini gösterir. Bu nedenle deniz kenarlarında 

yetiştirilecek çim bitkilerinin Antalya ekolojik 

koşullarına ve tuza dayanıklı olanlarından 

seçilmesi gerekmektedir. Akdeniz kıyılarında 

tuza dayanıklı çimler doğal olarak 

bulunmaktadır. Bunlar arasından seleksiyon 

yapılmalıdır (Turgeon, 1980).  

Özellikle sıcak iklim buğdaygillerinde 

kışın sararma şeklinde ortaya çıkan “dormansi” 

bu bitkilerde büyümenin durması ve klorofil 

moleküllerinin de parçalanması anlamına gelir. 

Bu dönemde sadece stolon ve rizomların 

boğumlarında canlı büyüme noktaları bulunur. 

Sıcaklığın 10ºC‟a yükselmesi ile dormansi kırılır 

ve canlılığını koruyan boğumlardan yeniden 

gelişme başlar (Avcıoğlu, 1997).  

Antalya‟da sayıları her geçen gün artan 

golf sahalarında karşılaşılan en büyük sorunların 

başında ise; su yetersizliği veya aşırı sulama, 

fazla ilaç kullanımı ve denizden gelen tuzlu 

rüzgar zararları gelmektedir. Sulama suyunun 

dinlendirilmeden kullanılması da çim alanlarda 

toprağın kimyasal yapısında istenmeyen 

değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

 

Çim Alanlarda Görülen Hastalıklar 

Çimler fungal hastalıklara son derece 

duyarlıdır. Özellikle yağışlı, nispi nemi yüksek, 

toprak ve drenaj sorunları bulunan alanlarda 

mantar kökenli yaprak ve sap hastalıkları ortaya 

çıkar.  

Mumya veya sklerontinya hastalığı 

(Sclerotinia homoecarpa): Oldukça yaygın 

görülen bu fungal hastalık sıcak yaz aylarından 

oluşur. Hastalığa neden olan patojen “Sclerotinia 
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homeocarpa” optimum gelişimini 21–27ºC 

arasında gösterir. Başta Agrostis tenuis, Festuca 

sp. ve Bermuda çimleri olmak üzere çok sayıda 

çim türünde önemli zararlar oluşturur. Çim 

alanda küçük (2.5–12.5 cm) kahverengi saman 

rengi, kırmızımsı dairesel lekeler ortaya çıkar. 

Daha sonra bu lekeler birleşerek geniş düzensiz 

alanlar olarak yayılır (Mutlu, 2012).  

Cadı halkası: Bu hastalık basidiomycetes 

sınıfında yer alan Agrocybe spp. Lepiota spp., 

Marasmius oreades gibi funguslar tarafından 

oluşturulur. Tüm çim türlerinde görülebilir. 

Hastalık nemli çim alanı üzerinde daha koyu 

yeşil dairemsi halkalar şeklinde gelişir. 

Yağmurlu ve oldukça nemli dönemlerde bu 

halkalar üzerinde mantarlar kolayca görülür. 

Hastalığa neden olan funguslar toprak üzerindeki 

organik materyallerle beslenir. Çimler bu 

funguslardan direk zarar görmez. Eğer funguslar 

toksik bileşikler salgılarsa veya toprak yüzeyi 

üzerinde oluşan misel tabakası verilen suyun kök 

bölgesine geçişine engel olacak kadar kalın bir 

tabaka oluşturursa çimlerde ölümler görülür 

(Mutlu, 2012).  

Kahverengi yama hastalığı (Rhizoctonia 

solani): Rhizoctonia solani isimli fungus 

türünün sebep olduğu hastalık bazen rhizoctania 

yanıklığı olarak da bilinir. Serin iklim çim 

türlerinin yaz hastalığı olarak bilinse de, birçok 

sıcak iklim çim türlerinde de özellikle sonbahar 

ve ilkbaharda yaygın olarak görülür. Hastalık 

aktivitesi 15.5ºC‟de başlar ancak, 27–32ºC‟de 

çok hızlı gelişim gösterir. Çim yüzeyi boyunca 

ölü çimlerden oluşmuş, açık kahverenginde 

küçük (5–10 cm) veya bazen çok daha büyük 

dairesel şekilde yamalar ortaya çıkar. Enfekte 

olmuş çimlerin yaprakları, yaprak kını, gövdesi 

kök tacı ve kökleri fungustan zarar görür. 

Hastalıklı bitki önce haşlanmış gibi görünür 

daha sonra solarak açık kahverengine döner ve 

ölür. Yoğun keçe tabakası (1.5 cm‟den daha 

fazla), ağır azotlu gübreleme, kötü drenaj, 

gölgeli ortamlar, yüksek sıcaklıklarla birlikte 

seyreden aşırı nemli havalar hastalığın oluşma 

potansiyelini ve zararını önemli ölçüde arttırır 

(Mutlu, 2012).  

Çökerten veya pythium yanıklığı 

(Pythium spp.): Çim alanlarındaki hastalıklar 

içinde hızlı bir şekilde gelişerek en fazla zararı 

veren hastalık olarak bilinir. Çevresel koşulların 

da fungus gelişimine uygun olması durumunda 

bir günde tüm çim alanının tamamı ölebilir. 

Fungus patojenleri (Pythium spp.) tüm serin 

iklim çim türleri ve Bermuda çimi türlerini 

enfekte edebilir ama özellikle Lolium perenne bu 

hastalığa oldukça duyarlıdır. Hastalık özellikle, 

aşırı azot uygulanan, drenajı iyi olmayan ve iyi 

bir hava sirkülâsyonunun olmadığı çim 

yüzeylerde çok daha şiddetli seyreder, oldukça 

büyük zarar verir ve yeniden ekimi gerektirir. 

Enfekte olmuş alanlarda 5–15 cm çapında 

dairesel veya düzensiz saman sarısı lekeler 

gözlemlenir. Pythium spp. türleri aynı zamanda 

bitki köklerinde ve kök tacında da çürümelere 

neden olur. Bu hastalığa karşı kullanılabilecek 

fungusitler mevcuttur. Ancak, en doğrusu uygun 

kültürel işlemlerin uygulanmasıdır. (Mutlu, 

2012).  

Yaprak lekesi veya helminthosporium 

hastalıkları (Helminthosporium cynodontis): 

Drechslera ve Bipolaris spp. türlerinin neden 

olduğu yaprak leke hastalıkları 

Helminthosporium hastalıkları olarak da bilinir. 

Bu patojenler çimlerin yaprak, yaprak kını ve 

gövdelerinde dairesel veya düzensiz koyu 

kahverengi–mor renkli lekeler oluşturur. 

Yapraklardaki bu lekelerin yanında hastalık 

çoğunlukla köklerde ve kök tacında koyu kahve 

renkte çürüklüklerde oluşturur. Kök tacı enfekte 

olmuş bitkiler ise özellikle sıcak ve rüzgarlı 

havalarda ölür ve sonuçta alanda çim örtüsü 

seyrekleşir. Hastalık çoğunlukla serin iklim çim 

türlerinde görülse de, Bermuda ve Zoysia çim 

türleri de bu hastalığa duyarlıdır. Aşırı sulama, 

kötü drenaj, kısa biçim yüksekliği, aşırı azotlu 

gübreleme veya azot yetersizliği bu hastalığın 

gelişmesine yardımcı olur. (Mutlu, 2012).  

Pas hastalıkları (Puccinia spp.): Farklı 

Puccinia spp. türleri Lolium perenne, Cynodon 

sp., Poa pratensis, Zoysia japonica ve Festuca 

türlerinin yaprak, gövde ve kök tacını enfekte 

ederek pas oluşturur. Enfekte olmuş dokular 

üzerinde görülen ilk simptom açık sarı 

beneklerdir. Kısa zaman içinde pas renginde, 

spor taşıyan püstüller bitkinin kutikula 

tabakasından dışa doğru yayılmaya başlarlar. 

Çim yaprak yüzeyinin uzun süre ıslak kalması 

hastalık gelişimine önemli katkıda bulunur. 

Özellikle gölge koşullarda ve besin elementleri 

bakımından fakir topraklar üzerinde yetişen 

çimler bu hastalığa daha duyarlıdırlar. Hastalık 

çim kalitesini düşürür ancak öldürmez. Bu 

bakımdan alan kullanım amacına göre fungusit 

kullanımına gerek duyulmayabilir  
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Antalya ve çevresinde aşırı nemden dolayı 

en çok görülen hastalıkların başında yaprak leke 

ve pas hastalıkları gelmektedir (Mutlu, 2012).  

 

Yabancı Otlarla Mücadele 

Çim alanlarının bir diğer önemli sorunu da 

yabancı otlardır. Yeşil alanlar açısından bir 

bitkinin yabancı ot olarak nitelenmesi, 

bulunduğu ortamdan farklı yaprak, renk ve şekil, 

stolon veya yumak formu içermesine bağlıdır. 

Bu bitkiler, üniformiteyi bozmak yanında, çim 

bitkilerinin su ve besinlerine, karbondioksit 

kaynaklarına ortak olarak da zarar oluştururlar 

(Avcıoğlu, 1997).  

Yabancı otlar, rekabet gücü son derece 

yüksek, çevre şartlarına karşı dayanıklı ve çoğu 

çim türünden daha hızlı gelişme özelliğine sahip 

türlerdir. Biçim yüksekliği yabancı ot gelişimini 

olumlu yönde etkileyebilir. Karışımda yer alan 

çim türlerinin isteği dışında çok dipten yapılan 

biçimlerde yabancı ot gelişimi hızlanır Örneğin 

İngiliz çimi, kamışsı yumak veya kırmızı yumak 

gibi türlerde derin ve sık biçimler bitki 

örtüsünün seyrelmesine, buna karşılık yabancı 

otların gelişmesine yardımcı olur (Açıkgöz, 

1994).  

Yeşil alanların kalitesini son derece 

düşüren ve bozulmalarına neden olan yabancı 

otlarla mücadelede başarılı olmanın temel koşulu 

yabancı otların özelliklerini ve yaşam çemberini 

iyi bilmek gerekir. Bu açıdan önem taşıyan 

temel unsurlar; dormansi, toprak, kültürel 

etmenler, iklim ve yayılma şekilleridir.  

Geniş yapraklı ve rozet formlu gelişme 

gösteren sinirotu (Plantago spp. L.), kara 

hindibağ (Taraxacum officinale F. H. Wigg.), 

sürünücü düğün çiçeği (Ranunculus repens), sarı 

çiçekli gazal boynuzu (Lotus corniculatus), kum 

yoncası (Medicago littoralis), yabani hardal, 

yabani yulaf, ayrık türleri, kanyaş çim alanlarda 

yaygın olarak görülen yabancı otlardan 

bazılarıdır. Kireçli toprakların göstergesi olan 

Medicago falcata (sarı yonca), Euphorbia 

exiqua (ufalı sütleğen) ve Adonis aestivalis (yaz 

kanavcıotu) gibi yabancı otlarda bölge 

çimlerinde yaygın olarak bulunmaktadır (Güner, 

2012; Özer ve ark., 2003).  

 

 

 

Sonuç 

Çim alanlarının oluşturulması zevkli 

olduğu kadar profesyonellik isteyen yoğun bir 

uğraştır. Hastalıkların oluşmasını önlemek veya 

seyrini zayıflatmak için önemli olan; doğru 

bitkilerin seçilip sağlam ve canlı tohumların 

temin edilmesi, toprağın iyi hazırlanıp ekimin 

tekniğine uygun yapılması, bakım ve biçim 

işlemlerine özen gösterilmesidir.  

Ayrıca seçtiğimiz çim tür ve çeşidi 

bölgenin iklimsel ve ekolojik koşullarına ve 

kullanım amacına uygun olmalıdır. Bulunduğu 

bölgenin toprak ve iklim koşullarına uygun 

özellik taşımayan çim türleri seçilerek kurulmuş 

yeşil alanlar çok kısa sürede bozulup 

kaybolmakta, tüm emeklere ve masraflara 

karşılık, aynı alanda her yıl yeniden ekim ve 

bakım yapmak zorunda kalınmaktadır. Yabancı 

otlarla mücadelede sanıldığından çok daha 

önemli bir sorundur. Dikim öncesi ve sonrası 

çim alanın tesis edileceği yerdeki yabancı otları 

kontrol etmek gerekir. Aksi takdirde yabancı 

otlar ortamdaki su ve besin maddelerine ortak 

olarak çimleri zayıf düşürmenin yanı sıra bazı 

hastalık ve zararlılara da konukçuluk 

yapmaktadır.  
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Özet 

İstilâcı yabancı bitkiler (İYB), diğer istilâcı yabancı türler (İYT) gibi, kendi anavatanları dışındaki yerlere 

girmesi ve/veya yayılması biyolojik çeşitliliği tehdit eden, sosyal veya ekonomik hayatı etkileyen yabancı bitki 

türleri olarak tanımlanmaktadır. İnsanların tabiat ve estetik ihtiyacını gidermesinde önemi haiz olan süs 

bitkilerinin de İYB hâlini alması mümkündür. İngiltere‟deki en önemli on İYTden beşi bitkidir ve süs bitkisi 

olarak İngiltere‟ye girmişlerdir. Türkiye‟de de yabancı menşeli süs bitkisi girişi artmaktadır. Bunların İYB 

olarak önümüze çıkması söz konusu olup bazı örnekleri vardır. Türkiye‟de bu konuda bir veri tabanının 

olmaması en önemli eksiklerden biridir. Yöneticilerden ve ilköğretimden başlamak üzere farkındalık yaratma ve 

bilinçlendirme çalışmaları elzem görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: İstilâcı yabancı bitkiler (İYB), istilâcı yabancı türler (İYT), biyolojik çeşitlilik, Türkiye 

 

The Possible Role of Ornamentals at The Introduction and Spread of Invasive Alien Plants and Measures 

to Prevent Introduction/Spread 

Abstract 

Invasive alien plants (IAP) like other invasive alien species (IAS) are defined as plant species that their 

introduction to areas other than their natural habitats can be threat for biodiversity, social life or economy. 

Ornamentals which quench humans need for nature and aesthetic might turn IAP‟s. Five species out of top ten 

IAS in the UK are plants and introduced as ornamentals. Introduction of ornamentals with non–native origin has 

been increasing to Turkey. They can become IAP and there have been some examples. The lack of data base for 

IYT in Turkey is one of the main constraints on the issue. It is suggested that awareness should be created 

starting from administrators and primary education.  

 

Keywords: Invasive alien plants (IAP), invasive alien species (IAS), biodiversity, Turkey 

 

GiriĢ 

İstilâcı yabancı bitkiler (İYB), diğer 

istilâcı yabancı türler (İYT) gibi, kendi 

anavatanları dışındaki yerlere girmesi ve/veya 

yayılması biyolojik çeşitliliği tehdit eden, sosyal 

veya ekonomik hayatı etkileyen yabancı bitki 

türleri olarak tanımlanmaktadır. İYT kavramının 

daha iyi anlaşılabilmesi için yabancı tür 

kavramının da anlaşılmasında fayda vardır. 

Yabancı tür, insanın doğrudan veya dolaylı 

vasıta olmasıyla gelen ve mevcut dağılım 

alanının dışında bir alana giren canlı türü olarak 

tanımlanabilir. Yabancı türü tanımlarken 

belirttiğimiz insan unsuru gözden kaçırılmaması 

gereken bir husustur. Yani tabii akışın dışında 

insanın zorladığı bir durumun söz konusu olması 

İYT kavramı açısından önem taşımaktadır. 

Tanımlardan bütün yabancı türlerin zararlı 

olabileceği sonucunun çıkarılmaması lâzımdır. 

Zevk için kullandığımız süs bitkilerinin, 

tükettiğimiz ve yetiştirdiğimiz ürünlerin veya 

başka maksatlarla kullandığımız diğer bitkilerin 

birçoğu yabancı menşelidir ama istilâcı veya 

zararlı olarak addedilmemektedir, daha doğru bir 

ifadeyle, zararlı değil, aksine faydalıdırlar 

(Uludağ ve Ertürk, 2012).  

İYT kavramının ilk ortaya çıkışında bir 

yabancı türün tabiattaki çeşitliliğe olan etkisi göz 

önüne alınmaktayken, bugün, yukarıdaki 

tanımda da görüleceği üzere topluma veya 

ekonomiye olumsuz etkisi olan yabancı türler de 

İYT olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, 

İYT‟lerin zararları dört ana başlık altında 

incelenebilmektedir (Scalera ve ark., 2012):  

1. Tabiattaki çeşitliliğe etkileri,  

2. Ekosistem hizmetlerine etkileri,  

3. İnsan sağlığına etkileri,  

4. İktisadî faaliyetlere etkileri.  
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Dünyanın yaratılışından beri canlılar ilk 

ortaya çıktıkları alanlar dışında farklı alanlara 

yerleşmişlerdir. İYT‟lerle ilgili çalışmalarda bir 

türün kökeni için Amerika‟nın eski dünyalılarca 

keşfi milat olarak alınmaktadır. Yerleşmiş 

yabancı bitkilerin 1500 yılından evvel gelmiş 

olanlarına arkeofita (archaeophyta), 1500 

yılından sonra gelmiş olanlara neofita (neophyta) 

denilmektedir (Mysliwy, 2008). Avrupa‟ya giren 

yabancı tür sayısı 10.000‟den fazladır (DAISIE, 

2013). Avrupa‟ya giren yabancı türlerden 

(neofita) %13‟ünün ekonomik kayba %11‟inin 

ise ekolojik kayıplara sebep olduğu ifade 

edilmiştir (Vila ve ark., 2010). Globalleşmenin 

getirdiği değişiklikler ve insanlarla malların 

artan hareketliliği, türlerin kendi anavatanları 

dışına girmesini ve yerleşmesini 

kolaylaştırmıştır.  

Mikroskobik canlılardan memelilere kadar 

her grup canlının kendi coğrafyası dışında 

istilacılık özelliği gösteren türleri bulunmaktadır. 

Bitkiler diğer canlılara göre kendi coğrafyaları 

dışına en çok taşınan (belki de kayıt altında 

olduğu veya kolayca fark edilebildiği için) canlı 

türlerinin başında gelmektedir. Avrupa‟da kayıtlı 

10.000 civarındaki yabancı türün 2/3‟ü bitkidir 

(DAISIE, 2013). İster iç mekân olsun ister dış 

mekân olsun, süs bitkilerinin insan hayatında her 

zaman önemli bir yeri olmuştur. Şehirleşme ile 

gri bir hayata mahkûm olan insanların hayatında 

süs bitkileri daha fazla yer almaya başlamıştır. 

Hızlı şehirleşme ve kültür değişimleri de yabancı 

ve alışılmamış türlere insanların merak ve 

eğilimini artırmaktadır (Uludağ ve Ertürk, 2012). 

Artan ilgi artan hareketliliği getirmiş ve sonuç 

olarak süs bitkilerinin İYT olarak görülme oranı 

artmıştır. Bu makalede süs bitkilerinin 

Türkiye‟de İYB olabilmesi ihtimali, bunun 

ortaya çıkarabileceği olumsuzluklar ve alınması 

gereken tedbirler irdelenmektedir.  

 

ĠYB Olarak Süs Bitkileri 

Türkiye‟de İYB ile ilgili liste ve 

dökümlerin olmaması konuyu bütün boyutları ile 

ele almayı zorlaştırmaktadır. Beynelmilel 

teşkilâtlar ve başka ülkelerdeki veriler ışığında 

süs bitkilerinin İYB olması ihtimali ortaya 

konulabilmektedir. Ülkeler arasında oranlar 

değişmekle beraber süs bitkilerinin İYB‟lerin en 

önemli kaynaklarından biri olduğu 

bildirilmektedir (Dehnen–Schmuz ve ark., 

2007). Meselâ, İngiltere‟de en önemli 10 

İYT‟den beşi bitkidir (Çizelge 1): Ludwigia 

grandiflora, Hydrocotyle ranunculoides, 

Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, 

Impatiens glandulifera. Bu bitkilerin tamamı süs 

bitkisi olarak kullanılan türlerdir (UK, 2013). 

Sucul bitkiler olan Ludwigia spp. ve Hydrocotyle 

ranunculoides Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma 

Teşkilâtı (AABKT (EPPO)) tarafından A2 

listesine alınmıştır. Bu liste AABKT üyesi 

ülkelerde sınırlı olarak bu türlerin bulunduğunu 

göstermektedir. Bahsedilen Ludwigia türlerinin 

ticareti Belçika ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde 

yasaklanmıştır. İngiltere‟de ilk 10 önemli İYT 

arasında yer alan diğer bitki türleri ise 

AABKT‟nin İYB listesinde (yüksek yayılma 

potansiyeline sahip türler) yer almaktadır.  

Kuzey Amerika‟da tabiileşmiş 235 odunsu 

bitkinin %85‟inin peyzaj amaçlı (hem süs bitkisi 

hem de erozyonla mücadele gibi işlevli peyzaj) 

%14‟ünün tarım veya ormancılık amaçlı 

getirildiği belirlenmiştir (Reichard ve Hamilton, 

1997 (Reichard, 1994‟e atfen)). Süs bitkisi 

ticareti yoluyla yayılan IAB‟lerden biri 

anavatanı Çin, Tayvan, Kore, Vietnam ve 

Japonya olan Pyrus calleryana‟dır (Culley ve 

Hardiman, 2007). Bu tür Çin‟in değişik 

bölgelerinden Amerika‟ya süs bitkisi olarak ithâl 

edilmiştir. Kendine döllenemeyen bu türün farklı 

çeşitleri arasında döllenme olmaktadır. Farklı 

bölgelerden farklı genotipik yapıda çeşitlerin 

gelmesi bu türün İYT olarak yayılmasını 

kolaylaştırmıştır. Avrupa‟daki yabancı bitki 

istilâlarında en önemli sebep olarak süs bitkileri 

gösterilmekte olup (DAISIE, 2013), 3000‟den 

fazla vaka kaydedilmiştir (Şekil 1). Avrupa‟daki 

yabancı mantarların ise büyük çoğunluğu süs 

amaçlı getirilmiştir (Şekil 2).  

 

ĠYB‟ler Yönüyle Türkiye‟de Süs Bitkileri 

Türkiye‟de süs bitkileri üretimi ve ticareti, 

dünya süs bitkileri üretiminde ve ticaretinde 

yaşanan gelişmelere paralel bir seyir izlemiştir. 

Türkiye‟de ticari anlamda üretimin başlangıcı 

1940‟lı yıllara kadar dayanmaktadır (Doldur, 

2008). Önceleri İstanbul civarında ve Adalar‟da 

başlayan çiçek üretimi daha sonra Yalova‟da 

gelişme göstermiştir (Yazgan ve ark., 2005). 

Asıl gelişme ise 1945 yılında üreticilerin bir 

araya gelerek “Sınırlı Sorumlu Çiçek Üretim ve 

Pazarlama Kooperatifi” ni (Flora) kurmalarıyla 

olmuştur (Doldur, 2008). Üreticilerin Kooperatif 

çatısı altında birleşerek ürünlerini pazarlama 

kolaylığı bulmaları çiçek yetiştiriciliğini çekici 

duruma getirmiştir. 1975‟te kesme çiçek 
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üretimine İzmir‟de de (Balçova ve Narlıdere‟de) 

sebze türlerine alternatif ürün olarak üretime 

başlanmıştır (Altıntaş, 2004). 1980‟li yılların 

ortalarına gelindiğinde, Türkiye‟nin dışa açılma 

politikasıyla kesme çiçek üretiminde de önemli 

değişiklikler oldu. İstanbullu bazı firmaların 

iklim koşulları ve ulaşım imkânlarını da göz 

önünde bulundurarak Antalya‟da üretime 

başlamaları ve yüksek kalitede çiçek elde 

etmeleri, üreticilerin buraya yönelmelerini 

sağladı (Doldur, 2008). 1985 yılında yaşanan iki 

önemli olay Türkiye Süs Bitkileri alt sektörüne 

etkide bulunmuştur. Birincisi Antalya‟da İsrail 

teknolojisi ile 40 dekar alanda kurulan kesme 

çiçek seralarından kesme çiçek ihraç edilerek 1 

milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu durum 

Türkiye‟de bazı düşünceleri değiştirmiş “Çiçek 

lüks tüketimdir, olmasa da olur” düşüncesi 

yıkılmıştır (Yazgan ve ark., 2005). 1985 yılının 

ikinci olayı, saksı çiçeği ithalatının serbest 

bırakılması ile Türk tüketicisinin o güne kadar 

sınırlı sayıda olan türler dışında dünyanın en 

güzel saksı çiçekleri ile tanışması olmuştur 

(Yazgan ve ark., 2005). Bu tanışmanın başka 

neler getirdiği, daha doğru bir ifadeyle neleri de 

götürdüğü yönüyle ele alınmasına İYB açısından 

daha fazla ihtiyaç vardır. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı‟nın süs bitkileri ile ilgilenmesi de 

1985 yılından sonra daha hızlanmıştır. 1985 

yılına kadar, süs bitkileri faaliyetleri çiçek 

soğanı ihracatı ile sınırlı kalmış ve süs bitkisi 

olarak da çiçek soğanları ön planda tutulmuştur 

(Yazgan ve ark., 2005). Giderek artan talep, 

birim alandan fazla ürün alınması ve yüksek 

gelir elde edilmesi, istihdama yapmış olduğu 

katkılar ve ihracat imkânları nedeniyle birçok 

ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu sektör hızla 

gelişmektedir (Yazgan ve ark., 2005). 

Türkiye‟de 28 ilde süs bitkileri üretimi 

yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller 

sırasıyla, İzmir, İstanbul, Yalova Sakarya ve 

Antalya‟dır (Ay, 2009). Türkiye‟deki süs 

bitkileri üretiminin %50‟sini kesme çiçek, 

%47‟sini dış mekân bitkileri, %3‟ünü iç mekân 

bitkileri, %2‟sini doğal çiçek soğanları 

oluşturmaktadır (Ay, 2009). Kapalı ekonomik 

modelin uygulandığı yıllarda üreticiler kendi 

damızlıklarından elde ettikleri ve kolay çoğalan 

karanfil, gül, glayöl, kasımpatı ve frezya gibi 

türleri üreterek geçimlerini sağlamışlarken, 1980 

ile başlayan serbest ticaret ortamıyla birlikte 

dünyanın dört bir yanından farklı bitkilerin gerek 

iç mekân, gerekse dış mekân bitkisi olarak 

ithalatı yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde çok 

sayıda farklı türde bitki çelik, fide ya da fidan 

olarak ithal edilerek, ülkemizde çoğaltılarak 

pazarlanmaktadır (Çizelge 2).  

Türkiye süs bitkileri alt sektörünün 

İYB‟ler yönüyle tam bir incelemesini yapmak, 

konuya temel teşkil edecek olan veri tabanlarının 

bulunmaması, sebebiyle mümkün 

görülmemektedir (Uludağ ve Ertürk, 2012). 

Ancak, Türkiye‟nin ithâl ettiği süs bitkisi sayısı 

da artış göstermektedir (Çizelge 2). Hem oda ve 

süs bitkileri ithalâtında hem de orman ve açık 

hava bitkileri ithalâtında, bilhassa 2005 sonrası 

artış belirgindir, yani Türkiye‟ye giren yabancı 

bitki sayısı, süs bitkileri ithâli kanalıyla 

artmaktadır. Buna genelağ üzerinden yapılan 

satış, takas, hediye işlemleri de eklendiğinde 

meselenin boyutu daha da büyümektedir.  

İngiltere‟de en baştaki 10 tür içerisinde 

olan istilâcı bitki türlerinin hiçbiri Türkiye‟de 

kayıtlı değildir (yine bir süs bitkisi olan 

Ludwigia peploides kayıtlıdır). Ancak bu türlerin 

Türkiye‟de bulunmadığını kesin olarak 

söylemek de mümkün değildir. Meselâ, yine 

önemli bir istilâcı süs bitkisi türü olan Baccharis 

halimifolia Türkiye‟de kayıtlı değildir. Ama süs 

bitkileri ve tabiat konularıyla ilgili bir genelağ 

sitesinde bu türün İstanbul‟dan çekilmiş 

resimleri vardır (bu resimler süs bitkisi olarak 

dikildiği bir yerden değil de tabii alandan 

alınmış gibi durmaktadır, sitede de bu kanıya 

götürebilecek benzer cümleler de mevcuttur).  

 

Sonuç ve Öneriler  

Görüleceği üzere süs bitkileri birçok 

ülkede İYB‟lerin en önemli kaynaklarından 

biridir. Mesele tek başına istilâcı olabilecek bir 

yabancı bitki türünün girişiyle sınırlı değildir. 

Bitkinin üzerinde gelen böcek, mantar, bakteri 

gibi canlılar da İYT olarak veya sınırlı da olsa 

bir zararlı etmen olarak önem taşıyabilmektedir. 

Bunun son yıllardaki en mühim örneklerinden 

biri süs bitkisi olarak ithâl edilen palmiye ve 

hurma türleriyle giren kırmızı palmiye böceğidir 

(Rhynchophorus ferrugineus). Bu süs ağaçlarının 

ve onların üzerinde gelen zararlı türlerin 

ülkemizdeki endemik bir tür olan Datça hurması 

(Phoenix theophrasti) üzerinde olumsuz etkileri 

olabilecektir ve tedbir alınmalıdır (Küçükala ve 

ark., 2008).  

Hem iş gücü yönüyle hem de getirisi 

yönüyle başka ülkelerde olduğu gibi (Niemiera 

ve Von Holle, 2009) Türkiye‟de de süs bitkileri 
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sektörü önemli bir yere ve yönetimler üzerinde 

etkiye sahiptir. Süs bitkisi olarak giren İYB‟leri 

devletin destek ve yaptırımları olmadan önlemek 

mümkün görülmemektedir. Bu diğer ülkelerde 

yapılan çalışmalarda da ortaya konulmuştur. 

Meselâ, Belçika‟da kara liste ve gözlem listesine 

alınmış 57 istilâcı türün çoğunun bahçe ve diğer 

yeşil alanlara dikilmeye devam ettiği 

belirlenmiştir (Halford ve ark., 2011). 

Ülkemizde doğrudan İYT ile ilgili bir mevzuat 

olmamakla beraber bazı dokümanlarda İYT ile 

ilgili hususlara atıf yapıldığı görülmektedir 

(Uludağ ve Ertürk, 2012). Ancak bu 

dokümanlarda da konunun açıklıkla ve çok 

boyutlu olarak ele alındığı söylenemez. Türkiye 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem 

Planında (UBSEP, 2007) konuya özel önem 

atfedilmekle ve sık sık değinilmiş olmakla 

beraber sadece “yabancı türler” olarak 

zikredilmiştir. Bu durum, istilâcılık özelliği 

olmayan yabancı türlerin daha fazla olmasından 

dolayı, genelde İYT‟nin önemini azaltıcı bir 

anlayışın ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir 

(Uludağ ve Ertürk, 2012). Ancak 18.12.2012 

tarihinde çıkarılan “Kırmızı Palmiye Böceği ile 

Mücadele Hakkında Yönetmelik” (GKGM, 

2012) önemli bir adım olarak dikkate 

alınmalıdır.  

Gelişmiş ülkelerde yasaların yanı sıra 

“uygulama prensipleri” ile de meselenin çözümü 

ve olumsuzlukların azaltılması çabaları devam 

etmektedir. Türkiye‟nin de üyesi olduğu Avrupa 

Konseyi süs bitkilerini esas alan “Bağ ve 

Bahçecilik ve İYT Uygulama prensipleri”ni 

hazırlamıştır (Heywood ve Brunel, 2008). 

Avrupa ülkelerinde sektör tarafından kabul 

gören ve uygulanan prensipler (Halford ve ark., 

2011), bugüne kadar Türkçeye bile 

çevrilmemiştir.  

Avrupa Konseyinin bitki numune 

müzeleri (herbarium) ve canlı bitki müzeleri 

(arboretum) için de uygulama prensipleri 

hazırlamakta olduğu bilinmektedir. İthalatçı, 

üretici, satıcı ve bu türleri bulunduran kurum ve 

kuruluşların uygulama prensipleri ve 

uygulanabilir bir kanunî düzenleme olmadan 

İYB meselesi artarak devam edecektir.  

Mevzuatın en önde gelen ayağını 

karantina tedbirleri oluşturacaktır. Çünkü İYT 

ile mücadele stratejilerinin ilk basamağını girişin 

engellenmesi oluşturmaktadır (Genovesi ve 

Shine, 2004).  

Türkiye‟de 2011 yılından itibaren Bitki 

Karantinası yönetmeliğinde 1/A listesinde 

(Türkiye‟de bulunmayan türler) iki yabancıot 

türü yer almaktadır (GKGM, 2011). Bunlardan 

bilhassa Eichhornia crassipes (Su sümbülü) 

önemli bir İYB olarak AABKT listelerinde de 

yer almaktadır. Ancak birkaç türün listelere 

konulmasının yeterli olduğu söylenemez, öncelik 

ve risk analizleri yapılarak ülkemize girmesi 

sakıncalı İYB‟lerin ortaya konulması elzemdir. 

Hatta bu bitki türleriyle gelebilecek zararlı 

etmenler için de istilâcılık risk analizlerini 

yapılması, yabancı türlerin ülkeye girişinden 

sonra takiplerinin yapılması öncelikle ele 

alınması gereken hususlar arasındadır. Yayılmış 

türlerin ortadan kaldırılması ve mücadelesi için 

de düzenlemelere ihtiyaç vardır.  

Ülkemizde, birçok ülkede olduğu gibi, 

İYT‟nin zararlarının fehiminde/farkında 

olunmaması meselenin başında yer almaktadır 

(Uludağ ve Ertürk, 2012). Meselâ Dokuzuncu 

Kalkınma Plânı Çevre Raporunda biyolojik 

çeşitliliği tehdit eden unsurlar içerisinde 

İYT‟den bahsedilmemektedir (DPT, 2006). İYT 

dökümümüzün, hangi türlerin bizim 

coğrafyamızda istilâcı olabileceğini gösteren 

kâfi çalışmanın ve İYT‟nin oluşturduğu zararlar 

üzerinde araştırma ve tahmin raporlarının 

olmaması da aslında meselenin fehiminde 

olunmamasının tabii bir neticesidir. Tarafı 

olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 

2011–2020 stratejisi İYT‟lerin giriş yollarının 

belirlenmesini ve öncelik sırasına konulmasını 

önermektedir (CBD, 2010). Bu yapılırsa süs 

bitkilerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin 

yeri tam olarak belirlenebilecektir ve buna göre 

de tedbirler ve yapılacak diğer işler ortaya 

konulabilecektir. Bilhassa yerli türlerin 

avantajları ortaya konulmalı, estetik ve diğer 

amaçlı kullanımlar için yabancı türlere alternatif 

olabilecek yerli türler üzerine yapılacak 

çalışmalar desteklenmelidir (Uludağ ve Ertürk, 

2012). Bütün bunların becerilebilmesi için ise, 

başta yöneticiler, bilim adamları ve halkta 

konunun vahameti hakkında farkındalığın 

yaratılması ve durumun vahametinin ortaya 

konulabilmesi içinde ciddi bir veritabanı alt 

yapısının oluşturulması icap etmektedir. Yani 

konu ile ilgili tarafların tamamı (ilgili 

bakanlıklardan ilgisiz insanlara kadar) her türlü 

iletişim yolu kullanılarak ciddi olarak 

bilinçlendirilmeli, bunun için de özellikle 

ilköğretimden başlanmasında büyük fayda 
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bulunmaktadır. Yoksa arkasından 

bakakalacağımız mevcut biyolojik çeşitlilik 

kaybedilecek, geriye sadece geçmişin hayali ile 

avunacağımız tekdüze bir ortam kalacaktır.  
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Şekil 1. Avrupa‟ya yabancı kara bitkilerinin giriş yolları (DAISIE, 2013) 

 

 
Şekil 2. Avrupa‟ya yabancı kara mantarlarının giriş yolları (DAISIE, 2013) 

 

Çizelge 1. İngiltere‟de tespit edilmiş en önemli on İYT 

Dikerogammarus villosus Sowinsky 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter and Burdet 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.  

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 

Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) 

Heracleum mantegazzianum Sommier and Levier 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.  

Impatiens glandulifera Royle 

Mustela vison Schereber, 1777 

Myriophyllum aquaticum (vell.) verdc.  
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Çizelge 2. Türkiye‟nin süs bitkileri ithalâtı (2000–2012) (Uludağ ve Ertürk, 2012) 

Bitki Grupları Birim 

Yıllar 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

X 1. 000 

Rododendronlar ve açelyalar; aşılı veya aşısız kg 120 250 210 337 283 284 426 414 189 

Gül çelikleri, daldırmaları veya 

köklendirilmiş; aşılı veya aşısız 
adet 0 0 0 0 125 168 335 541 281 

Orman ağaçlarının köklendirilmiş çelikleri kg 0 0 0 1 10 0 0 0 0 

Orman ağaçlarının köklendirilmiş fideleri kg 0 0 0 21 0 0 0 0 0 

Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş çelikleri kg 24 57 54 200 91 103 183 162 46 

Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş fidanları kg 629 137 3 2 8 6 27 11 0 

Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmemiş çelik 

ve fidanları 
kg 5. 045 17. 090 32. 794 21. 099 23. 554 11. 057 13. 023 20. 707 19. 471 

Diğer açık hava bitkileri kg 0 0 0 0 220 7 907 910 475 

Oda bitkilerinin köklendirilmiş çelikleri 

(kaktüsler hariç) 
kg 553 416 705 1. 114 1. 138 1. 067 1. 302 1. 290 960 

Oda bitkilerinin köklendirilmiş fidanları 

(kaktüsler hariç) 
kg 39 334 314 10 6 6 0 0 0 

Oda bitkileri; tomurcuklu/çiçek açmış çiçekler 

(kaktüsler hariç) 
kg 171 533 653 722 843 1. 131 1. 736 1. 892 1. 419 

Diğer oda bitkileri kg 1. 227 719 607 922 701 603 897 1. 116 744 
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Özet 

Büyük şehir olan Van Kenti, açık yeşil alanlara olan ihtiyacıyla bu araştırmanın konusu olmuştur. Mevcut 

parklar ve rekreasyon alanları yeterli gelmemektedir. Kent parklarında kullanılan canlı materyaller (ağaçlar, 

çalılar, yer örtücü ve sarmaşıklar), cansız materyaller (havuzlar, çocuk oyun elemanları, banklar, aydınlatmalar) 

gözlemlenmiş ve peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmiştir. Araştırma konusu olan parklarda mevcut durum 

ortaya konarak fonksiyonel ve estetik açıdan yapılan yanlışlıklar belirlenip çözüm önerileri ortaya konmuştur. 

Van Kenti parklarının rekreasyonel kullanımının değerlendirildiği bu çalışmada, mevcut rekreasyonel potansiyeli 

ve bitki envanteri belirlenmiş, günümüz ve gelecekteki rekreasyonel düzenlemeler için önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Kent parkları, peyzaj tasarım ilkeleri, rekreasyon 

 

Evaluation of Landscape Architecture Parks in Van Urban 

Abstract 

The metropolitan city of Van has been subject of this study to need for green spaces. Available garden 

and recreation areas aren‟t adequate. Vibrant materials (trees, shrubs, ground cover and vines) and inanimate 

materials, which are used in city‟s garden, have observed and utilized for landscape designing. The current 

situation has been presented and suggesting solutions to problems which are functional and esthetical mistakes 

that subject of research garden. In this study, available recreation potential and plant inventory has been 

evaluated and giving some suggestions for present and future recreational arrangement.  

 

Keyword: Urban park, landscape architecture design principles, recreation 

 

GiriĢ 

Yeşil alanlar kent estetiğine sağladığı 

katkının yanı sıra, kentin iklimi üzerine olan 

olumlu etkileriyle sağlıklı yaşam ortamı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, yeşil alanların 

sadece var olması değil, erişilebilirlikleri, 

dağılımları, kişi başına düşen alan miktarı ve 

sahip olduğu donatı elemanları ile işlevsel 

olması önem taşımaktadır. Parklar şehrin 

muhtelif semtlerine ve çevresine yapılmış 

sakinlerine aktif ve pasif eğlence imkanı 

sağlayan sosyal yeşilliklerdir (Tanrıverdi, 1987).  

Bu araştırmada, Van ilinde belirlenen 

parklar peyzaj tasarım ilkeleri açısından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca doğru peyzaj 

uygulamalarına ulaşabilmek için mevcut duruma 

ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.  

 

Materyal ve Yöntem  
Van dünya üzerinde, 42º40‟ ve 44º30‟ 

Doğu boylamları ile 37º43‟ ve 39º26‟ Kuzey 

enlemleri arasındadır. Türkiye üzerinde ise Doğu 

Anadolu bölgesindeki, kent toprakları 19.069 

km² olan yüzölçümü ile Türkiye topraklarının 

%25‟ini oluşturur. Van, yüz ölçümü bakımından 

Türkiye‟nin 6. büyük ilidir. Rakım yüksekliği 

yaklaşık 1725 m‟dir. İl nüfusu Türkiye İstatistik 

Kurumunun 2011 verilerine göre 1.022.532 

kişidir. Van ilinde karasal iklim hüküm sürer. 

Van gölü etkisiyle çok yüksek bölgelerinde, 

kışın daha az sert geçmektedir (Anonim, 2012).  

Çalışma alanı Van kentsel yerleşimi içinde 

bulunan kentsel dış mekân parklarından, Atatürk 

Kültür Parkı 120.000 m², Van Şehir parkı 1.200 

m², Kurtuluş parkı 5.000 m²‟lik yüzölçümlerine 

sahip kent parklarıdır. Dabbaoğlu parkı 3.000 

m², Şehir parkı 1.200 m² ve Ahmed–i Hani parkı 

1.500 m²lik yüzölçümlerine sahip kent 

merkezinde Cumhuriyet caddesinde bulunan 

parklardır (Anomim, 2005).  

Örnek parkların seçiminde, parkların 

kullanım yoğunluğu dikkate alınmıştır. 

Araştırma, literatür taraması, yerinde gözlem, 

uydu fotoğraflarından yararlanma, Park Bahçeler 

Müdürlüğünden alınan plantasyon projelerinin 

analiz ve değerlendirme yöntemine göre 

yürütülmüştür. Seçilen parklarda, yerinde 

gözlem amacıyla, sörvey çalışması yapılmış, 

mevcut durum ve sorunlar ortaya konulmuştur. 

Parkların sınıflandırılması, (Yıldızcı, 1982) ve 
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(Coşaner, 2009)‟a göre, kent parklarının 

planlama ilkeleri (Nasuh, 1993)‟e göre, kent 

parklarında bitkilendirmenin önemi ve işlevleri 

(Güçlü, 1994)‟e göre, bitkilendirmenin temel 

ilkeleri ve bitkilendirme tipleri ise (Gültekin, 

1994) ve (Nurtekin, 2007)‟e göre 

değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Kent parkları özellikle kısa süreli gidilip, 

çeşitli rekreatif faaliyetlerin 

gerçekleştirilebildiği, kentli için vazgeçilmez 

mekânlardır. Van‟da ise ne yazık ki mevcut yeşil 

alanlar yerini konut veya iş merkezlerine 

bırakmıştır. Nüfusun arttığı, trafiğin 

yoğunlaştığı, mimari yapıların hâkimiyet 

kazandığı ve yeşil alanlara özlem duyulan bir 

kent halini almıştır.  

Van Kent‟i park alanlarının 

bitkilendirmesinde eksiklikler ve yanlışlıklar 

bulunmaktadır. Atatürk Kültür Parkında yoğun 

bir bitkilendirme mevcut iken, Ahmed–i Hani ve 

Musa Anter Barış Parkında bitkilendirme yok 

denilecek kadar azdır. Çalışma konusu olan 

parklardaki bitkiler herhangi bir karaktere göre 

tasarlanmak yerine, renk ve doku uyumu 

gözetilmeksizin gelişi güzel dikilmiş 

bulunmaktalar. Biçim ve boy bakımından 

birbirleriyle zıt bitki kompozisyonları da tüm 

parklarda göze çarpmaktadır. Ayrıca çocuk oyun 

alanlarında bitki kullanımına pek yer verilmediği 

gibi kullanılan ağaçlarda yaprak döken türlerden 

seçilmiştir. Dökülen yapraklarla oluşan kaygan 

zemin ise sürekli hareket halinde olan çocuklar 

için tehlike arz etmektedir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Van‟da ilinde parklarda Abies 

nordmaniana, Cedrus lübani, Cupressus 

macrocarpa, Betula alba, Bracychiton 

populneum, Catalpa bignonioides, Fraxinus 

excelsior, gibi rengiyle, dokusuyla baharda çiçek 

açma özelliğiyle ön plana çıkan ağaçlar 

kullanılabilir. Çalılar için; Buddleia davidlii, 

Spirea vanhouetti, Berberis thunbergii, 

Forsythia intermedia, Hibiscus syriacus, gibi 

bitkiler önerilebilir. . Mevsimlik çiçekler, 

soğanlı bitkiler ve sarmaşıklar için Tulipa spp., 

Narcissus spp, Campsis radicans, Lonicera 

caprifolium gibi bitkiler kullanılabilir.  

Sonuç olarak, Van Kentinde bulunan park 

ve yeşil alanların mahallelere göre dağılım 

tablosu Van Belediyesi Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü‟nde bulunmaktadır. Fakat çoğu 

parkın peyzaj tasarım projeleri algılanamayacak 

derecede eskidir ya da bulunmamaktadır. Bu 

durum tasarım projesi ile revizyonu arası 

bağlantı kurulamamasına neden olmaktadır. 

Tasarım projesi korunmaya çalışılarak bağımsız 

olarak değişen yapısal ve bitkisel tasarım 

uyumsuz, estetik ve fonksiyonel ilkelerle 

bağdaşmayan park tasarımları ortaya koymuştur. 

Bu durum parkları işlevlerinden uzaklaştırmıştır. 

Tasarım projesi bulunmayan parkların yapısal ve 

bitkisel rölövesi de çıkartılmalıdır. Belediyenin 

bu tür çalışmalarda peyzaj mimarları tarafından 

hazırlanacak yarışma projeleri yada 

üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkiye girerek 

çalışması gerekmektedir.  
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Özet 

Kum zambağı (Pancratium maritimum) ülkemizde belirli kumul alanlarda yetişen ve nesli tükenme 

tehlikesi altına giren soğanlı bir bitki türüdür. Avrupa ve Amerika‟da süs bitkisi olarak kültürü yapılmasına 

karşın ülkemizde bu alanda sınırlı sayıda çalışma yapılmış ve süs bitkileri sektörüne kazandırılamamıştır. Beyaz, 

gösterişli ve hoş kokulu çiçekleri bitkinin peyzaj değerini arttırırken içerdiği alkoloitlerle de tıbbi bir bitki olma 

özelliğini kazanmıştır. Sahil alanlarında yetişen ve yayılım gösteren P. maritimum, bilinçsiz yapılaşma ve yaz 

aylarında artan turizm faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu önemli soruna 

bir kez daha dikkat çekmek amacıyla yapılan bu çalışmada, P. maritimum bitkisinin morfolojik özellikleri ve 

ekolojik istekleri hakkında bilgi verilmiş, bitkinin kültüre alınması ve neslinin korunması konusunda yapılan 

sınırlı sayıdaki çalışmalar derlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Pancratium maritimum, kültüre alma çalışmaları, Türkiye kumullarında yayılışı, neslinin 

korunması.  

 

The Studies on Native Pancratium maritimum on The Coasts of Turkey for Cultivation and Protection 

Abstract 

Pancratium maritimum is a species of bulbous plant native to the Turkish coasts of Mediterranean and 

Black Sea region. It grows on coastal sands or just above the high tide mark. Whereas it is grown as ornamental 

plants in Europe and USA, there is a limited number of studies in Turkey and it is not used by ornamental sector 

in Turkey yet. The white flowers have a pleasing scent, which is important in lanscape. It is also a medicinal 

plant at the same time. It is threatened with extinction. This review is on the limited number of research studies 

of this plant in Turkey.  

 

Keywords: Pancratium maritimum, cultivation, Turkish coast, research studies, saving studies 

 

GiriĢ 

Amaryllidaceae familyasına ait Kum 

zambağı (Pancratium maritimum), Türkiye 

kıyılarında belirli kumul alanlarda yayılım 

gösteren ve nesli giderek tükenme tehlikesi 

altına giren bir bitkidir (Demir ve ark., 2012). 

Dünyada Yunanistan, Fransa ve İspanya 

sahillerinde bulunan kum zambağı; ülkemizde 

Kırklareli, İstanbul, Bolu, Bartın, Sinop, 

Samsun, Giresun, Trabzon, Antalya, Mersin ve 

Adana‟nın kumlu sahillerinde doğal olarak 

bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika‟da beyaz 

gösterişli çiçeklerinden dolayı süs bitkisi olarak 

kültürü yapılmaktadır (Hocagil ve ark., 2010).  

P. maritimum özellikle sahil alanlarda 

yayılım gösterdiğinden dolayı turizm bu tür için 

tehdit oluşturmaktadır (Hocagil ve ark., 2010). 

Kıyı kesiminde meydana gelen bilinçsiz 

yapılaşma ve gecekondulaşma, yaz aylarındaki 

turizm faaliyetleri bitkiyi nesli yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Farklı 

illerde bitki ile ilgili koruma çalışmaları 

yürütülmüştür. Bitkinin ve yaşam alanlarının 

korunması yönünde Mersin Özel Çevre Koruma 

Müdürlüğü ve İzmir İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü gibi kurumlar koruma ve tehdit 

unsuru tespiti ile ilgili çalışmalar yürütmüşlerdir 

(Kırıcı ve Tatlı, 2005).  

Nesli „tehlike altında‟ olan kum zambağı 

(P. maritimum) Kızılırmak Deltası‟nda bulunan 

önemli bitki türleri arasındadır (Yavuz, 2011).  

P. maritimum büyük soğanlı, çok yıllık, 

otsu bir bitkidir. Çiçekleri uçta şemsiye 

durumunda, periant 15 cm kadar boya sahip ve 

huni şeklindedir. Çiçekler beyaz renkli ve hoş 

kokuludur (Demir ve ark., 2012). Çiçeklenme 

zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır 

(Hocagil ve ark., 2010). Çiçeklenme safhasından 

önce gelişen P. maritimum‟un yaprakları 

çiçeklenme tamamlanınca kurumaya başlar. 

Yaprakların tamamı sapsız ve dilsiz, düz kenarlı, 

mat–yeşil renkte, küt uçludur. Bitkinin tohumları 

süngerimsi ve suda yüzebilir yapıdadır. 

Düzensiz şekilli, keskin kenarlı, siyah renkli ve 
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çok sayıdadır. Meyve lokulusit kapsüldür. 1–6 

kapsül bir arada bulunmaktadır (Demir ve ark., 

2012). Soğanları yaklaşık 5 cm boyunda olup, 

kumulların 15–20 cm derinliğinde bulunur 

(Anonim, 2012a). Soğanlar, koyu kahverengi 

renkte bir tunik ile örtülü ve zehirlidir (Kırıcı ve 

Tatlı, 2005).  

50 cm‟ye kadar boylanan kum zambağı 

güneş alan, süzek, kumlu toprakları tercih 

etmekte olup, –5
o
C‟ye kadar düşük 

sıcaklıklardan zarar görmemektedir (Kırıcı ve 

Tatlı, 2005).  

Bitki, denize mesafesi ortalama 60 m ye 

kadar olan kumullarda, denize paralel doğrultuda 

yetişmektedir. Habitat değişmemesine rağmen 

denizden uzak kumullarda bitki 

yetişmemektedir. Yetişme toprağının pH sınırı 

7.80–8.23 arasında değişmektedir. % CaCO3 

değeri 4.80–16.84 arasında değişmektedir. Bitki 

orta derecede kireçli toprakları tercih etmektedir. 

P. maritimum kuraklığa ve tuza dayanıklı bir 

bitkidir. vejetatif döneme göre generatif 

dönemde % N, P, K ve organik madde miktarı 

daha düşüktür (Demir ve ark., 2012).  

P. maritimum‟un yetiştirilme sezonu 

boyunca zararlı olarak Soğan Sineği (Eumerus 

amoenus Loew) larvaları görülmüştür (Kırıcı ve 

Tatlı, 2005).  

Bitki süs bitkisi olarak dikkat çekmesinin 

yanında tıbbi bir özellik olan alkoloitlerin 

kaynağı olarak da ön plana çıkmaktadır. Berkov 

ve ark., tarafından yürütülen bir çalışmada P. 

maritimum‟un yaprak ve köklerinde tespit edilen 

16 adet alkoloidten 5 tanesinin ilk defa bu 

bitkide tanımlandığı rapor edilmiştir (Hocagil ve 

ark., 2010).  

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, Pancratium maritimum 

bitkisinin morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile 

ekolojik isteklerinden bahsedilmiş, Türkiye‟de 

yürütülen bazı çalışmalar derlenmiştir. 

Pancratium maritimum bitkisinin kültüre 

alınarak süs bitkileri sektörüne kazandırılması ve 

neslinin devamının sağlanmasına yönelik 

yapılan araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca bitkiyi 

tehdit eden unsurlara dikkat çekilmiştir.  

 

Bulgular 

P. maritimum bitkisi üzerinde Türkiye‟de 

yürütülen bazı çalışmalara aşağıda yer 

verilmiştir.  

 

Pancratium maritimum L. (Amaryllidaceae) 

Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik 

Bir AraĢtırma 

P. maritimum L., çok yıllık, soğanlı, 

soğanlarında çok sayıda alkaloid (özellikle 

galanthamine) içeren bir bitkidir. Hoş kokulu ve 

gösterişli çiçeklere sahiptir ve süs bitkisi olarak 

kullanılır. Bu çalışmada, P. maritimum 

anatomik, morfolojik, ekolojik ve fenolojik 

özellikleri üzerinde durulmuştur. Morfolojik 

ölçümler, Türkiye Florasında verilen ölçülerden 

bazı sapmalar göstermektedir. Ekolojik 

çalışmalarda P. maritimum‟un topraküstü ve 

toprakaltı kısımlarında N, P ve K analizleri 

yapılmış ve vejetatif gelişme dönemindeki N, P, 

K konsantrasyonlarının generatif gelişme 

dönemine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca 0–20 cm derinlikten alınan toprak 

örneklerinde yapılan bazı fiziksel ve kimyasal 

analizlerde N, P, K ve organik madde oranları 

vejetatif dönemde daha fazladır (Kılınç ve 

Yüksel, 1995).  

 

Kum Zambağı (Pancratium maritimum 

L.)‟nın Kültüre Alınabilirliği ve Azot 

Uygulamalarının verim ve verim 

Komponentlerine Etkisi 

Farklı yörelerden (Adana–Yumurtalık ve 

Hatay–Çevlik) toplanan kum zambağı (P. 

maritimum L.) ekotiplerinin verim ve verim 

komponentleri üzerine azot dozlarının (0, 3, 6, 9 

kg/da N) etkileri 2001–2002 ve 2002–2003 

yetiştirme sezonlarında araştırılmıştır. Deneme, 

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında 

kurulmuştur. Bitki boyu, sap sayısı, sap 

uzunluğu, çiçek sayısı, bin tane ağırlığı, soğan 

sayısı, soğanda total alkaloit oranı ve soğandaki 

azot oranı değerleri en yüksek 9 kg/da azot 

uygulamalarında tespit edilmiştir. En düşük 

değerler azot uygulanmayan parsellerde 

saptanmıştır. Buna karşılık, tohumdaki sabit yağ 

oranında, en yüksek değerler azot uygulanmayan 

parsellerde belirlenirken, en düşük değerler 9 

kg/da azot uygulanan parsellerde tespit edilmiştir 

(Kırıcı ve Tatlı, 2005).  

Soğanda en yüksek total alkaloit oranı 

%1.10 ile 9 kg/da N uygulamasında, en düşük 

değer ise %0.55 ile kontrol uygulamasında 

bulunmuştur. Tohumda sabit yağ oranı %29.93 

ile %32.10 arasında değişmiştir (Kırıcı ve Tatlı, 

2005).  
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Kum Zambağı (Pancratium maritimum)‟nın 

Doku Kültürü ile Çoğaltılma Olanağı 

Üzerinde Bir ÇalıĢma 

Türkiye kıyılarında kumul alanlarda 

yayılım gösteren, ancak giderek nesli tehlike 

altına girmeye başlayan, tıbbi amaçlarla da 

kullanım potansiyeli bulunan, soğanlı bir bitki 

olan kum zambağının (P. maritimum) 

çoğaltılmasında doku kültürü yönteminin 

kullanabilme durumunu belirlemek 

amaçlanmıştır. Çalışmada eksplant olarak soğan 

pul yaprakları kullanılmıştır. Materyalin 

yüzeysel sterilizasyonu için sodyum hipokloritin 

değişik dozları ve uygulama süreleri 

denenmiştir. Ancak enfeksiyon oranının 

%40‟ların altına çekmek mümkün olamamıştır. 

Kültüre devam edilebilen eksplantlarda ise 0.2 

mg/l KNA + 1.0 mg/BAP içeren %6 oranında 

sakaroz bulunduran ortamlarda eksplantlarda 

ortalama 2.4 oranında soğancık oluşumu 

sağlanabilmiştir. Elde edilen ön bulgular, kum 

zambağında yapılacak in vitro mikroçoğaltım 

çalışmaları için bir başlangıç oluşturabilecektir 

(Ellialtıoğlu ve Gümüş, 2006).  

 

Pancratium maritimum Köklendirme 

Denemesi 

Tübitak 1007 projesi çerçevesinde yapılan 

çalışmada tohumla ve soğanla köklendirme 

denemeleri kurulmuştur. Tohumlar torf 

ortamında köklendirme kasalarına 100 adet 

ekilmiştir. İlkbahar ve sonbahar denemesi olarak 

kurulmuştur. Her iki dönemde de tohumlardaki 

çimlenme yüzdesi %100 olarak belirlenmiştir. 

Çimlenme sağlanan fidelerin farklı ortamlardaki 

gelişmelerinin gözlenmesi için şaşırtma ve 

bakımları yapılarak gözlemler alınmıştır. En iyi 

gelişme kum ortamında gözlenmiş, kum + torf 

ortamı bunu takip etmiş en az gelişme bahçe 

toprağı + kum + torf ortamında saptanmıştır. 

Bahçe toprağı + kum + torf ortamında büyüme 

ve gelişme yavaş olurken diğer ortamlarda hızlı 

olduğu gözlemlenmiştir (Ulun ve Hocagil, 

2009).  

İlkbaharda sökülen soğanlar kum 

ortamında çimlenmeye alınmıştır. 100 adet 

soğandan hepsinde çimlenme sağlanmıştır (Ulun 

ve Hocagil, 2009).  

Soğanla üretilen bitkiler ikinci yılda çiçek 

açarken tohumla üretilenlerde çiçeklenme 

görülmemiştir (Ulun ve Hocagil, 2009).  

 

Mersin Ġlinde Ġki Farklı Bölgede Belirlenen 

Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.) 

Genotiplerinin Genetik Farklılıklarının SRAP 

ve RAPD Markırları Yardımıyla Belirlenmesi 

Bu çalışmada Mersin–Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Kazanlı 

sahillerinden alınan 24 adet genotipin moleküler 

markörler yardımıyla genetik ilişkileri 

belirlenmiş; 5 adet RAPD primeri ile 35 band ve 

22 adedi polimorfik, 3 adet SRAP primeriyle 15 

band ve 10 adedi polimorfik bulunmuştur. 

Genotipler arasındaki genetik farklılık 0.71 ile 

0.99 arasında değişmektedir. RAPD ve SRAP 

moleküler markör sistemlerinin genetik 

varyasyonu belirlemede etkin olarak 

kullanılabileceği görülmektedir (Hocagil ve ark., 

2010).  

 

Batı Karadeniz Bölgesindeki Kum 

Zambaklarına (Pancratium maritimum) Ġkinci 

Konut ve Rekreasyonel Kullanımların 

Etkileri 

Bu çalışmada P. maritimum‟a 

yapılaşmanın ve rekreasyonel kullanımların 

etkilerinin saptanması ve koruma önlemlerinin 

neler olabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu nedenle Sakarya ilinin Kocaali ilçesindeki 

deniz kenarı kumulları gözlemlenmiştir. İnsan 

baskısı olarak rekreasyonel faaliyetler ve 

yapılaşmanın etkileri gözlemlenmiştir. P. 

maritimum‟un mevcut durumunu belirlemek için 

ise Braun–Blanquet in yüzey kaplama 

yönteminden yaralanılmıştır. Araştırmanın 

bulguları P. maritimum‟un yaşam ortamları ile 

insanların rekreasyonel aktiviteleri için tercih 

ettikleri alanlar aynı olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca kumulların kullanıma kapatılması P. 

maritimum‟un sayısının, başak sayısının ve 

kapladıkları alanın artışına neden olduğu 

belirlenmiştir (Demir ve ark., 2010).  

 

Belek–Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Kum Zambağı (Pancratium maritimum) 

Koruma ve Ġzleme Projesi  

Bu proje kapsamında; Belek ve Patara 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılan arazi 

çalışması ve değerlendirmelerle; türün alandaki 

dağılımı, vejetasyon ve habitat bilgileri, eşlik ve 

rekabet eden bitkilerin belirlenmesi, lokalite ve 

yayılış alanları ile isteklerinin belirlenmesi, 

türün karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte olası 

tehditler ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Türün dağılımı haritalandırılarak yoğunluklarına 
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göre derecelendirme yapılmıştır. 3x3 m=9 m
2
‟lik 

deneme alanında bulunan birey sayısı, öbek 

sayısı, öbekteki birey sayısı, boy, yaprak, çiçek 

ve meyve sayıları ile eşlik eden bitkilerle tehdit, 

koruma ve izleme önerileri geliştirilmiştir. 9 m
2
 

alanda bulunan birey sayısından yola çıkılarak 

deneme alanının içinde bulunduğu poligonda var 

olan birey sayısına ulaşılarak populasyonun 

genel durumu hakkında veri elde edilmiştir 

(Anonim, 2010).  

 

Sinop Akliman Mevkiindeki Kum Zambağı 

(Pancratium maritimum) Bitkisinin Neslinin 

Devamını Tehdit Eden Unsurların 

Belirlenmesi ve Doğal Ortamı DıĢında 

YetiĢtirilip Sayısının Arttırılması  

Bu çalışmada Akliman kumsalında bitkiyi 

tehdit eden unsurların belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması için ildeki yetkili kuruluşlara 

müracaat edilmesi, gerekenlerin yapılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca bitkinin doğal ortamı 

dışında yetiştirilip, doğal ortamlarına aktarılması 

planlanmıştır. Çalışma iki aşamada 

yürütülmüştür. Bitkinin doğal ortamı olan 

Akliman kumsalında bitkinin yoğunluğu, çiçek 

sayısı, oluşturduğu tohum sayısı ile bulunduğu 

ortamındaki bitki sayısı arasındaki ilişki, iki bitki 

arasındaki mesafe ve bulunduğu ortamda baskın 

olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Ayrıca Bitkiyi bulunduğu ortamda tehdit eden 

unsurlar belirlenmiştir. Okul ortamında yapılan 

çalışmada ise 200 adet kum zambağının 

çimlenme potansiyeli izlenmiştir. Çimlenen 

tohumlar belli bir büyüklüğe geldiğinde uygun 

bir ortama aktarılması planlanmıştır. Çalışmanın 

sonunda tohum oluşturma ve çimlenme 

potansiyeli yüksek olan bitkinin, bulunduğu 

ortamda yayılımının kısıtlı olduğu görülmüştür. 

Bitki tohumlarının kontrollü olarak kumsal 

dışında çoğaltılıp, kendi ortamlarına dikilmesi 

ile neslin devamı sağlanmış olacaktır. Akliman 

kumsalında kum zambağını tehdit eden unsurlar, 

turizm faaliyeti, piknik alanı olarak kullanılma, 

küçük bahçecikler oluşturma, kamp alanı olarak 

kullanılma, gecekondulaşma şeklinde 

belirlenmiştir. Kumsalda bitki ile ilgili tanıtıcı 

herhangi olmadığından, Orman ve Su işleri 

Sinop Şube Müdürlüğü‟nden tabela konulması 

konusunda destek alınmıştır (Demir ve ark., 

2012).  

 

 

 

TartıĢma ve Sonuç 

Gösterişli ve kokulu beyaz çiçekleriyle 

peyzaj değeri yüksek olan, içerdiği alkoloitlerle 

tıbbi bitki özelliği taşıyan ve ülkemizde nesli 

tükenme tehdidi altında bulunan P. maritimum, 

biyo–çeşitlilik yönünden korunması ve 

geliştirilmesi gereken bir türdür. Kum zambağı 

bitkisi, doğal yaşam alanları olan kumul 

sahillerin büyük bölümünün plaj ve ikinci konut 

olarak kullanılması, rekreasyonel kullanımlarla 

bilinçsiz insanlar tarafından zarar görmesi ve 

soğanlarının toplanması nedeniyle nesli tehlike 

boyutuna ulaşmış bir türdür. Bitkinin doğal 

yetişme ortamında korunması ve neslinin devamı 

için kıyı kanununa uygun yapılaşma, kumullarda 

doğru rekreasyonel alan planlaması ve halkın 

bilinçlendirilmesi ile mümkündür. P. maritimum 

bitkisinde koruma önlemleri dışında, çoğaltma 

ve kültüre alma çalışmaları ile süs bitkileri 

sektörüne kazandırılması yönünde araştırmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Özet 

Sümbül (Hyacinthus orientalis L.), Liliaceae familyasına ait oldukça popüler soğanlı bir süs bitkisidir. 

Dünya genelinde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan bir türdür. Toprak tuzluluğu dünya üzerinde kurak ve yarı 

kurak bölgelerde görülen ve bitki morfolojisi ve fizyolojisini etkileyen önemli bir abiyotik stres faktörüdür. Tuz 

stresinin bitki gelişimi açısından önemli etkileri olduğu da bilinmektedir.  

Bu çalışmada farklı tuz konsantrasyonları altında yetiştirilen Jan Boss sümbül çeşidinde yaprak kuru 

ağırlığı, yaprak oransal kuru ağırlığı, yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, çiçek sapı uzunluğu, çiçek başağı 

uzunluğu, tuz semptom skalası ve yaprak klorofil içeriği (SPAD) belirlenmiştir. Denemeler, kontrollü koşullarda 

torf ortamında yürütülmüştür. Bitkiler 0, 25, 50, 75, 100, 200, 400 ve 600 mM NaCl solüsyonu ile 15 boyunca 

iki gün aralıklarla sulanarak tuz stresi yaratılmıştır. Tuz uygulamalarına bitkilerin çiçeklenmeye başladığı 

aşamada başlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre incelenen parametrelerden yaprak kuru ağırlığı, yaprak oransal 

kuru ağırlığı, yaprak uzunluğu, çiçek sapı uzunluğu, çiçek başağı uzunluğu artan tuz stresi ile birlikte azalma 

göstermiştir. Yaprak klorofil içeriği (SPAD) ve tuz semptom skalası tuz stresi altında istatistiksel olarak 

değişmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tuzluluk, sümbül, bitki gelişimi  

 

Effects of Salt Stress on Growth of Hyacinth (Hyacinthus Orientalis) 

Abstract 

Hyacinth (Hyacinthus orientalis L.) is very popular bulbous ornamental plant belonging to Liliaceae 

family. It is grown worldwide as a commercially important plant. Soil salinity is a major abiotic stress in 

agriculture worldwide which affects plant morpho–physiology and is considered as an important agricultural 

problem for dry and semi–dry fields in many regions. It is known that salinity is an important stress factor on 

plant growth.  

In this study the effect of salt stress on leaf dry weight, leaf relative dry weight, leaf number, leaf length, 

flower stem length, flower spike (cm) length, SPAD and salt stress scale of hyacinth (Hyacinthus orientalis L. 

var. Jan Boss) plants were investigated. The plants were irrigated with different NaCl concentration by the 

addition of 0, 25, 50, 75, 100, 200, 400 and 600 mM for 15 days with two days intervals in peat medium under 

controlled conditions. Salt treatments were imposed to plants at the beginning of flowering stage. According to 

the results leaf dry weight, leaf relative dry weight, flower stem length, flower spike length, leaf length were 

reduced by salt stress. Chlorophyll concentration (SPAD Units) and symptoms scores changed significantly in all 

treatments.  

 

Keywords: Salinity, hyacinth, plant growth 

 

GiriĢ 

Bitkisel üretimde stres; bitkinin yaşadığı 

ortamda bir veya birden fazla etmenin etkisiyle, 

büyüme ve gelişmenin olumsuz yönde 

etkilenmesi, verim düşüklüğü gibi bazı olumsuz 

sonuçların ortaya çıkması olarak kabul 

edilmektedir. Tuzluluk stresi en önemli çevresel 

streslerin başında gelmektedir. Tuzluluk 

dünyada sulanabilir alanların üçte birini 

etkilemekte ve ürün kayıplarına neden 

olmaktadır (Ravindran ve ark., 2007). Toprakta 

bulunan çözünebilir tuzların miktarı, bitkinin 

büyüme ve gelişmesi için gerekli olan miktarın 

üzerine çıktığında sorunlar başlamaktadır 

(Ashraf, 1994). Yüksek tuzlu olarak 

nitelendirilen topraklar, Na
+
, Cl

–
 ve CO3

–2
 

elementlerini yüksek oranda içermektedir (Wang 

ve ark., 2008). Bu önemli tarımsal ve çevresel 

sorunu yaratan birçok faktör bulunmaktadır. 

Tuzlu yer altı ve tarımsal drenaj sularının 

denetimsiz bir şekilde sulamada kullanılması, 

çorak toprakların oluşmasına neden olmaktadır 

(Bahçeci, 1995). Süs bitkileri yetiştiriciliği 

düşünüldüğünde ise tuzluluk, özellikle denize 

yakın bölgelerdeki bahçelerin ve çevre 

peyzajının önemli bir sorunu olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Ferrante ve ark., 2011). Bunun yanı 

sıra kış aylarına yoğun kar yağışının yaşandığı 
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ülkelerde karayollarında buzlanmaya karşı 

kullanılan tuz uygulamaları, bu önemli çevresel 

sorunu da beraberinde getirmektedir (Townsend 

ve Kwolek, 1987).  

Bitki yetiştirme ortamları ve sulama 

sularındaki tuzluluk bitki gelişimini olumsuz 

etkilemekte ve tarımsal üretimde beklenen 

verimin alınmasını engellemektedir (Parida ve 

Das, 2005; Daşgan ve ark., 2012). Süs 

bitkilerinde de diğer tarımsal ürünlerde olduğu 

gibi tuz stresi karşısında bazı bitkisel sorunlar 

yaşanmaktadır. Ancak süs bitkileri açısından 

tuzluluk zararı düşünüldüğünde estetik kaygılar 

daha fazla öne çıkmaktadır (Cassaniti ve ark., 

2012). Tuz stresi, bitkiler üzerinde tohum 

çimlenmesinden itibaren başlayarak bütün 

gelişim aşamalarında etkili olmaktadır (Mangal 

ve Lal., 1990; Awang ve ark., 1993; Botella ve 

ark., 1997; Daşgan ve ark., 2012). Tuzun toksik 

etkisi ilk önce yaşlı yaprak uçlarında başlayıp 

yaprak ayasına ve sapına doğru ilerleyen kloroz 

seklinde kendini göstermektedir. Tuzlu 

koşullarda büyüyen bitkilerin gelişimi 

yavaşlayarak boyları kısalmakta, yaprakları ise 

çoğunlukla küçük ve koyu renkte olmaktadır 

(Hasegawa ve ark., 1986; Mer ve ark., 2000). 

Tuz stresine maruz kalan bitkilerde yeşil aksam 

ve kök gelişimi de olumsuz etkilenip yaprak, 

gövde ve köklerde kuru ve yaş ağırlık kayıpları 

yaşanmaktadır (Botella ve ark., 1997; Ali Dinar 

ve ark., 1999; Chartzoulakis ve Klapaki, 2000).  

Tuzlu koşullar altında normal bir gelişme 

ve büyüme gösterebilen dayanıklı bitkilerin 

tercih edilmesi, tuz stresine karşı bir çözüm 

yöntemi olarak düşünülmektedir (Epstein ve 

ark., 1980; Dasgan ve Koc, 2009; Daşgan ve 

ark., 2012). Bitki yetiştiriciliğinde başarılı 

olabilmek için, diğer stres koşullarında olduğu 

gibi, bitkilerin tuzlu koşullarla karşı karşıya 

kaldığında ortaya koyacağı tepkilerin bilinmesi 

önem taşımaktadır. Tuzlu koşullar altında 

bitkiler genotipik özellikleri çerçevesinde 

tepkiler gösterebilmektedir; Bazı bitki tür ve 

çeşitleri tuzluluktan az düzeyde etkilenirken, 

bazıları ise ölümcül biçimde zarara uğramaktadır 

(Levitt, 1980). Bitkilerin tuza karşı gösterdiği 

tepkiler; genotipe, bitkinin içinde bulunduğu 

gelişme dönemine, karşı karşıya kalınan tuz 

konsantrasyonuna, iklim ve toprak faktörlerine 

göre değişebilmektedir. Tuz stresine 

dayanıklılığın, bitkinin gelişme aşamalarına 

bağlı olarak değiştiği rapor edilmektedir 

(Lauchli ve Epstein 1990; Johnson ve ark., 

1992). Birçok bitki türünde, tuzluluk için 

fizyolojik çalışmalar, işçilik, zaman ve 

ekonomik yönden daha avantajlı olduğu için 

genç bitki aşaması temel alınarak 

gerçekleştirilmektedir (Pérez–Alfocea ve ark., 

1993; Alarcon ve ark., 1994; Alian ve ark., 

2000; Al–Karaki, 2000; Daşgan ve ark., 2012). 

Bilindiği gibi sümbül bitkisi ticari olarak çiçek 

açma başlangıcında satışa sunulmaktadır. Bu 

aşamada mevsimlik dış mekan bitkisi veya saksı 

içinde iç mekan bitkisi olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle sümbül 

bitkisinin çiçeklenme aşamasındayken 

karşılaşacağı stres faktörleri ayrı bir önem 

taşımaktadır. Tuz stresinin sümbül bitkisine olan 

etkileri hakkında çok sınırlı bilgi bulunmaktadır 

(Türkoğlu ve ark., 2011). Sümbülün farklı 

gelişim aşamalarında tuz stresine karşı 

tepkilerinin araştırıldığı yeni çalışmaların 

ışığında bu konu daha iyi ortaya konacaktır. 

Sümbül ticari değeri olan soğanlı bir bitki 

türüdür. Sümbül, Liliaceae familyasına ait bir tür 

olup doğal olarak Türkiye‟de ve Güney 

Akdeniz‟de yayılım alanı bulmuştur (Rees, 

1992). Sümbülün kesme çiçek, dış mekan veya 

saksılı–iç mekan bitkisi olarak kullanımı 

bulunmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu güzel koku 

bileşikleri ile parfümeri sektörü için de değer 

taşımaktadır (Abdulrahman ve Kako, 2012). Bu 

önemli soğanlı bitki türünün hem doğal 

genotipleri, hem de ticari çeşitleri ile yapılacak 

çalışmalar ile sümbül bitkisinin tuz stresi 

karşısındaki tepkileri ortaya konabilecektir. 

Ayrıca bu çalışmalarla bu stres faktörüne karşı 

tolerans bakımından kullanılacak etkin 

parametreler de belirlenebilecektir. Bu amaçla 

bu çalışmada farklı tuz konsantrasyonları altında 

yetiştirilen Jan Boss sümbül çeşidinde yaprak 

kuru ağırlığı, yaprak oransal kuru ağırlığı, 

yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, çiçek sap 

uzunluğu, çiçek başak uzunluğu, yaprak klorofil 

içeriği (SPAD) ve tuz semptomunun 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Denemede Jan Boss Sümbül çeşidine ait 

soğanlar kullanılmıştır. Bitkilerin çiçek açma 

döneminde tuz uygulamalarına başlanmıştır. Tuz 

uygulaması için bitkiler 0 (kontrol), 25, 50, 75, 

100, 200, 400 ve 600 mM NaCl solüsyonu ile 

her bir bitkiye 100 ml olacak şekilde iki gün 

aralıklarla olmak üzere 15 gün boyunca 

sulanarak uygulanmıştır. Deneme üç 
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tekrarlamalı olacak şekilde planlanmıştır. 

Deneme süresince bitkilerde çeşitli gelişim 

parametreleri değerlendirilmiştir. Denemede 

yaprak kuru ağırlığı (g), yaprak oransal kuru 

ağırlığı (%), yaprak sayısı (adet), yaprak 

uzunluğu (cm), çiçek sap uzunluğu (cm), çiçek 

başak uzunluğu (cm), yaprak klorofil içeriği 

(SPAD) ve tuz semptomu belirlenmiştir.  

Deneme sonunda yapraklar sabit ağırlığa 

gelince kadar 65°C‟de etüvde kurutulduktan 

sonra kuru ağırlık (g) belirlenmiştir. Tuz 

uygulamalarına bağlı olarak elde edilen yaprak 

kuru ağırlıkları kontrol uygulaması ile 

oranlanarak oransal yaprak ağırlığı 

belirlenmiştir. Deneme sonunda bitkilerde 

yaprak sayısı, bitki üzerindeki tüm yaprakların 

sayılması ile adet bitki
–1

 olarak belirlenmiştir. 

Yaprak uzunluğu (cm), çiçek sap uzunluğu (cm) 

ve çiçek başak uzunluğu (cm) ölçülerek 

kaydedilmiştir.  

Bitkilerde morfolojik olarak ortaya çıkan 

zararlanmanın derecesini belirlemek amacıyla; 

bitkiler tuz stresine girdiklerinde, görsel 

semptom skala değerlendirmesi yapılmıştır. Tuz 

semptom değerlendirilmesi için daha önceki 

çalışmalarda kullanılmış olan skala 

değerlendirmeleri sümbüle uyarlanarak bir skala 

oluşturulmuştur. (Kuşvuran ve ark., 2011). 

Tuzun yarattığı toksik etki, 1‟den 5‟e doğru 

gidildiğinde artan zararı gösteren skala ile 

uygulama dozlarına göre bitki semptomları 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Tuz 

uygulamasından 15 gün sonra, belirlenen 

semptomlara göre bitkilere 1‟den 5‟e kadar puan 

verilmiştir: 1: Bitkinin tuz stresinden hiç 

etkilenmemesi, 2: Büyümede yavaşlama, 

çiçeklerde ve yapraklarda hafif bir dirilik kaybı 

2: Büyümede yavaşlama, çiçeklerde ve yaprak 

uçlarında hafif bir sararma 3: Çiçeklerde ve 

yaprak uçlarında %25 oranında sararama ve 

kuruma, 4: Çiçeklerde ve yaprak uçlarında %25–

50 oranında sararama, başak üzerinde çiçek 

tomurcuklarının açmadan kuruması 5: 

Büyümede belirgin yavaşlama çiçeklerde ve 

yaprak uçlarında belirgin sararma, başak 

üzerinde çiçek tomurcuklarının açmadan 

kuruması.  

Yaprak klorofil miktarı, SPAD okumaları 

ile SPAD–502 (Minolta, Japan) cihazıyla 

belirlenmiştir.  

Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri 

kullanılan deneme desenine göre “SAS 9.0” 

paket programında varyans analizine tabii 

tutulmuştur. Ortalamalar %5 önem seviyesinde 

LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılarak 

karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Tuz stresi altında bitkilerde büyüme ve 

gelişmede duraksama olduğu birçok bitki 

türünde daha önce yapılmış çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Mer ve ark., 2000; Kuşvuran ve 

ark., 2011; Daşgan ve ark., 2012). Soğanlı süs 

bitkilerinde tuz stresinin etkileri ile ilgili ise 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (veatch–

Blohm ve Morningstar, 2011; Aydınşakir ve 

ark., 2010; Türkoğlu ve ark., 2011; veatch–

Blohm ve ark., 2013). Genel olarak tuz zararı 

altında bitkilerde, yeşil aksam oluşumunda, bitki 

boyunda, yaprak alan ve sayısında azalma 

olduğu belirtilmektedir (Mer ve ark., 2000; 

Dasgan ve Koc, 2009; Kuşvuran ve ark., 2011; 

Daşgan ve ark., 2012).  

Yapılan bu çalışmada tuz stresi altında 

yetiştirilen sümbül bitkilerinin incelenen 

büyüme parametrelerinden yaprak kuru ağırlığı 

ve yaprak uzunluğu bakımından değişimleri, 

istatiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 1). 

Tuz uygulamaları ile yaprak kuru ağırlıklarının 

azaldığı belirlenmiştir. Deneme sonunda en 

yüksek yaprak kuru ağırlığı kontrol 

uygulamasından elde edilirken, en düşük ise 600 

mM NaCl uygulamasında bulunmuştur. Tuz 

stresi altındaki sümbül bitkilerinin kontrol 

uygulamasına göre oransal yaprak kuru ağırlık 

kayıplarının %16.07 ile %50.90 arasında olduğu 

belirlenmiştir. Yine yaprak uzunluklarının da 

uygulamalara bağlı olarak azaldığı 

belirlenmiştir. En yüksek yaprak uzunluğu 

kontrol (12.67 cm); en düşük (7.27 cm) ise 600 

mM uygulamasından elde edilmiştir. Deneme 

sonunda yaprak ağırlığı ve yaprak 

uzunluklarında görülen kayıplar tuz stresinin 

sümbül bitkisinde yarattığı olumsuz etkiyi ortaya 

koymaktadır. Çalışmada bitkilerin yaprak 

sayısında istatistiksel fark bulunmamasına karşın 

yaprak kuru ağırlıklarının azalması, tuz stresinin 

yarattığı olumsuz etkiyi daha iyi ortaya 

koymaktadır. Benzer şekilde tuz stresi altında 

toprak üstü aksam gelişiminde gerileme ve 

ağırlık kayıpları daha önce yapılmış bir çok 

çalışmada da ifade edilmektedir (Daşgan ve ark., 

2012; veatch–Blohm ve ark., 2013)  

Çalışmada sümbül bitkilerinin tuz stresi 

altında çiçek sap ve çiçek başak uzunluğu 

bakımından değişimler, istatiksel olarak önemli 
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bulunmuştur (Çizelge 1). En yüksek çiçek sapı 

uzunluğu (25.00 cm) kontrol; en düşük (10.17 

cm) ise 600 mM uygulamasından elde edilmiştir. 

Paralel şekilde uygulamalar boyunca çiçek başak 

uzunluklarında da azalış belirlenmiştir. En 

yüksek çiçek başağı uzunluğu (12.67 cm) 

kontrol; en düşük (7.33 cm) ise 600 mM 

uygulamasından elde edilmiştir. Tuz stresi 

altında süs bitkileri için öncelikli özellikler olan 

çiçek sapı ve çiçek başağı uzunluklarında 

belirgin olarak azalma ve buna bağlı olarak 

kalite kayıpları yaşanmaktadır (Aydınşakir ve 

ark., 2010). Burada sonuçları sunulan araştırma, 

sümbül bitkisinde bu iki önemli kalite 

parametresinin tuz stresinden olumsuz 

etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

Çalışma sonucunda tuz stresi altında 

yetiştirilen sümbül bitkilerinin uygulamalara 

bağlı olarak SPAD değerlerindeki değişim, 

istatiksel olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 2). 

En düşük SPAD değeri, 400 ve 600 mM NaCl 

uygulamalarında tespit edilmiştir. Nitekim tuz 

stresi altında bitkilerin klorofil içeriğini ortaya 

koyan SPAD değerinin diğer gelişim 

parametrelerine göre daha az değişkenlik 

gösterdiği bilinmektedir (Cassatini ve ark., 2012) 

Buna karşın yüksek tuz stresi altında yaprak 

SPAD değerinde azalışlar görülmektedir (Niu ve 

ark., 2007; Niu ve Cabrera, 2010).  

Tuz stresi altında bitkilerde stresten en 

fazla etkilenen organlar, yapraklardır (Munns ve 

Termaat, 1986), Genel olarak tuzun toksik etkisi 

yaprak uçlarında kloroz şeklinde görülmekte ve 

bu kısımlar nekroze olarak zararlanma 

göstermektedir (Mer ve ark., 2000; Cassatini ve 

ark., 2012). Çalışma sonucunda tuz stresi altında 

yetiştirilen sümbül bitkilerinin uygulamalara 

bağlı olarak Semptom skala değerlerindeki 

değişim, istatiksel olarak önemli bulunmuştur 

(Çizelge 2). Buna göre; 25 ve 50 mM‟lık tuz 

uygulanan bitkiler 1.33 ve 1.67 skala değerleri 

ile stresten en az etkilenen; 400 ve 600 mM tuz 

uygulanan bitkiler ise 4.33 ve 4.67 skala 

değerleri ile tuz stresinden en fazla zarar gören 

bitkiler olarak belirlenmiştir. Deneme sonunda 

sümbül bitkisinde bütün tuz 

konsantrasyonlarında semptomlar görülmesine 

rağmen tuzun toksik etkisinin 100 mM 

üzerindeki dozlarda daha belirgin olduğu ve 400 

ve 600 mM NaCl konsantrasyonlarında en 

şiddetli olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar daha 

önce yapılmış çalışmalarla paralellik 

göstermektedir. Nitekim Türkoğlu ve ark., 

(2011), sümbül bitkisinde 200 ve 400 mM NaCl 

konsantrasyonlarında yapraklarda belirgin 

sararma ve nekrozlar olduğunu bildirmektedir.  

 

Sonuç 

Tuz stresi, tohumun çimlenmesinden 

itibaren başlayarak bütün bitki gelişim 

aşamalarında etkili olmaktadır. Bitki yetiştirme 

ortamları ve sulama sularındaki tuzluluk, 

tarımsal üretimde beklenen verimin alınmasını 

engellemektedir. Süs bitkileri açısından tuz 

zararı düşünüldüğünde ise estetik kaygılar daha 

fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle bu 

araştırmada, sümbül bitkisinin tuz stresi altında 

bazı gelişim parametreleri incelenmiştir. 

Sonuçta, yaprak kuru ağırlığı, oransal yaprak 

kuru ağırlığı, yaprak uzunluğu, çiçek sap 

uzunluğu, çiçek başak uzunluğu, SPAD değeri 

ve tuz semptom skalası bakımından tuz stresinin 

önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Uygulanan 

tüm tuz konsantrasyonlarının bitki gelişimi ve 

estetik değeri üzerine olumsuz etkileri olduğu 

belirlenmiştir. Tuzun toksik etkisinin 100 mM 

üzerindeki dozlarda daha belirgin olduğu ve 400 

ve 600 mM konsantrasyonlarında en şiddetli 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ile sümbül 

bitkisinde tuz zararı ortaya konulmuştur. Bu 

önemli soğanlı bitki türünün hem doğal 

genotipleri hem de ticari çeşitleri ile yapılacak 

çalışmalar ile sümbül bitkisinin tuz stresi 

karşısındaki tepkilerinin ve bu stres faktörüne 

karşı tolerans bakımından kullanılabilecek etkin 

parametrelerin ortaya konması mümkün 

olabilecektir.  
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Çizelge 1. Sümbül bitkisinin farklı tuz seviyeleri altında bitki büyüme parametreleri; yaprak kuru ağırlığı (g), 

yaprak oransal kuru ağırlığı–(%), yaprak sayısı (adet), yaprak uzunluğu (cm), çiçek sap uzunluğu (cm), 

çiçek başak uzunluğu (cm).  

NaCl Kons. 

(mM) 

Yap. Kuru 

Ağırlığı (gr) 

Yap. Oran. 

Kuru Ağ. (%) 

Yaprak Sayısı 

(adet) 

Yaprak Uzunluğu 

(cm) 

Çiçek Sapı 

Uzunluğu (cm) 

Çiçek Başak 

Uzunluğu (cm) 

0 1.03 ±0.17
a
 0.00 7. 33±0. 58

a
 12. 67±1.76

a
 25.00±3.28

a
 12.67±1.04

a
 

25 0.87± 0.11
ab

 –16.07 8.00±1.00
a
 11.67±0.58

ab
 23.17±4.62

a
 10.67±2.08

ab
 

50 0.85±0.08 
ab

 –20.34 7.67±0.58
a
 11.00±1.00

ab
 21.67±5.80

a
 11.83±3.33

a
 

75 0.82±0.09
b
 –20.34 7.67±0.58

a
 10.50±0.87

b
 19.17±4.31

ab
 10.33±2.25

ab
 

100 0.71±0.13
bc

 –31.25 7.67±0.58
a
 8.63±0.98

c
 13.33±2.84

bc
 7.50±2.29

b
 

200 0.70±0.04
bc

 –31.96 8.33±0.58
a
 8.00±0.50

c
 12.67±1.15

bc
 7.33±1.61

b
 

400 0.68±0.19
bc

 –33.96 8.33±1.15
a
 8.17±1.04

c
 11.33±3.88

c
 8.33±1.15

b
 

600 0.51±0.05
c
 –50.90 7.33±0.58

a
 7.27±0.40

c
 10.17±2.93

c
 7.33±0.76

b
 

Prob>f 0.0034 –– 0.5513 <.0001 0.0006 0.0173 

LSD%5 0.209 –– – 1.690 6.628 3.426 

Uygulama ortalamaları ± standart sapma 

Ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testi ile α=0.05 düzeyinde karşılaştırılmıştır. 

 

Çizelge 2. Sümbül bitkilerin farklı tuz seviyeleri altında SPAD ve semptom skala değerleri 

NaCl Kons. (mM) SPAD Semptom Skalası 

0 48.73±4.04
a
 1.00±0.00

e
 

25 46.67±0.80
ab

 1.33±0.58
e
 

50 46.03±0.72
b
 1.67±0.58

de
 

75 45.03±2.37
ab

 2.67±0.58
dc

 

100 45.07±1.01
ab

 3.33±1.15
bc

 

200 43.60±4.82
ab

 3.67±0.58
abc

 

400 37.80±1.20
c
 4.33±0.58

ab
 

600 36.80±1.95
c
 4.67±0.58

a
 

Prob>f 0.0003 <.0001 

LSD%5 4.439 1.117 

Uygulama ortalamaları ± standart sapma 

Ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testi ile α=0.05 düzeyinde karşılaştırılmıştır. 
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Özet 

Günümüzde pek çok meyve ağacının, meyve tüketiminin yanı sıra süs bitkisi olarak kullanım potansiyeli 

de bulunmaktadır. Turunçgillerin, dünyada ve Türkiye‟de sahip olduğu yüksek ekonomik getirinin yanında, 

birçok cins ve türü morfolojik özelliklerinden dolayı süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Turunçgiller 

içerisindeki Citrus cinsi ve diğer cinsler arasında cins düzeyinde bile melezlemelerin olabilmesi, yaygın bir 

şekilde göz mutasyonlarının meydana gelmesi ve turunçgillerin evriminin halen devam emekte olması gibi 

sebeplerle turunçgiller çok geniş bir genetik varyasyon göstermektedir. Turunçgillerin sahip olduğu tür ve çeşit 

zenginliğinin arasında, Fortunella cinsi (kamkatlar) içerisinde bulunanlar önemli bir yere sahiptir. Kamkatlar, 

kabuklarındaki eterik yağ keseciklerinin acı olmaması sebebiyle kabukları ile birlikte taze olarak tüketildiği gibi 

reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında kullanılmaktadır. Bütün bu kullanım alanlarının 

yanı sıra soğuklara dayanıklı olması, Kışın yaprağını dökmemesi, göze hoş görülen ve bitki üzerinde uzun süre 

kalan meyveleri ile gerek saksı ve gerekse açık alandaki başarılı performansları itibariyle süs bitkisi olarak 

kullanımı açısından önemli bir değere sahiptir.  

Bu çalışmada turunçgil cinslerinden birisi olan Fortunella cinsine ait Fortunella margarita (Nagami–Oval 

kamkat), Fortunella japonica (Marumi–Yuvarlak kamkat), Fortunella crassifolia (Meiwa), Fortunella obovata, 

Fortunella polyandra, Fortunella hindsii (Hong Kong yabani kamkatı) türlerinin süs bitkisi olarak kullanım 

olanakları tartışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Fortunella, kamkat, süs bitkisi 

 

Potential Usage of Fortunella Genus (Kumquat) As an Ornemental Plant 

Abstract 

Although many fruit crops are cultivated for their fruits, they have also a potential usage as ornamental 

plants. Citrus production has a high economic value in the markets of world and Turkey. Besides, a lot of citrus 

genera and species can be used as an ornamental plant due to their morphological characteristics. Genetic 

diversity of citrus is very complicated, due to sexual compatibility between Citrus and related genera, the high 

frequency of bud mutations and the long history of cultivation and wide dispersion. Fortunella genera has an 

important role in genetic diversity of citrus. Due to essential oils in kumquats, peel is not bitter. Therefore it is 

consumed as fresh, jam, marmalade, fruit juice, candy, cake, pie. Kumquats can be used successfully as an 

ornamental plant due to its tolerant to low temperatures, evergreen canopy, attractiveness, holding on fruits the 

plant for a long time and growing indoors as a pot plant or in the field.  

In this study, Fortunella species [Fortunella margarita (Nagami), Fortunella japonica (Marumi), 

Fortunella crassifolia (Meiwa), Fortunella obovata, Fortunella polyandra, Fortunella hindsii (Hong Kong wild 

kumquat)] were discussed for their possible usages as ornamental plants.  

 

Keywords: Fortunella, kumquat, ornamental plants 

 

GiriĢ 

Günümüzde insanoğlu düzensiz ve çarpık 

kentleşme, ekolojik temele dayanmayan 

planlama, sanayileşme ve nüfus artışının 

getirdiği çevre sorunları ile karşı karşıyadır. 

İnsan–çevre ilişkisi göz ardı edilerek oluşturulan 

yapay ortamlar, insan sağlığı ve yaşam kalitesi 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Ekici ve 

Sarıbaş, 2006). Parçası olduğu doğadan gittikçe 

uzaklaşan, gri beton yığınları arasında yaşamak 

zorunda kalan insan, bitkilerin günlük yaşamda 

yer almasının bireysel ve toplumsal sağlık 

açısından önemini kavramış durumdadır 

(Hepcan ve Özkan, 2005; Onay, 2008; Köksal ve 

ark., 2011). Günümüz insanı doğa ile iç içe 

olabileceği mekanlara gitmeye veya yakın 

çevresinde çeşitli bitkileri bulundurmaya 

yönelmektedir (Bekçi ve ark., 2010). Bu 

anlamda gerek açık alanlarda gerekse iç 

mekanlarda herkes tarafından bilinen ve tanınan 

bitkilerin yanında fazla tanınmayan yeni 

bitkilerin kullanılması, bitkilere olan bu ilgiyi 

her zaman canlı tutacaktır. Ayrıca rekabetin her 

geçen gün arttığı dünyamızda süs bitkileri 

sektöründe de çeşitliliğin arttırılması 

zorunluluğu doğmuştur. Günümüzde süs bitkileri 
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sektörü, üretim alan ve değeri açısından birçok 

ülke için önemli ve vazgeçilmez bir alt sektör 

konumuna gelmiştir. Ülkemizde farklı yapısal 

özellikler gösteren faaliyet alanları ile süs 

bitkileri sektörü; var olma, kendini tanımlama ve 

dünyayla bütünleşme sürecinde önemli yapısal 

kararlar verme ve kendini geliştirme gibi önemli 

değişimlerin eşiğinde bulunmaktadır. Bu 

anlamda süs bitkileri sektörünün gelişme ve 

dinamizminin sürmesi sürekli olarak yeni 

ürünler, üretim ve pazarlama politikalarının 

gündeme getirilmesi ile yakından ilişkili 

görülmektedir (Karagüzel ve ark., 2010).  

Bu amaçla ülkemiz ekolojik koşullarına 

uyum sağlayabilen yeni bitkilerin sektöre 

kazandırılması yerinde olacaktır. Bu bitkilerin 

kullanım alanları, üretim, çoğaltım ve 

adaptasyonları ile ilgili bilimsel çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. Ülkemizin jeolojik 

konumundan dolayı sahip olduğu bazı 

üstünlükler, birçok bitkinin süs bitkisi olarak 

kullanımını kolaylaştırmaktadır. Türkiye‟nin 

birbirinden farklı iklim ve toprak koşullarına 

sahip çeşitli bölgelere ayrılmış olması ve 

Güneybatı Asya ile Güney Avrupa arasında bir 

köprü görevi görmesi; doğal biyo çeşitliliğin 

yanı sıra farklı türlerin kolaylıkla adapte olup süs 

bitkisi olarak kullanılabilmesine olanak 

tanımaktadır (Akdoğan, 1972; Bekçi ve ark., 

2010).  

Bitkilerin gonca, yaprak, dal vb. organları 

veya doğrudan kendisinin estetik ve süs amaçlı 

iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere 

yetiştirilmesi süs bitkilerinin konusu 

kapsamındadır. Bu amaçla büyük ağaçlar, 

ağaççıklar, çalılar, sarmaşıklar, tek yıllık, iki 

yıllık veya çok yıllık otsu pek çok bitki gerek iç 

mekanda gerekse dış mekanda süs amaçlı 

kullanılmaktadır (Akdoğan, 1972; Karagüzel ve 

ark., 2010; Koçan, 2010). İnsanlığın doğuşu ile 

başlayan çevre düzenlemesi ve bitkilerin 

kullanımı, tarih boyunca bilinçli veya bilinçsiz, 

pozitif veya negatif yönde gelişerek bugünkü 

geniş ölçekte çevre düzenlemesi kavramının 

gelişmesine yol açmıştır. Tarihte bilinçli bahçe 

düzenlemesi ilk defa Mısır, Mezopotamya ve 

İran gibi doğu medeniyetlerinde başlamıştır 

(Korkut, 2002).  

Turunçgil bitkileri, eski Hindistan‟da, 

Med ve İran imparatorluklarında tıbbi bitki 

olarak kullanılmışlardır. XIV Louis döneminde 

portakallıklarda (orangeries) yetiştirilmiş, 

Amerika kıtasına taşınımı ise Christopher 

Columbus sayesinde gerçekleşmiştir (Klein, 

1985). Avrupa saraylarında turunçgil bitkilerinin 

yetiştirilebilmesi için özel olarak yapılan 

“orangeries” ya da günümüzde sera olarak 

adlandırabileceğimiz özel yapılarda koruma 

altına alınacak kadar değer görmüşlerdir. 

Yüzyıllar öncesinde Uzakdoğu‟dan getirilen 

turunçgil bitkileri sıklıkla dekoratif amaçla 

kullanılmıştır. Ancak turunçgil meyvelerinin 

ticari olarak çok talep görmesiyle üretim 

alanlarının artışı süs bitkisi olarak kullanımının 

geri planda kalmasına neden olmuştur (Anonim, 

1996).  

Turunçgiller 163 tür içeren çok zengin bir 

bitki ailesidir. Yaprak yapısı söğüde 

benzeyenlerden kışın yaprağını dökenlere, küçük 

siyah yenmeyen meyveleri olan ve zeytine 

benzeyenlere değin morfolojik olarak çok 

farklılık gösteren türlere sahiptir (Yeşiloğlu ve 

Yılmaz, 2013). Son yıllarda bu zengin bitki 

ailesinden Fortunella cinsine ait kamkat adı 

verilen bitkiler gerek süs bitkisi olarak gerekse 

meyvelerinin dekoratif amaçlı olarak 

kullanılabilmesinin yanında tüketilebilmesi 

nedeniyle çok popüler olmaya başlamışlardır.  

Turunçgil cinslerinden birisi olan 

Fortunella cinsine ait Fortunella margarita 

(Nagami–Oval kamkat), Fortunella japonica 

(Marumi–Yuvarlak kamkat), Fortunella 

crassifolia (Meiwa), Fortunella obovata, 

Fortunella polyandra, Fortunella hindsii (Hong 

Kong yabani kamkatı) iç ve dış mekan süs 

bitkisi olarak yaprak ve meyve güzelliği, genel 

form ve herdem yeşil olmak gibi özellikleri ve 

tüketilebilen meyveleri ile Avrupa, Amerika ve 

Uzakdoğu bahçe düzenlemelerinde geniş yer 

bulmakta ve hatta araştırmalara konu olmaktadır 

(andreu ve ark., 2013). Bu nedenle bu çalışmada 

kamkat cinsi, bu cinse ait türlerin süs bitkisi 

olarak kullanım olanakları ve önemleri 

tartışılmıştır.  

 

Fortunella Cinsinin Genel Özellikleri 

Kamkat cinsinin anavatanının Çin olduğu 

sanılmaktadır. “Cumquat” yada “comquot” 

olarak adlandırılan bu meyve Çince‟de altın 

portakal anlamına gelmektedir (Morton, 1987). 

Japonya‟da Kinkan, Çin‟de Chuikan olarak 

bilinmektedir (Saunt, 2000). Japonya‟da 

yuvarlak kamkata “kin kan” veya “kin kit”; oval 

kamkata “too kin kan” adı verilmektedir 

(Morton, 1987).  
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Çin edebiyatında M. S. 1178 yılında 

yazılan bir eserde; Avrupa edebiyatında ise; 

1646 yılında Çin‟de 22 yıl boyunca bulunmuş 

Portekizli bir misyoner tarafından kamkatın 

tanımının yapıldığı bildirilmektedir. Japonya‟da 

ise 1712 yılında kültürü yapılan bitkiler 

listesinde kamkatların da adı bulunmaktadır 

(Morton, 1987). Kamkatların Avrupa‟ya 

taşınması 1846 yılında İngiliz koleksiyoncu 

Robert Fortune‟nun Royal Botanical Garden‟a 

getirmesiyle olmuştur (Saunt, 2000).  

Diğer turunçgil meyvelerinden farklı 

olarak meyve kabuğu tatlı, meyve eti ekşidir ve 

bu nedenle kabuğuyla birlikte tüketilmektedir 

(Wang ve ark., 2012). Son yıllarda bitkisinin en 

fazla 2.5–4.0 m boylanması ve saksıda 

yetiştirmeye uygunluğu, meyvesinin güzel 

görünümlü ve tüketilebilir olması nedeniyle 

gerek iç mekan gerekse dış mekan bitkisi olarak 

tanınır hale gelmesini sağlamıştır (Andreu ve 

ark., 2013). Çin mutfağında şekerlemesi 

yapılarak yemeklerden sonra sunulan tatlı olarak 

kullanımının dışında, reçel ve marmelat, meyve 

salatalarında, karanfil ve tarçınla 

zenginleştirilmiş tatlı salamura ve turşu olarak 

değerlendirilmektedir (Wang ve ark., 2012). 

Kamkatlar pasta sanayinde çok kullanılmaktadır. 

Tüm olarak meyve şekerlemesi yapıldığı gibi 

parçalara ayrılarak da kullanılmaktadır.  

Soğuklara dayanıklı (–8
o
C) olmakla 

beraber, sıcak iklimlerde bitki gelişimi ve 

meyvelerinin lezzeti çok daha güzel olmaktadır. 

Kamkatlar diğer turunçgillerden farklı olarak 

Temmuz–Ağustos aylarında çiçeklenmektedir. 

Meyveleri ise Aralık ayında turuncu renge 

dönmektedir. Bu özelliği ile yılbaşı ağacı olmaya 

adaydır. En yaygın kullanılan kamkatlar Nagami 

ve Marumi dir. Nagami oval kamkattır ve 

dünyada en popüler olanıdır. Marumi ise 

yuvarlak kamkattır ve soğuklara karşı 

Nagamiden biraz daha dayanıklıdır ancak 

Nagami, Marumi‟den daha lezzetlidir.  

 

Fortunella Cinsi Ġçerisine Giren Türler 

Fortunella‟nın 6 türü bulunmaktadır. 

Küçük ağaççık ve çalı formundadır. Yaprakları 

doğrudan dala bağlıymış gibi görünür. Yaprağın 

üst kısmı koyu yeşil, alt kısmı açık yeşildir. 

Çiçekleri tüm turunçgillerden küçüktür. 

Çiçeklerinde erkek organlar birbirine yapışıkmış 

gibi görünür ancak üst kısımları birbirinden 

ayrılmıştır. Bu da turunçgiller içerisinde ayırt 

edici özelliktir.  

Fortunella margarita ((Lour.) Swing.) 

(Nagami) (oval kamkat): Dünya‟da en fazla 

yetiştirilen kamkat türüdür. Bu türün en belirgin 

özelliği meyvelerinin oval şekilli olmasıdır 

(Reuther ve ark., 1967). Meyveleri 2–3 cm 

boyundadır. Meyve kabuğu sarı portakal renkli 

ve meyve eti sarıdır. Meyve kabuğu kalındır ve 

tadı ekşidir. Kabuk içinde eterik yağ kesecikleri 

belirgindir. Meyveleri 4–5 dilimlidir (Tuzcu, 

2000). Bu kamkat türünde meyve et ve 

kabuğundaki aroma oldukça belirgindir. 

Yaprakları geniş yapılıdır (Reuther ve ark., 

1967). Meyveleri 2–5 arasında tohum içerir. 

Ağaçları yaklaşık 4.50 m boylanır (Morton, 

1987).  

Fortunella japonica Swing. (Marumi) 

(yuvarlak kamkat): Meyveleri yuvarlak şekilli 

ve oval kamkattan büyüktür. Meyve tadı ve 

aroma bakımından oval kamkat kadar zengin 

değildir (Tuzcu, 2000). Meyveleri 4–7 dilimli 

olup 1–3 arasında tohum içerir. Ağaçları 

ortalama 2.75 m kadar boylanır. Yaprakları 

Nagami‟den biraz daha küçüktür (Morton, 

1987).  

Fortunella polyandra (Ridl.) Tanaka: 

Çalı formludur. Yaprakları çok iridir (10–15 cm) 

Meyveleri küçük (2 cm) ve yuvarlak olup 

meyvelerde 3–5 arasında dilim bulunmaktadır 

(Tuzcu, 2000).  

Fortunella crassifolia Swing. (Meiwa): 

Ninpo yada Neiha kinkan adlarıyla da 

bilinmektedir (Wang ve ark., 2012). Bu kamkat 

türünün Margarita ve Japonica melezi olduğu 

kabul edilmektedir. Meyveleri büyük ve 

yuvarlak–oval şekillidir. Meyve kalitesi yuvarlak 

kamkat‟dan (marumi) üstündür. Meyveleri 6–7 

dilimlidir (Tuzcu, 2000). Aroma maddelerinde 

zengindir (Wang ve ark., 2012). Taze tüketim 

için çok uygun olan bu türün yetiştiriciliği 

giderek artmaktadır (Morton, 1987).  

Fortunella obovata: Ara melez tür olarak 

kabul edilmektedir. Çalı formundadır. Kamkatlar 

içerisinde en iri meyveli olanıdır. Meyveleri ters 

yumurta şeklinde ve 6–8 dilimlidir (Tuzcu, 

2000).  

Fortunella hindsii (Hong Kong yabani 

kamkatı): Chin chü, shan chin kan ve chin tou 

adlarıyla da bilinmektedir (Morton, 1987). Çalı 

formundadır. Daha çok süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Turunçgiller içinde en küçük 

meyveli olanıdır. Yapraklarının alt ve üst 

yüzeyindeki renk ayrımı en belirgin özelliğidir. 

Dikenlidir, yavaş büyür. Meyvesi ekşidir. Meyve 
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rengi kanarya sarısıdır. Doğal olarak tetraploid 

bir türdür. Uzakdoğu ülkelerinde yaygınlık 

kazanmakla birlikte hemen her yerde 

yetişmektedir (Tuzcu, 2000). Meyveleri 3–4 

dilimlidir (Morton, 1987).  

 

Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanım 

Kriterleri 

Süs bitkileri, çevreyi güzelleştiren ve 

estetik duygusu yaratan yani insanların manevi 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

yetiştirilen bitkiler olarak tanımlanabilmektedir. 

Günümüzde bitkiler, kent yaşamının önemli bir 

halkası olarak görülmektedir (Smardon, 1990; 

Korkut, 1993; Yeşil ve ark., 2002; Yılmaz ve 

Irmak 2004;). Kullanılan bitkilerin renk, koku, 

form veya ölçü özellikleri sayesinde mekanlar, 

daha ilgi çekici olmaktadır (Korkut, 2002; 

Anonim, 2007a). İç ve dış mekanlarda 

kullanılacak bitkilerin seçiminde, yıl boyunca 

güzel bir etki yaratabilmek temel 

oluşturmaktadır (Anonim, 2007b).  

Dış mekan tasarımlarımda amaca uygun 

bitki materyalinin seçiminde fonksiyonel 

özelliklerin yanı sıra, çiçek (çiçek açma zamanı, 

süresi, rengi vb), meyve (ağaç üzerinde kalma 

süresi, renk vb), yaprak (irilik, şekil, renk gibi), 

gövde, form, dallanma bakımından etkili olma 

gibi estetik özellikler de göz önünde 

bulundurulmaktadır (Yılmaz ve Yılmaz, 2009). 

Dış mekanda yapılan düzenlemelerde 

kullanılacak bitkilerin seçiminde başarılı olmak 

için mevcut fiziksel, çevresel faktörler ve 

tasarımın sürdürülebilirliği göz önüne 

alınmalıdır (Bekçi ve ark., 2010). Çevre 

düzenlemelerinde her bitkinin sıcaklık, ışık, nem 

gibi isteklerinin bilinmesi ve buna uygun 

seçimler yapılması yerinde bir yaklaşım 

olacaktır (Anonim, 2007a).  

İç mekanda kullanılacak bitkilerin 

seçiminde ise saksıda yetiştiriciliğe uygun, 

çevresel etkilere dayanıklı, her dem yeşil, kabuk, 

sürgün, yaprak, çiçek, meyve vb. özellikleri ile 

ön plana çıkan ve sürekliliği olan bitkilerin 

seçilmesi esastır (Anonim 2007b).  

 

Kamkat Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Değeri 

Bir bitkinin süs bitkisi olarak 

kullanımında çiçek, meyve, yaprak, gövde, form, 

dallanma ve renklenme gibi dendrolojik 

özellikleri en önemli seçim kriterleri olarak 

kabul edilmektedir. Fortunella yani kamkat 

bitkisinin süs bitkisi olarak kullanım olanakları 

göz önüne alınarak değerlendirildiğinde sahip 

olduğu birçok özellik nedeniyle önemli 

potansiyeli bulunduğu görülmektedir.  

Kamkat bitkisinin herdem yeşil olması süs 

bitkileri olarak en fazla önem taşıyan 

özelliklerinden biri olarak görülebilir. Ayrıca süs 

bitkilerinde çiçekli görüntünün azaldığı 

Temmuz–Ağustos aylarında çiçeklenmesi süs 

bitkileri potansiyeli açısından dikkat çekicidir. 

Süs bitkisi olarak değer taşıyan en önemli 

özelliği ise Aralık ayında olgunlaşan ve bitki 

üzerinde uzun süre kalan turuncu renkli 

dekoratif meyveleridir. Bu özelliği ile yılbaşı 

ağacı olmaya bile aday olabilir. Ayrıca 

meyvelerinin tüketilebilir olması süs bitkileri 

değerini arttırmaktadır. Çizelge 1‟de Fortunella 

cinsine ait Fortunella margarita (Nagami–Oval 

kamkat), Fortunella japonica (Marumi–

Yuvarlak kamkat), Fortunella crassifolia 

(Meiwa), Fortunella obovata, Fortunella 

polyandra, Fortunella hindsii (Hong Kong 

yabani kamkatı) kamkat türlerinin öne çıkan 

karakteristik özellikleri ve süs bitkisi olarak 

kullanılabilirliği görülmektedir. Fortunalla 

türlerinin farklı özellikleri hem iç hem de dış 

mekanda süs bitkisi olarak kullanılabilirliğini 

ortaya koymaktadır.  

Diğer türlerden daha büyük yapılı olması 

ile öne çıkan F. margarita ((Lour.) Swing.) 

(Nagami)–Oval Kamkat) ağaç formuna sahip 

olması sebebiyle küçük ev bahçelerinde vurgu 

yapmak amacıyla kullanılabilecek bir tür olarak 

görülmektedir. Herdem yeşil olması ile küçük 

bahçelerde fon olarak görev yapabilecektir. Yine 

saksılı olarak bina girişlerinde vurgu yapmak 

amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Kent içi düzenlemelerde çeşitli yerlerde saksı 

içerisinde kullanılabilecek bir bitkidir. Ayrıca 

yaklaşık bir yıl bitki üzerinde kalan meyveleri, 

F. margarita‟nın süs bitkileri değerinin diğer 

kamkat türlerinden üstün olduğunu 

göstermektedir. F. margarita‟nın dış mekânlarda 

saksı içerisinde değerlendirilmesi ile kış 

aylarında dikkat çekici meyveleri ile renk etkisi 

yaratmak, kaldırım ve caddelerin tekdüzeliğini 

kırmak ve mekana canlılık katmak mümkün 

olacaktır.  

Fortunella japonica Swing. (Marumi) 

(Yuvarlak Kamkat), küçük ağaç formunda 

olduğu için dış mekanda ve iç mekanda saksı 

içerinde kullanılmaya daha uygun olduğu 

düşünülmektedir. Bina girişlerinde vurgu 

yapmak için kullanılması da mümkün olacaktır.  
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Fortunella polyandra (Ridl.) Tanaka, çalı 

formu, gösterişli ve iri yaprakları ile dış mekan 

bitkisi olarak kullanıma uygun bir türdür. Çekici 

meyveleri ile küçük ev bahçelerinde vurgu 

yapmak için kullanılabilir görünmektedir. Ayrıca 

dekoratif saksılar içerisinde bahçe ve teraslarda 

da kullanılabilir.  

Fortunella crassifolia Swing. (Meiwa) 

Ninpo yada Neiha kinkan, Saksı içerisinde 

küçük ev bahçe veya teraslarında kullanılabilir. 

Dekoratif saksılar içerisinde şehrin kalabalık 

caddelerinde kullanıldığında aynı zamanda taze 

tüketime uygun gösterişli, büyük meyveleri de 

halkın ilgi ve beğenisine sunulmuş olacaktır.  

Fortunella obovata, Çalı formlu bu 

kamkat türü iç ve dış mekanda kullanıma 

uygundur. Kamkatlar içerisinde en iri meyveli 

tür olması da bu türün süs bitkileri değerini 

arttırmaktadır.  

Fortunella hindsii (Hong Kong yabani 

kamkatı), Çalı formlu bu kamkat türü iç ve dış 

mekanda kullanıma uygundur. Kamkatlar 

içerisinde en küçük meyvelere sahip olması 

dikkat çekicidir.  

 

Sonuç 

Dış mekan bitki düzenlenmesinde veya iç 

mekan bitki kullanımında her geçen gün yeni 

bitkiler, kullanıma sunulmaktadır. Bu nedenle 

farklı bitki türlerinin süs bitkileri olarak 

değerlerinin ortaya konulması önem 

taşımaktadır. Bu araştırmada Fortunella cinsine 

ait Fortunella margarita (Nagami–Oval 

kamkat), Fortunella japonica (Marumi–

Yuvarlak kamkat), Fortunella crassifolia 

(Meiwa), Fortunella obovata, Fortunella 

polyandra, Fortunella hindsii (Hong Kong 

yabani kamkatı) türlerinin bazı karakteristik 

özellikleri göz önünde bulundurularak süs bitkisi 

olarak kullanım potansiyeli tartışılmıştır. 

Fortunella cinsine ait en öne çıkan özellikler; 

herdem yeşil olması, farklı bitki form (ağaç ve 

çalı), farklı irilik ve yoğunlukta yaprak, dekoratif 

çiçek ve meyvelere sahip olması olarak 

düşünülmektedir. Özellikle meyvelerinin uzun 

süre bitki üzerinde kalması estetik değer 

taşımaktadır. Ayrıca bu türün süs bitkisi olarak 

kullanımında meyvelerinin yenilebilir olması ilgi 

ve beğeniyi arttıracaktır.  

Fortunella (Kamkat), uygun ekolojilerde 

kent iklimine dayanıklı olması sebebiyle şehir 

içinde dekoratif saksılar ile birçok yerde 

kullanım olanağı sağlayacaktır. Kamkat 

bitkisinin saksı içerisinde dış mekanlarda 

kullanımı, kış aylarındaki ilgi çekici meyveleri 

ile renk etkisi yaratmaya olanak tanıyacak, 

kaldırım ve caddelerin tekdüzeliğini kıracak ve 

mekana canlılık katacaktır. Yıl boyunca yeşil 

görüntüsü ile hem şehir içinde belirli alanlarda 

hem de ev bahçelerinde ağaç formlu kamkat 

türlerinin yanı sıra çalı formlu kamkat türlerinin 

kullanımı uygun olacaktır. Kamkat bitkisine 

ulaşımı kolaylaştırmak ve kullanım yoğunluğunu 

artırmak için kentlerde yer alan fidanlıklarda 

satışını özendirmek ve ülkemizde az tanınan bu 

bitkinin kentsel mekanlarda kullanımını 

yaygınlaştırmak, süs bitkileri sektörüne katkı 

sağlayacaktır.  
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Çizelge 1. Fortunella türlerinin bazı karakteristik özellikleri ve süs bitkisi olarak değeri 

Kamkat Türü Yaprak Meyve Form Süs Bitkisi Değeri 

Fortunella margarita İri yapraklı 
Oval şekilli ve 2–3 cm 

uzunlukta 

Ağaç 4.50 m 

boylanır 
Dış mekan 

Fortunella japonica Orta iri Yuvarlak şekilli 
Ağaç 2.75 m 

boylanır 

Dış mekanda ağaç, iç 

veya dış mekanda saksılı 

Fortunella polyandra 
Çok iridir 

10–15 cm 

Küçük (2 cm) ve 

yuvarlak 
Çalı Dış mekan 

Fortunella crassifolia  İri, gösterişli Çalı Dış mekan 

Fortunella obovata  
Kamkatlar içerisinde 

en iri meyveli 
Çalı Dış mekan 

Fortunella hindsii 
Yaprak alt ve üst 

yüzey renk ayrımı 

Kamkatlar içinde en 

küçük meyveli 
Çalı Dış mekan 
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Özet 
Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala Boiss. tohumlarında çimlenme ve çıkış özellikleri üzerine 

yapılan bu araştırmada, kuruyarak açık kahverengiye dönüşen tohum kapsülleri Temmuz ayında toplanmış ağzı 

kapalı Magenta kutularında oda sıcaklığında yaklaşık yedi ay muhafaza edilmiştir. Tohumlar kapsüllerinden 

çıkarıldıktan sonra üç gruba ayrılmış; I. Grup tohumlar, içerisine nemli torf doldurulmuş kapalı plastik kutularda 

torf arasına bırakılarak +5±1
o
C‟de karanlık koşullarda muhafaza edilmiş, II. Grup tohumlar kağıt poşetler 

içerisine konulduktan sonra ağzı kapalı Magenta kutularına yerleştirilerekI. Grup tohumlar ile aynı koşullarda 

tutulmuş, III. Grup tohumlar kağıt poşetler içerisine konulduktan sonra ağzı kapalı Magenta kutularına 

yerleştirilerek hiçbir ön uygulama yapılmadan oda sıcaklığında tutulmaya devam edilmiştir. Her üç gruptaki 

tohumlar dört hafta sonra Torf + Kokopit, Torf + vermiculit, Kokopit + vermiculit karışımı içeren ortamlara 

ekilmiş ve iklim dolabında 10±1
o
C‟de üç hafta karanlıkta bırakıldıktan sonra 20±2

o
C oda sıcaklığına alınarak 

laboratuar ortamında, aydınlık koşullarda çıkışları izlenmiştir. Tohum ekiminden dört hafta sonra yapılan son 

sayımlarda en yüksek çıkış oranı I. Grup nemli torf içerisinde düşük sıcaklık ön uygulaması yapılan tohumlarda 

ve ortalama %86.5 ile Torf + Kokopit ortamında belirlenmiştir. II. ve III. Grupta yer alan kuru saklanan 

tohumlarda ekim ortamlarının hiç birinde çıkış gerçekleşmemiştir. Tohum ekiminden dört hafta sonra yapılan 

ölçümlerde I. Grupta yer alan tohumlardan gelişen çimlerin boyları Torf + Kokopit ortamında ortalama 53.80 

mm‟ye ulaşırken, Torf + vermiculit ortamında 47.35 mm ve Kokopit + vermiculit ortamında 38.91 mm 

olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Fritillaria acmopetala, tohum çimlenmesi, ön uygulama.  

 

The Effects of Different Pre–Treatments and Growing Media on Seed Germination and Seedling 

Emergence in Fritillaria Acmopetala 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the seed germination and seedling emergence in Fritillaria 

acmopetala subsp. acmopetala Boiss. The seed capsules which turned light brown in color after drying in nature 

were collected in July and kept in sealed magenta boxes under room temperature for seven months. The seeds 

were then taken out from their capsules and three treatments were applied: InTreatment 1, the seeds were placed 

in damp peat in sealed plastic boxes and kept under dark conditions with a temperature of +5±1
o
C. In Treatment 

2, the seeds were placed in paper bags and put into sealed magenta boxes with the same conditions as with the 

Treatment 1. InTreatment 3, the seeds were placed in paper bags and placed in magenta boxes and kept under 

room temperature. After 4 weeks, the seeds from each treatment were sown into three growth media: Peat + 

Cocopeat, Peat + vermiculite and Cocopeat + vermiculite mixtures, and were kept under dark with temperature 

of 10±1
o
C for three week and then transferred to room temperature of 20±2

o
C under light for emergence. The 

highest seedling emergence (86.5%) was obtained in Treatment 1 plus Peat + Cocopeat growing medium. There 

was no seedling emergence in Treatment 2 or 3 plus any growing media. The mean seedling height in Peat + 

Cocopeat medium reached to53.80 mm. The mean seedling height in Peat + vermiculite was 47.35 mm while it 

was 38.91 mm in Cocopeat + vermiculite mixture.  

 

Keywords: Fritillaria acmopetala, seed germination, pre–treatment.  

 

GiriĢ 

Fritillaria cinsi dünyada 139 tür, 17 alttür 

ve 9 varyete olmak üzere 165 taxa ile yayılış 

göstermektedir (Rix, 2001; Tomović ve ark., 

2007). Ülkemizde de son araştırmalara göre 21‟i 

endemik olan, 35 tür ve 6 alt tür olmak üzere 

toplam 41 taxa bulunmaktadır (Tekşen ve Aytaç, 

2011). Fritillaria türleri içerdikleri steroidal 

bilesiklerden dolayı birçok hastalığın tedavisinde 

de geleneksel olarak kullanılmaktadır (Li ve 

ark., 2013). Fritillaria acmopetala subsp. 

acmopetala Boiss çok yıllık, otsu, 20–1000 m 

yükseltilerde yayılış gösteren geofit bir türdür. 

Mart–Mayıs ayları arasında çiçeklenen bu tür 
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30–70 cm kadar boylanabilmektedir. 

Çiçeklerinin her biri yaklaşık 3 cm olan 6 

petalden oluşan, iç kısımlar sarımsı dış kısımlar 

yeşil tonlardan, pembemsi kahverengi tonlara 

kadar uzanan renk skalasına sahip bitkilerdir. 

Lübnan, Kıbrıs ve Suriyede‟de yayılış gösteren 

bu tür, ülkemizde Güney ve Batı Anadolu 

bölgelerinde koru açıklıkları ve çalılıklar 

arasında bulunmaktadır.  

Fritillaria tohumları yassı, deltoid 

şeklinde olduğundan rüzgarla doğada kolay 

yayılmaktadır. Tohumlar kapsülden ayrıldığında 

embriyo henüz gelişmesini tamamlamamış 

durumda bulunduğundan tohumun 

çimlenebilmesi için embriyonun gelişmesini 

tamamlaması gerekmektedir. Ancak embriyonun 

büyümeye başlaması sadece tohum su alıp 

şişmeye başladığında gerçekleşmekte ve bu 

aşamada embriyonun büyüme oranı düşük 

sıcaklıklarda artmaktadır (Tamura, 1998; 

Fritillaria icones, 2013).  

Fritillaria cinsinin de üyesi olduğu 

Liliaceae familyasında tohumlar gelişmemiş 

embriyoya sahip olup fiziksel dormansi 

göstermemekte, daha ziyade morfolojik veya 

morfofizyolojik dormansi gelişmektedir (Baskin 

ve Baskin, 2001). Fritillaria cinsinin türlerinde 

tohum dormansisi ve çimlendirme üzerine 

yapılan araştırmalarda; tohumların, morfolojik 

veya morfofizyolojik dormansi gösterdiği, farklı 

sıcaklık derecelerinde (4–15
o
C) farklı sürelerde 

(4–12 hafta) ön uygulama yapılması ile %20–

100 arasında çimlenme sağlanabileceği 

belirtilerek tohumların yüzeysel ekilmesi 

gerektiği, ışığın çimlenmeyi stimule edebileceği, 

derin ekildiğinde tohumların 

çimlenmeyebileceği, çimlenen tohumların toprak 

içerisine doğru kök uzatarak yeterli derinliğe 

indiğinde bu kökün sonunda yeni bir soğan 

oluşturabildiği gözlenmiştir (Rix, 1980; Chen ve 

ark., 1993; Baskin ve Baskin, 2000; Kondo ve 

ark., 2002; Baskin ve Baskin, 2004; Alp ve ark 

2005; Kondo ve ark., 2006; Finch–Savage ve 

Leubner–Metzger, 2006; Royal Botanic Gardens 

Kew, 2008; Bartolucci ve ark., 2009; Carasso ve 

ark., 2011; Mancuso ve ark., 2012; Fritillaria 

icones, 2013).  

F. acmopetala‟da yapılan bir çalışmada, 

tohumların en iyi çimlenmeyi taze tohumların 

kullanılmasıyla ve ortalama %45 oranı ile 

5±1
o
C‟de (çimlenme 9. haftada başlayıp 12. 

haftada sona ermiştir) gerçekleştirdiği, 21
o
C‟de 

bu oranın %23‟e düştüğü (çimlenme 2. haftada 

başlayıp 6. haftada sona ermiştir), çimlenmeden 

önce 21
o
C‟de 3 ay kuru saklamanın bir etkisi 

olmadığı ancak 6 ay saklamanın ölümcül olduğu 

bildirilmiştir (Deno, 1993).  

 

Materyal 

Bu çalışmada Kahramanmaraş bölgesinde 

doğal yayılış gösteren Fritillaria acmopetala 

subsp. acmopetala Boiss. türlerinin tohumları 

kullanılmıştır.  

 

Yöntem 

Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala 

Boiss. tohum kapsülleri 2012 yılı Temmuz 

ayında kuruyarak açık kahverengine dönüştüğü 

dönemde toplanarak Magenta kutularında oda 

sıcaklığında yaklaşık yedi ay muhafaza 

edilmiştir. Tohumlar 28.02.2013 tarihinde 

kapsüllerinden çıkarıldıktan sonra üç gruba 

ayrılarak; I. Grup tohumlar, içerisine yarıya 

kadar nemli torf doldurulmuş olan 100 ml‟lik 

kapaklı plastik kutulara torf üzerine bırakılmış 

ve üzeri 2–3 cm olacak şekilde yeniden nemli 

torf ile kaplandıktan sonra kutuların ağzı 

kapatılarak +5±1
o
C‟de karanlık koşullarda 

muhafaza edilmiştir. II. Grup tohumlar kağıt 

poşetler çerisine konulmuş ve bu poşetler 

Magenta kutularına yerleştirilerek kutuların ağzı 

kapatıldıktan sonraI. Grup tohumlar ile aynı 

koşullarda tutulmuştur. III. Grup tohumlar kağıt 

poşetler içerisine konulmuş ve bu poşetler 

Magenta kutularına yerleştirilerek kutuların ağzı 

kapatıldıktan sonra hiçbir ön uygulama 

yapılmadan oda sıcaklığında tutulmaya devam 

edilmiştir. Her üç gruptaki tohumlar dört hafta 

sonra, 29.03.2013 tarihinde çıkarılarak 50‟şer 

adetlik partilere ayrılmış ve çıkış denemeleri için 

2: 1 oranında hazırlanan Torf + Kokopit, Torf + 

vermiculit, Kokopit + vermiculit karışımı içeren 

ortamlara ekilmiş ve iklim dolabında 10±1
o
C‟de 

üç hafta karanlıkta bırakıldıktan sonra 20±2
o
C 

oda sıcaklığına alınarak laboratuar ortamında 

aydınlık koşullarda çıkışları izlenmiştir. Tüm 

denemeler üç yinelemeli olarak kurulmuştur.  

 

Bulgular 
Faklı ön uygulama yapıldıktan sonra farklı 

karışımlar içeren ortamlara ekilen Fritillaria 

acmopetala subsp. acmopetala Boiss. 

tohumlarının çıkışları ile ilgili bulgular Şekil 

1‟de verilmiştir.  

Dört hafta düşük sıcaklık uygulaması 

sonrasında tohumlarda yapılan gözlemlerde; 
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kağıt paketler içerisinde kuru olarak 

saklananlarda hiçbir farklılık gözlenmezken, 

nemli torf içerisinde saklanan tohumların 

%53.3‟ünde kökçük oluşumu ile birlikte 

çimlenmenin başladığı görülmüştür.  

İklim dolabında 10±1
o
C‟de üç hafta 

karanlıkta bırakılan tohumlarda ilk çıkışlar daha 

önce nemli torf içerisinde +5±1
o
C‟de tutulan 

tohumlarda başlamıştır. İklim dolabından sonra 

20±2
o
C oda sıcaklığına alınan tohumlarda 

çıkışlar hızlanmış ve üç hafta içerisinde çıkış 

oranları daha önce nemli torf içerisinde düşük 

sıcaklık uygulaması yapılan tohumlarda 

ortalama %80‟nin üzerinde olmuştur.  

Çıkış denemeleri için ekim yapılan 

tarihten dört hafta sonra yapılan son sayımlarda 

en yüksek çıkış oranı nemli torf içerisinde düşük 

sıcaklık uygulaması yapılan tohumlarda ve 

ortalama %86.5 ile Torf + Kokopit ortamında 

belirlenmiştir. Bu yüksek çıkış oranını %85.2 ile 

Kokopit + vermiculit, %81.5 ile Torf + 

vermiculit ortamlarına ekilen tohumlar 

izlemiştir.  

Kağıt paketler içerisinde kuru olarak 

+5±1
o
C‟de tutularak ön uygulama yapılan 

tohumlar çıkış denemeleri için kullanılan 

ortamların hiç birinde çıkış 

gerçekleştirememiştir. Aynı şekilde hiçbir ön 

uygulama yapılmadan oda sıcaklığında kuru 

saklanan tohumlarda da çıkış gözlenmemiştir.  

Nemli torf içerisinde saklandıktan sonra 

farklı karışımlardan oluşan ortamlara ekilen 

tohumların oda sıcaklığına alındıktan sonra hızla 

çıkış yaparak çimlerin geliştiği gözlenmiştir. 

Gelişen bu fidelerde ekimden 30 gün sonra 

yapılan ölçümlerde çim boyları Torf + Kokopit 

ortamında ortalama 53.80 mm‟ye ulaşırken, Torf 

+ vermiculit ortamında 47.35 mm ve Kokopit + 

vermiculit ortamında 38.91 mm olmuştur (Şekil 

2).  

 

TartıĢma ve Sonuç 
Kuru olarak oda sıcaklığında bekletilen 

tohumlar ile yine kuru olarak +5±1
o
C‟de 4 hafta 

düşük sıcaklık uygulaması yapıldıktan sonra 

ekilen tohumlarda çimlenme ve çıkış olmaması 

buna karşılık nemli torf içerisinde +5±1
o
C‟de 4 

hafta tutulan tohumlarda %80‟nin üzerinde bir 

çıkış oranına ulaşılması F. acmopetala subsp. 

acmopetala tohumlarında çimlenmenin 

başlaması için tohumun öncelikle su alıp 

embriyosunun gelişimini tamamlaması 

gerektiğini, bu embriyo büyümesinin düşük 

sıcaklıkta daha hızlı olduğunu göstermektedir. 

Bu durum F. acmopetala subsp. acmopetala 

tohumlarında çok derin olmayan bir 

morfofizyolojik dormansi (MPD) olduğuna 

işaret etmektedir (Nikolaeva, 1977; Baskin ve 

Baskin 2001, 2004; Copete ve ark., 2011; Finch–

Savageve Leubner–Metzger, 2006). Fritillaria 

pudica‟da yapılan bir çalışmada, tohumların 

dormansi ihtiyaçlarını karşılaması için soğuk 

(40
o
F), nemli (%40) ve karanlık koşullarda 90 

veya aydınlıkta 120 gün muhafaza edilmesi 

gerektiği saptanmıştır (Skinner, 2006). F. 

acmopetala subsp. acmopetala‟da da düşük 

sıcaklık ile birlikte ortamın nemli olmasının 

gerekliliği tohumların çimlenebilmesi için ön 

koşul olarak gözükmektedir.  

Bu araştırmada ulaşılan çıkış oranları, 

Deno‟nun (1993) aynı türde elde ettiği en iyi 

çimlenme oranının iki katına yakındır. Aynı 

şekilde çimlenme ve çıkışların tamamlanması da 

toplam 8 hafta (ön uygulama + çıkış) gibi çok 

kısa bir sürede gerçekleşmiştir.  

Bazı Fritillaria türlerinde yapılan 

çalışmalarda, çimlenme ve çıkış için 5–15
o
C 

arasındaki sıcaklıkların uygun olduğunun 

belirtilmesine karşın bu araştırmada ön 

uygulama sonrası 10±1
o
C‟de iklim dolabında üç 

hafta karanlıkta bırakılan tohumlarda çıkışın çok 

yavaş olduğu, daha sonra tohumların 20±2
o
C 

oda sıcaklığına alınmasıyla birlikte çimlenme ve 

çıkışların hızlanarak 3 hafta gibi kısa bir sürede 

tamamlandığı gözlenmiştir (Royal Botanic 

Gardens Kew, 2008).  

F. acmopetala‟nın çimlenmeden önce 

21
o
C‟de 6 ay kuru saklamanın ölümcül olduğunu 

bildiren Deno‟un (1993) bulgularının aksine, bu 

araştırmada 7 ay kuru saklandıktan sonra 

+5±1
o
C‟de nemli torf içerisinde 4 hafta ön 

uygulama yapılan tohumlarda %86.5 çıkış oranı 

sağlanmıştır.  

Araştırma bulguları sonucunda, F. 

acmopetala subsp. acmopetala tohumlarının 7–8 

ay oda sıcaklığında kuru olarak saklanabileceği 

ve nemli torf içerisinde 3–4 hafta 4–5
o
C‟de 

buzdolabında bırakıldıktan sonra torf + kokopit 

karışımı ortamlara ekme yönteminin iyi bir 

çimlenme, çıkış ve bitki gelişimi sağlayabileceği 

görülmüştür.  
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Şekil 1. Faklı ön uygulama yapılan Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala Boiss tohumlarının farklı 

karışımlar içeren ekim ortamlarındaki çıkış oranı (%).  

 

 
Şekil 2. Nemli torf içerisinde +5±1

o
C‟de 4 hafta ön uygulama yapılan tohumların farklı karışımlardan oluşan 

ekim ortamlarında geliştirdikleri çim boyları.  
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Şekil 3. Nemli torf içerisinde +5±1

o
C‟de 4 haftalık muhafaza sırasında embriyonun gelişimi ve tohum 

çimlenmesi.  

 

 
Şekil 4. Torf + Kokopit, Torf + vermiculit, Kokopit + vermiculit karışımlarında Fritillaria tohumlarının çıkışı. 

Üstte: +5±1
o
C‟de nemli torf içerisinde saklanan ve çıkış sağlayan tohumlar; Altta: +5±1

o
C veya 

20±1
o
C‟de kuru saklanan ve çıkış sağlayamayan tohumlar. 
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Özet 

Süs bitkileri genel olarak sera koşullarında organik ya da inorganik materyaller kullanılarak 

yetiştirilmektedir. Amaca uygun materyaller saf olarak ya da belli oranlarda karışımları şeklinde yetiştiricilikte 

kullanılmaktadır. Son yıllarda süs bitkileri yetiştiriciliğinin gelişmesine paralel olarak yetiştirme ortamı olarak 

kullanılan materyallere olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bu amaçla kullanılan materyallerin genelde pahalı 

olması nedeniyle üreticiler son zamanlarda daha ekonomik olması açısından organik atık da dediğimiz 

materyallere yönelmişlerdir. Bu amaçla kullanılabilecek materyaller ülkemizde fazla miktarda bulunabilen ve iyi 

özelliklere sahip ağaç kabukları, atık mantar kompostu, ağaç budama atıkları, tarımsal ürünleri işleyen fabrika 

atıklarının (üzüm cibresi, çay atığı, kestane kabuğu vb.) kompost ürünleri sayılabilir. Ayrıca inorganik bazı 

materyallere de (perlit, pomza, zeolit vb) yetiştirme ortamına katılarak fiziksel özelliklerin düzenlenmesinde 

veya direkt olarak kullanılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yetiştirme ortamı, süs bitkisi, hidroponik 

 

The Materials Can Be Used in Growing Ornamental Plants 

Abstract  

In general ornamental plants are grown under greenhouse conditions using organic or inorganic material. 

Material suitable for the purpose as pure or as mixtures in certain proportions are used in aquaculture. In parallel 

with the development of ornamental crops grown in recent years, the need for the materials used as a growing 

media is increasing. Due to the materials used for this purpose usually be costly manufacturer recently turned to 

organic waste materials in the call why it s more economical. For the materials used for this purpose can be 

found in large amounts and have good properties in our country; bark, mushroom compost waste, tree pruning 

waste, agricultural product processing factory waste (grape pulp, tea waste, water chestnuts, bark, etc.) compost 

products. Furthermore some inorganic materials is used as well (perlite, pumice, zeolite, etc.) directly or by 

joining the growing medium in the regulation of physical properties.  

 

Keywords: Growing media, ornamental plants, hydroponic 

 

GiriĢ 

Bilindiği gibi süs bitkileri genel olarak 

saksı veya benzeri sınırlı hacme sahip 

ortamlarda organik ya da inorganik 

materyaller kullanılarak yetiştirilmektedir. 

Amaca göre bu materyaller bazen saf, bazen de 

değişik oranlardaki karışımlar halinde süs 

bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 

Peat ve perlit bu alanda ülkemizde en yaygın 

kullanılan ortamların başında gelmektedir 

(Çayci, 1989). Ancak bitki yetiştirme 

ortamlarında kullanılan bu materyallere olan 

gereksinimin her geçen gün artması, 

maliyetlerinin pahalı olması bu konuyla 

ilgilenen kişi ve kuruluşları düşük fiyatlı ve iyi 

özelliklere sahip ağaç kabukları, atik mantar 

kompostu, yaprak döküntüleri, yer fıstığı 

kabukları ve üzüm cibresi gibi çeşitli organik 

atıkları kullanmaya yöneltmektedir. Söz konusu 

bu atıkların kompost edildikten sonra 

yetiştirme ortamında kullanılabilecekleri 

bildirilmektedir (Cull, 1981; Bik 1983; Lohr ve 

ark., 1984; verdonck 1984; Raviv ve ark., 

1986; Chen ve ark., 1988).  

Türkiye sahip olduğu ekolojik özellikleri 

nedeniyle önemli bir sera tarımı ve süs bitikleri 

yetiştiriciliği potansiyeline sahiptir. Bununla 

birlikte mevcut üretim gücü, kalite ve 

seralarımızın gelir düzeyi diğer ülkelerden 

düşüktür. Bu durum seralarda halen 

çözülemeyen kültüvasyon sorunlarından 

kaynaklanmaktadır (Abak ve Çelikel, 1994). 

Bu sorunların en önemlilerinden birisi kuskusuz 

bitki yetiştirme ortamıdır. İyi bir ortamın en 

basta uygun bir hava–su dengesine sahip 

olmasının yanı sıra yüksek baz doygunluğu ve 

ısı değişim kapasitesine, düşük tuz içeriği ve ısı 

geçirgenliğine, ucuz ve kolay elde edilebilir 

olmasına gerek vardir (Ataman, 1988). Harris 

(1978)‟in bildirdiğine göre bitkiler yetiştirildikleri 
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ortamdan büyümeleri ve gelişmeleri için gerekli 

olan su ve besin elementlerini yeterli ve dengeli 

alabilmek disinda; kökleri için tutunacak bir 

ortam, kılcal kök gelişimi için yeterli oksijen, su 

ve besin elementi alışverişinin düzenli 

sürdürülmesini sağlayan ozmotik basınç, 

büyümeyi özendirici düzeyde sıcaklık yanında, 

ortamın özelliklerini iyileştirici ve koruyucu 

biyolojik etkinliklerin sürdürülmesi için pek 

çok destek ve elverişlilik beklerler. Yetiştiriciler 

ise hem süs bitkisinde bütün bu olanakları 

sağlayan, hem de fazla emek, zaman ve para 

kaybına yol açmayacak yetiştirme ortamlarını 

arzulamaktadırlar (Kütük, 2000).  

Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada sıkça 

kullanılan bazı yetiştirme ortamlarının genel 

özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

Yetiştirme ortamlarında kullanılan materyaller 

temel olarak organik ve inorganik olarak 2 ana 

başlık altında sınıflandırılırlar (Başar, 2006).  

 

Bitki YetiĢtirme Ortamında Kullanılan 

Organik Materyaller 

Torf: Torf, bitki yetiştirme ortamı olarak 

bugüne kadar dünyada en yaygın kullanılan bir 

yetiştirme ortamıdır. Torf, sera yetiştiriciliğinde, 

özellikle saksı kompostlarının hazırlanmasında 

olmak üzere, tek başına veya diğer materyaller 

ile karıştırılarak kullanılmaktadır.  

Torf, kısmen ayrışmış organik 

maddelerden ibaret olup, su fazlalığı ve oksijen 

azlığı gibi sınırlı ayrışma koşulları altında 

bitkisel kalıntıların birikmesi ile oluşan jeolojik 

kökenli bir materyaldir (Özgümüs, 1985).  

1. Yosun torfu (Sphagnum yosun torfu) 

2. Hypnum yosun torfu  

3. Sazlık ve kamış torfu 

4. Torf humusu 

5. Diğer torflar 

Sphagnum yosun torfu: Sphagnum 

yosun torfu olarak nitelendirilecek torf içerisinde 

fırın kuru ağırlık esasına göre %75‟in üzerinde 

Sphagnum yosun lifleri bulunmalıdır ve bu 

lifleri oluşturan hücresel strüktürün Sphagnum 

yosununun sap ve yapraklarına ait olduğu ayırt 

edilebilmelidir. Ayrıca torfun organik madde 

içeriği de fırın kuru ağırlık esasına göre en az 

%90 olmalıdır.  

Hypnum yosun torfu: Torf örneğinde 

fırın kuru ağırlık esasına göre %50‟nin üzerinde 

Hypnum yosun lifleri bulunmalı ve torfun 

organik madde içeriği fırın kuru ağırlık esasına 

göre en az %90 olmalıdır. Lifler çeşitli Hypnum 

yosunlarının sap ve yaprakları olmalıdır.  

Sazlık ve kamıĢ torfları: Torf, fırın kuru 

ağırlık esasına göre en az %33.3 oranında saz, 

kamış veya çayır lifleri gibi yosun olmayan 

lifleri içermelidir.  

Torf humusu: Torfun toplam lif içeriği 

fırın kuru ağırlık esasına göre %33.3‟den daha 

az olmalıdır.  

Diğer torflar: Yukarıdaki grupların 

hiçbirine girmeyen torflardır.  

Torflar, çoğunlukla asit özelliktedir. 

Torfların asitlik derecesini başlıca humin asitleri 

ve fulvo asitleri gibi zayıf organik asitler 

belirler. Sphagnum yosun torflarının doğal 

durumdaki pH değerleri genellikle 3.7–4.0 

arasındadır (Benito ve ark., 2005b). Bitki 

yetiştirme ortamlarında pH‟nın genellikle 5.5–

6.0 arasında olması istenir. Torf, yalnız başına 

veya perlit gibi inert bir materyal ile 

karıştırılarak kullanılacaksa, kireçlenme ile 

pH‟nın yükseltilmesi gerekir. Bu amaçla her 1 

m
3
 torf için 3 kg ince öğütülmüş kireç taşı 

önerilir. Kireçleme materyali ortama oldukça 

homojen şekilde karıştırılmalıdır (Benito ve ark., 

2005a).  

Hindistan cevizi lifi tozu: Hindistan 

cevizi kabuğu liflerinin işlenmesi sırasında 

ortaya çıkan 2 mm veya daha düşük boyuttaki lif 

veya toz partiküllerinden meydana gelmektedir.  

Fiziksel özellikleri iyi durumda olan 

hindistancevizi lifi tozlarında yapılan test ve 

ölçümler, yetiştirme ortamı olarak uygun 

nitelikte olduğunu göstermiştir. Yüksek su tutma 

kapasitesi ve kolay alınabilir su içeriği, iri 

materyal ilave edilmeden dahi yeterli hava 

kapasitesinin bulunması, düşük hacim ağırlığı ve 

düşük besin elementi içeriği, yüksek KDK, 5.0–

5.8 arasında değişen pH‟sı herhangi bir kimyasal 

işleme tabi tutulmasızın hemen kullanılabilmesi, 

fiziksel ve kimyasal olarak torf ile 

karıştırılabilmesinin yanı sıra yetiştirme 

ortamının önemli bir organik bileşeni olarak 

kullanılmasının temel nedenleridir.  

Plastikler (sentetik köpükler): Plastik 

endüstrisideki hızlı gelişmeler sonucu son 

yıllarda özellikle torfa karıştırmak üzere köpük 

veya genleştirilmiş haldeki plastik materyaller 

yaygın şekilde kullanılmaktadır.  

GenleĢtirilmiĢ polisitiren tanecikler: 4–

12 mm çapındaki genleştirilmiş polisitiren 

tanecikler ilk önce ağır toprakların fiziksel 

özelliklerini ve drenajlarını düzeltmek için 
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kullanılmıştır. Bu materyaller kimyasal olarak 

nötral ve inerttir. Parçalanmaz ve normal 

kullanımında fazla sıkışmazlar. Besin maddeleri 

içermezler ve besin iyonlarını absorbe etmezler. 

Bu nedenle fazlaca polisitiren köpük içeren 

ortamlar sıvı gübrelemeye büyük ölçüde 

bağımlılık gösterirler.  

Üre formaldehit köpükler: Bahçecilik 

yönünden bu materyallerin, genleştirilmiş 

polisitirenlerden en önemli farkı, su absorbe 

etme özellikleridir.  

Poliüretan köpükler: Düşük öz kütleye 

sahiptirler. Açık hücresel yapı nedenleriyle 

hacimce %70 oranında su tutabilirler. pH nötr 

civarındadır.  

KullanılmıĢ mantar kompostları: Ticari 

olarak mantar üretimini yoğun bir şekilde 

yapıldığı yörelerde fazla miktarlarda kullanılmış 

mantar kompostları uygun fiyatla sağlanabilir. 

Kullanılmış mantar kompostu organik 

maddelerce ve çeşitli mineral elementlerce 

zengindir. Koku dışında kıvam, tekstür ve 

görünüm olarak ahır gübresine benzerler. Mantar 

kompostları protein azotu, amonyak ve 

çözünebilir tuzlarca zengin olup topraklara ahır 

gübresi katıldığında pastörizasyondan sonra 

ortaya çıkan amonyak toksisitesi ve aşırı 

konsantrasyonlarda çözünebilir tuz sorunu, bu 

materyalin kullanıldığı durumlarda da aynı 

şekilde ortaya çıkar.  

Bazı araştırmalarda atık mantar 

kompostunun meyve (Robbins ve ark., 1986; 

Özgüven, 1988) ve sebze (Wang ve ark., 

1984; Lohr ve ark. ,  1984; Maynard, 1991) 

tarımının yanısıra süs bitkileri yetiştiriciliğinde 

(Chong ve ark., 1994) de belli ilkelere uymak 

koşuluyla kullanılabileceği bildirilmektedir. 

TalaĢ: Talaş, özellikle ormanlık yörelerde 

bol ve ucuz olarak sağlanabilen testere talaşı, 

ağaç kabukları gibi materyaller, torfun tamamı 

veya bir bölümü yerine kullanılmaya 

başlanmıştır. Ancak bu materyaller, bazı 

dezavantajlara sahiptir.  

Ağaç kabukları: Ağaç kabukları toprak 

karışımlarına katıldığında, talaştakine benzer 

şekilde azot noksanlığı görülebilmekte ve ek 

azot verilmesine gerek duyulmaktadır (Benoit ve 

Ceustermans, 1995). Kıyılmış veya öğütülmüş 

ağaç kabukları, yetiştirme ortamı hazırlamak 

üzere torfun yerine kullanılabilecek uygun bir 

materyaldir. Torfdan daha ucuzdur. Fakat su ve 

besin maddelerini daha az tutar.  

Çiftlik (ahır) gübresi: Yetiştirme 

ortamlarının hazırlanmasında organik madde 

kaynağı olarak ahır gübresinin kullanılması 

önerilmez. Çünkü ahır gübresi kullanıldığında, 

her şeyden önce yetiştirme ortamının 

dezenfeksiyonu gereklidir. Bu işlem bir taraftan 

maliyeti arttırmakta, diğer taraftan da 

dezenfeksiyon sırasında toksik maddeler 

üretilmektedir.  

Çeltik kabukları: Talaştan biraz daha 

büyük parçacıklar halinde olan çeltik kabukları, 

drenajı iyileştirmek üzere yetiştirme ortamına 

kolayca karıştırılabilir. Düşük fiyata 

sağlanabildikleri yörelerde torf yerine geçmek 

üzere veya torf ile karıştırılarak kullanılabilir. 

Çeltik kabukları da çok hafiftirler. Nitelik ve 

büyüklükçe homojen şekilde sağlanabilirler. 

Parçalanmaya dayanıklılık ve azot noksanlığına 

neden olma yönünden yerfıstığı kabukları ile 

karşılaştırılabilirler.  

Ağaç yontuları: Ağaç yontularını iri 

taneler olması nedeniyle konteynırlarda yetişen 

bitkilerin yetiştirme ortamlarında kullanmak 

zordur. Tarla topraklarının organik madde 

içeriklerini artırmak veya malçlama amacıyla 

kullanılmaları olasılıkla daha yararlıdır. Talaşta 

olduğu gibi ağaç yontuları da toprakla 

karıştırıldığında azot noksanlıkları ortaya 

çıkmaktadır.  

Yer fıstığı kabukları: Fazla miktarda yer 

fıstığı yetiştirilen yörelerde yer fıstığı kabukları 

malç olarak veya yetiştirme ortamının organik 

bileşeni olarak kullanılabilir. Çoğunlukla açalya 

yetiştiriciliğinde, drenaj ve havalanmayı 

iyileştirmek üzere torfa katılarak kullanılır. Hafif 

lifli ve ortamın özelliklerini düzeltmeye uygun 

parça büyüklüğüne sahiptir. Yerfıstığı kabukları 

parçalanmaya karşı mısır koçanlarından daha 

dayanıklıdır.  

Sap ve saman: Yetiştirme ortamında 

organik madde kaynağı olarak yıllarca torf 

kullanıldığında yetiştirme ortamının 

ıslanabilirliğinde bir azalma olmaktadır. Organik 

maddenin parçalanması ile yetiştirme ortamında 

suyu kabul etmeyen ürünler oluşmaktadır. Eğer 

kötü ıslanabilirlik mevcutsa sulamalardan sonra 

su tutması azalmakta ve bitkinin su 

gereksinmesini karşılamak güçleşebilmektedir.  

 

Bitki YetiĢtirme Ortamında Kullanılan 

Ġnorganik Materyaller 

Perlit: Bitki yetiştirme ortamı olarak 

kullanılan perlit, bünyesinde %2–5 arasında su 
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içeren volkanik kökenli ve camsı yapıdaki perlit 

kayacının yüksek sıcaklıklarda patlatılarak 

genleştirilmesi ile elde edilir. (Bas ve Sevgican, 

1992) 

Vermikulit: vermikulit, görünüm olarak 

mikayı andıran ve doğal durumda ince tabakalı 

bir yapıya sahip olan ve hidrate alüminyum–

demir–magnezyum silikat mineralidir. 

vermikulit birikimlerine daha çok ABD ve 

Güney Afrika‟da rastlanır.  

Genleştirilmiş vermikulit oldukça hafiftir 

ve hacim ağırlığı yaklaşık olarak 80–100 kg m
–3

 

civarındadır. Tarımsal vermikulit çoğunlukla 

dört ayrı tane büyüklüğü grubunda 

derecelendirilerek pazarlamaktadır (Alan, 1990). 

No 1 olarak sınıflandırılan vermikulit, tane 

büyüklüğü 5–8 mm arasında olan tanecikleri 

içerir ve özellikle havalandırmanın iyi olduğu 

durumlarda kullanılır. No 2 olarak sınıflandırılan 

vermikulit ise tarımsal amaçlı olarak en yaygın 

kullanılanı olup 2–3 mm arasındaki tanecikleri 

içerir. Tane boyutu 1–2 mm arasında olan 

tanecikleri içeren vermikulit No 3 olarak 

sınıflandırılmıştır. No 4 olarak sınıflandırılan 

vermikulit ise daha çok tohum çimlendirme 

ortamı olarak kullanılmakta olup, 0.75–1.00 mm 

arasındaki tanecikleri içerir.  

Pomza: Pomza, volkanik kökenli bir 

inorganik materyaldir. Ülkemizin çeşitli 

yörelerinde yaygın olarak bulunur. Genellikle 

beyaz ve grimsi renklidir. Yöresel olarak sünger 

taşı, hışır taşı, bims gibi isimlerde verilir. 

Pomzalar steril olmasalar da genellikle hastalık 

etmenlerini ve yabancı ot tohumlarını 

içermedikleri kabul edilir ve dezenfeksiyona 

gereksinim göstermeden kullanılabilirler.  

Kaya yünü: Kaya yünü %60 oranında 

diyabaz, %20 kireç taşı ve %20 kok kömürü 

içeren karışımın 1600ºC civarında ergitilmesi 

sonucu elde edilen bir yetiştirme ortamıdır. Kaya 

yünü yüksek sıcaklıklarda üretildiği için steril 

kabul edilir. Oldukça hafiftir. Parçalanmaya 

karşı dayanıklıdır. Strüktürünü uzun süre korur. 

Gözeneklik, hava ve su tutma kapasitesi 

yüksektir, pH değeri 7–8 civarındadır.  

Kum ve çakıl: Kum, bitki yetiştirme 

ortamlarında daha çok torf veya diğer organik 

materyallerle karıştırılarak kullanılır. Çakıl veya 

kum tek başlarına drenaja ve düşük su tutma 

kapasitesine sahip olmakla birlikte, bir karışımda 

kullanıldıklarında her zaman aynı yönde etki 

göstermemektedirler. Kumun, karışımının drenaj 

ve havalanması üzerine etkisi, irilik derecesine 

ve kullanılan mitara bağlı olarak değişmektedir 

(Abak ve ark., 1994). Çapları 1 mm‟ ye kadar 

olan ince kum, karışımın su tutma kapasitesini 

genellikle arttırmaktadır. Çapları 1–3 mm 

civarında olan iri kum ve çakıl, karışımın su 

tutma kapasitesini azaltmakta ancak drenaj ve 

havalanmayı iyileştirmektedir. Karışımlarda 

kum kullanırken dikkat edilecek hususlardan biri 

kumun irilik derecesidir. Seçilecek kumun irilik 

derecesini; sonradan kullanılacak amenajman 

sistemleri, çevre koşulları ve karışımdaki diğer 

materyallerin özellikleri gibi faktörler 

etkilemektedir.  

Zeolit: Zeolit grup mineraller, volkanik 

kayalardan doğal koşulların etkisiyle ortaya 

çıkan alümino–silikat minerallerdir. Petek 

benzeri yapılarında çok küçük boşluklar (0.5 

nm) sahip olup, bu boşluklar K
+ 

ve HN4
+
 

iyonlarının granül içerisine nüfus etmesini 

sağlarken, amonyumu nitrata dönüştüren 

bakterilerin yapı içerisine girmesine olanak 

tanımaz. Yüksek katyon değişim kapasitesine 

sahip olan zeolit minerallaeri, zamanla yavaş 

yarayışlı amonyumlu ve potasyumlu gübreler 

gibi işlev görürler. %90 Sphagnum torfu ve %10 

zeolitten meydana gelen karışımın KDK‟ sı 290 

meq l
–1 

civarındadır.  

YanmıĢ kil: Golf alanlarının 

düzenlenmesinde fazlaca kullanılan yanmış kil, 

yetiştirme ortamları için uygun fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahiptir. Dikkatlice belirli 

büyüklüklere ayrılan argillit, attapulgit ve diğer 

montmorillonitik kil mineralleri 690 ºC 

sıcaklıktaki alevden geçirilerek kilden saksı 

renginde köşeli parçacıklar elde edilir. 38 

pound/cubic feet özgül ağırlığındaki bu 

parçacıklar perlit veya vermikulitin 5–6 katı 

ağırlıkta olup, kumdan %60 daha hafiftir. 

Yanmış kil gözenekli, yüksek katyon değişim 

kapasitesine sahip olup fazla miktarlarda su ve 

besin maddeleri tutar. Orijinal durumdayken 

yetiştirme ortamında yalnız iz miktarda besin 

maddeleri katarlar. Bir yetiştirme ortamı bileşeni 

olarak yanmış kil parçacıkları ortamda geniş 

gözeneklilik yaratırlar, çok stabildirler ve 

bazıları parçalanmaya çok dayanıklıdır.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde yukarıda adı geçen materyaller 

gerek kendi baslarına yetiştirme ortamı gerekse 

ortam düzenleyici olarak kullanılmaktadır. 

Üreticimiz için yetiştirme ortamları üretim 
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girdilerinin büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar 

ortam (substrat) kültürünün sera koşullarımıza 

uygun olduğunu ortaya koymuştur (Tüzel ve 

Gül, 1999). Ortam kültüründe torf, talaş, ağaç 

kabuğu, çeltik kavuzu gibi organik; kum, çakıl, 

perlit, vermikülit, volkan tüfü, kayayünü ve 

plastik köpükler gibi inorganik materyaller 

kullanılabilmektedir (Sevgican, 1999b). Bunlar 

arasında özellikle perlit ve volkan tüfleri 

ülkemizde bol olarak bulunmaktadır, bu ortamlar 

tek başlarına kullanılabileceği gibi torf ya da 

mantar kompostu atığı ile karıştırılarak da 

kullanılabilirler.  
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Çizelge 1: Sphagnum yosun torfunun genel özellikleri (Başar, 2006) 

Hacim ağırlığı, g dm
–3

 60–100 

Toplam gözeneklilik,  % 96 

Organik madde (kuru ağırlık),  % 98 

Kül (kuru ağırlık),  % 2 

Toplam azot (kuru ağırlık),  % 0.5–2.5 

Katyon Değişim Kapasitesi,  me 100 g
–1

 10–130 

pH (su)  3.5–4.0 

 

Çizelge 2. Sphagnum yosunu torfunun genel özellikleri (Başar, 2006) 

 Az parçalanmış torf 
İleri derecede parçalanmış 

torf 

Az ve ileri derecede 

parçalanmış torf karışımı 

Org. Mad., kuru maddede % 94–99 94–99 94–99 

Kül, kuru madde % 1–6 1–6 1–6 

Hacim ağırlığı, g dm
–3

 50–100 120–200 100–150 

Top. gözenek., hacimce % 94–87 88–93 91–94 

Su kapasitesi, hacimce % 52–82 74–87 52–85 

Hava kapasitesi, hacimce % 15–42 6–14 9–34 

pH (CaCl2) 2.5–3.5 2.5–3.5 2.5–3.5 

EC, µS cm
–1

   50–120 60–180 50–160 

 

Çizelge 3. Perlit kayacının kimyasal özellikleri ve kimyasal bileşimi (Başar, 2006) 

Öz kütle: 2.2–2.4 SiO2, %: 60–80 

Sertlik (Mohs skalası): 4–5 Al2O3, %: 10–18 

Erime sıcaklığı 1300ºC K2O, %: 3–5 

Özgül ısı: 0.2 cal g
–1

 Na2O, %: 3–5 

Renk Saydam, açık gri, yeşilimsi siyah Morumsu siyah, parlak siyah 

Fe2O3, %: İz 

MgO, %: İz 

CaO, %: iz 
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Fejoya (Feijoa sellowiana) Meyvesi, Oya Ağacı (Lagerstroemia indica) ve Zakkum 

(Nerium oleander) Türlerinin Çelikle Çoğaltılma Olanaklarının AraĢtırılması 
 

Melekber SülüĢoğlu*, Aysun ÇavuĢoğlu, Süleyman Erkal
 

Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, TR–41285, Kocaeli 
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Özet 

Çalışmada Fejoya (Feijoa sellowiana) meyvesi ve Oya Ağacı (Lagerstroemia indica)‟nın odun 

çeliklerinin ve Zakkum (Nerium oleander)‟un yarı odun çeliklerinin köklenme olanakları araştırılmıştır. Çelikler 

Şubat ayında alınmıştır. Oya ağacı ve fejoya çeliklerine 1000, 2000, 4000, 6000 ve 8000 ppm IBA, zakkum 

çeliklerine ise 1000, 2000, 4000, 6000 ppm IBA uygulandıktan sonra alttan ısıtmalı köklendirme tezgahında 

perlit ortamında köklenmeye alınmıştır. Sonuçlar 90 gün sonra kaydedilmiştir. Çalışmada köklenme oranı (%), 

kök sayıları (adet/bitki), kök uzunluğu (cm) ve çeliklerde köklenme anında sürgün oluşumu (%) belirlenmiştir. 

Sonuçlar varyans analizi yapılarak (Anova) %5 hata sınırlarında değerlendirilmiş ve farklı bulunanlar „Duncan‟ 

çoklu karşılaştırma metoduna göre gruplandırılmıştır. Köklenen çelikler sera koşulunda yetiştirilmek üzere 

toprak–torf (1:1) harcı içeren saksılara alınmış ve adaptasyon sırasında yaşama oranları (%) belirlenmiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre en iyi köklenme değerleri ve kök kalitesi Fejoya‟ da 2000 ppm IBA, Oya 

ağacında 4000 ppm IBA, zakkumda ise 1000 ppm IBA uygulamalarından (sırasıyla %63.3, %60 ve %46.7) elde 

edilmiştir. Uygulanan IBA dozunun artması kök gelişimini olumsuz etkilemiştir. Çalışmada elde edilen köklü 

bitkiler başarı ile dış koşullara aktarılmıştır. Köklenme aşamasındaki kaliteli kök gelişimine bağlı olarak 

adaptasyon aşamasında başarı oranı artmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Vegetatif üretim, çelik, köklenme, Lagerstroemia indica, Feijoa sellowiana, Nerium 

oleander 

 

Investigation on Cutting Propagation Possibilities of Feijoa (Feijoa sellowiana) Fruit, Crape–Myrtle 

(Lagerstroemia indica) and Oleander (Nerium oleander) 

Abstract 

The objective of this study was to determine the rooting ability of Feijoa (Feijoa sellowiana) Fruit, 

Crape–Myrtle (Lagerstroemia indica) and Oleander (Nerium oleander). Cuttings were collected in February. 

Harwood cuttings of feijoa and Crape–Myrtle were treated with 1000, 2000, 4000, 6000 and 8000 ppm IBA 

(Indole–3–butryric acid) and semi–hardwood cuttings of oleander were treated with 1000, 2000, 4000 and 6000 

ppm IBA. All cuttings were placed into a bottom–heated system in the greenhouse. Perlite was used as a rooting 

media. The results were taken after 70 days and were evaluated using the analysis of variance (ANOVA) and 

Duncan test with a significance value P<0.05. The rooting rate (%), average root number (roots/cutting) and 

average root length (cm) were determined. Survival rate of rooted cuttings after transfer to soil–peat mixture in 

the green house conditions were also determined.  

The results showed that rooting rate and root quality were changeable according to plants. The maximum 

rooting rates were obtained with 2000 ppm IBA for feijoa, 4000 ppm IBA for Crape–Myrtle and 1000 ppm IBA 

for oleander (63.3%, 60.0% and 46.7% respectively). These IBA concentrations obtained the maximum root 

number and length too. Increased concentrations of IBA were effected negatively the formation of root. Survival 

rate was very high in the acclimatization stage.  

 

Keywords: Vegetative propagation, cutting, rooting, Feijoa sellowiana, Lagerstroemia indica, Nerium oleander 

 

GiriĢ 

Fejoya (Feijoa sellowiana) meyvesi 

Myrtaceae familyasından olup, anavatanı Güney 

Amerika‟dır. Brezilya, Paraguay, Uruguay ve 

Kuzey Arjantin‟de doğal olarak yetişmektedir. 

Avrupa‟ya 19. yüzyılın sonlarında getirilmiş, 

Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerindeki 

arboratum ve botanik bahçelerinde yer almaya 

başlamıştır (Pugliano, 1987). Meyveleri düşük 

kalorilidir, C vitamini yönünden zengindir, iyot 

içeriği yüksektir ve bu özelliği ile guatr hastalığı 

tedavisinde kullanılmaktadır. Fejoya tohum, 

çelik, daldırma ve aşı ile çoğaltılabilmektedir 

(Samancı, 1995; Zhang ve ark., 2011). Son 

yıllarda ülkemizde yetiştiriciliği artan bir meyve 

türüdür (Samancı, 1995).  

Oya ağacı (Lagerstroemia indica) 

Lythraceae familyasından olup, Çin ve Japonya 

da doğal yayılım göstermektedir. Akdeniz 

iklimine iyi uyum sağlamıştır. Yaklaşık 6 m 
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kadar boylanabilen ağaçları bol güneş alan, 

rutubetsiz ortamları sevmekte, kuraklığa 

dayanım göstermektedir (Gilman ve Watson, 

1993). Üretimi tohum ve çelik ile 

yapılabilmektedir. Güzel çiçek ve ağaç formu 

nedeniyle peyzaj düzenlemelerinde ve yol kenarı 

ağaçlandırmalarında değerlendirilen bir türdür. 

Beyazdan lavanta rengine kadar değişken 

renklerde gösterişli çiçeklere sahiptir ve 120 

güne kadar çiçekli kalabilmektedir. Tıbbi 

amaçlarla ve kereste olarak değerlendirilebilen 

tipleri de bulunmaktadır (Cabrera, 2004). 

İstanbul Park ve Bahçelerinde çok miktarda yer 

almakta ve Marmara Bölgesi arıcılığı için 

önemli bir tür olarak belirtilmektedir (Sıralı ve 

Deveci, 2002). Yavaş gelişen ağaç formu 

nedeniyle bonsai üretiminde de yer almaya 

başlamıştır.  

Apocynaceae familyasına ait olan 

zakkumun (Nerium oleander) anavatanı Güney 

Avrupa, Kuzey Afrika sahilleri ve Japonya‟dır. 

Farklı koşullara adaptasyon sağlayabilmektedir. 

Dere yataklarında ve su kenarlarında yetişmekte, 

susuzluğa en dayanıklı türlerden biri olarak 

bilinmektedir. Özellikle deniz kıyıları, kayalık 

alanlar ve tuzlu topraklarda da kolaylıkla peyzaj 

çalışmalarında kullanılabilmektedir. Çalı 

formundaki bitkileri her dem yeşil olup, yaz 

boyu değişik renklerde çiçek açmaktadır. 

Zakkumun bodur tiplerinin ıslah çalışmaları ile 

saksı bitkisi olarak değerlendirilme olanağı 

üzerine araştırmalar vardır (Köse ve Kostak, 

2000.). Bu yönüyle de süs bitkileri sektöründeki 

yerini yakın zamanda alabilecektir. Zakkum her 

dem yeşil olması, zor yanıcı yapısı ve ateşten 

uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya devam 

etmemesi nedeniyle orman yangını koruma 

şeritleri tesisinde kullanılacak uygun bir 

materyaldir. Yurdumuzda orman yangınları 

bakımından en riskli bölge olan Akdeniz ve Ege 

Bölgelerinin doğal bitki türlerinden olması, 

çabuk büyümesi ve sık dallanması kullanımını 

kolaylaştırmaktadır (Özyiğit, 1973).  

Fejoya, oya ağacı ve zakkum türleri farklı 

alanlarda kullanım olanakları artan türlerdir. Bu 

nedenle de ticari olarak çoğaltılabilmeleri için 

uygun koşulların belirlenmesi önem 

taşımaktadır. Çalışmanın amacını bu türlerin 

çelik ile çoğaltılmasında IBA (Indol bütirik asit) 

hormonunun etkilerine yönelik araştırmalar 

oluşturmaktadır.  

Materyal ve Yöntem 

Çalışmada Fejoya (Feijoa sellowiana)‟nın 

ve Oya Ağacı (Lagerstroemia indica) odun 

çeliklerinin ve Zakkum (Nerium oleander)‟un 

yarı–odun çeliklerinin köklenme olanakları 

araştırılmıştır. Çelikler Şubat ayında alınmıştır. 

Oya ağacı ve fejoyanın çelikleri 1000, 2000, 

4000, 6000 ve 8000 ppm IBA, zakkum çelikleri 

ise 1000, 2000, 4000, 6000 IBA uygulandıktan 

sonra alttan ısıtmalı köklendirme tezgahında 

perlit ortamında köklenmeye alınmıştır. 

Değerlendirmeler çelik dikimini takiben 90 gün 

sonra kaydedilmiştir. Çelik köklenme oranı (%), 

kök sayısı (adet) ve kök uzunluğu (cm) 

değerlendirilmiştir. Köklenme ortamında sürgün 

veren çeliklerin oranları (%) olarak 

belirlenmiştir. Köklenen çelikler toprak–torf 

(1:1) ortamı içeren saksılara alınarak adaptasyon 

için sera koşullarına yerleştirilmiş ve düzenli 

olarak sulamaları yapılmıştır. Çalışma her 

tekerrürde 10 çelik olacak şekilde 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Sonuçlar varyans analizi 

yapılarak (Anova) %5 hata sınırlarında 

değerlendirilmiş ve farklı bulunanlar „Duncan‟ 

çoklu karşılaştırma metoduna göre 

gruplandırılmıştır. Adaptasyon aşamasındaki 

yaşama oranları % olarak belirlenmiştir.  

 

Bulgular 

Fejoya meyvesinin çeliklerinde en yüksek 

köklenme oranı 2000 ppm IBA uygulamasından 

(%63.3) elde edilmiş ve 1000 ppm IBA 

uygulanan çelikler haricindeki diğer çeliklere 

göre farklılık istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Çalışmada yüksek IBA dozları 

çelik dokusunda kararmalara neden olmuş ve 

köklenmeyi olumsuz etkilemiştir. 2000 ppm IBA 

uygulanan çeliklerde kök sayısının (7.8 

adet/çelik) arttığı belirlenmiş ancak 1000 ppm ve 

4000 ppm IBA uygulanan çeliklerle arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. 4000 ppm IBA uygulanan 

çeliklerde kök uzunluğu bir miktar artış 

göstermiş, dozlar arasında istatistiksel açıdan bir 

farklılık oluşmamıştır. Yüksek IBA 

uygulamalarının kökte kırılgan yapı oluşumuna 

neden olduğu ve kök kalitesinin düştüğü 

gözlemlenmiş ve serada adaptasyon 

aşamasındaki bitki yaşama oranlarını da 

etkilemiştir. En yüksek yaşama oranları sırasıyla 

2000 ppm, 1000 ppm ve 4000 ppm IBA 

uygulaması ile köklendirilen çeliklerde 

sağlanmıştır (Çizelge 1., Şekil 1).  
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Fejoyada yapılan benzer çalışmalarda 

farklı zamanlarda alınan çeliklerde köklenme 

bakımından hormon dozuna verilen cevabın 

farklı olduğu görülmektedir. Çelik alınan ana 

bitkinin gelişme durumu çeliklerin kalitesini ve 

köklenme için gerekli hormon dozunu 

etkilemektedir. Samancı (1995), 1000 ppm IBA 

uygulanan Eylül ayı çeliklerinde; Deng (2012), 

200 mg/l IBA uygulanan Mayıs çeliklerinde en 

yüksek köklenme elde etmiştir. Zhang ve ark., 

(2009), çalışmalarında çeliklere 1000 ppm IBA 

uygulamışlar, fejoya için en uygun çelik alma 

dönemi olarak Haziran ayını belirlemişlerdir. 

Ekim ayında alınan çeliklerde köklenme oranı 

%20 gibi çok düşük değerde olmuştur. 

Çalışmamızda Şubat ayında alınan yarı odun 

çelikleri için 2000 ppm IBA dozu yeterli 

gelmiştir. Hormon dozunun artmasının olumsuz 

etkileri 5000, 7000, 9000 ve 11000 ppm IBA 

dozları uygulanan Fejoya çeliklerinde de 

gözlenmiştir (Figueiredo ve ark., 1995). Fejoya 

çeliklerinde köklenme tipi indüklenen tip olarak 

tanımlanmış ve köklenme öncesinde çeliklerin 

bazal kısımlarında nadiren kallus oluştuğu ve 

kök gelişimini engellediği, gerilettiği 

saptanmıştır (Zang ve ark., 2009). Çalışmamızda 

çeliklerde kallus oluşumu gözlenmemiştir. 

Köklendirme ortamında alttan ısıtma sisteminin 

bulunmasının köklenmeyi uyarıcı etki yaptığı 

düşünülmektedir. Köklenme aşamasında 

çeliklerde sürgün gelişimi gözlenmemiştir.  

Çalışmada oya ağacında en yüksek 

köklenme oranı (60.0) 4000 ppm IBA 

uygulandıktan sonra perlite dikilen çeliklerde 

sağlanmış, farklılık kontrole ve diğer IBA 

dozlarına göre önemli bulunmuştur. Aynı doz, 

kök sayısını ve uzunluğunu da arttırmıştır. Kök 

uzunluğu kontrol çeliklerinde ve 1000 ppm IBA 

uygulaması haricindeki dozlarda istatistiki 

açıdan aynı grupta yer almıştır. Köklenme 

süresince oya ağacının odun çeliklerinde yüksek 

oranda sürgün gelişimi olmuştur. IBA dozları 

sürmeyi uyarmış ve hormon ile muamele 

edilerek dikilen çeliklerde sürme oranı ve 

sürgünlerin gelişimi kontrol çeliklerine göre 

önemli oranda artmıştır. Seradaki gelişimleri 

sırasında en yüksek yaşama değerleri 4000 ve 

6000 ppm IBA uygulaması ile köklendirilen 

çeliklerde sağlanmıştır. 8000 ppm IBA dozunda 

uygulanan çeliklerde kök yapısı kırılgan yapıda 

ve daha az sayıda olup, ölçümler sırasında ve 

toprağa geçirilirken çelik gövdesindeki çıkış 

noktalarından kopmalar olmuştur. Seradaki 

adaptasyon aşamasında da yaşama oranları 

olumsuz etkilenmiştir (Çizelge 2., Şekil 2).  

Aynı dönemde alınan çeliklerde çelik tipi, 

ana bitkinin gelişme durumu, köklendirme 

koşullarına bağlı olarak köklenme farklılıkları 

oluşabilmektedir. Mengüç ve Zencirkıran 

(1994), oya ağacının 3000 ppm IBA uygulanan 

yeşil çelikleri ile çalışmışlar ve %45 düzeyinde 

köklenme sağlayabilmişlerdir. Oya ağacının 

Nisan ayı çeliklerinin %98.7 oranında 

köklendiği çalışmada, en uygun çelik alma 

zamanı olarak Şubat, Mart ve Nisan ayları 

önerilmiştir (Al–Sultan ve ark., 1991). Bir diğer 

çalışmada yine Şubat–Nisan döneminde alınan 

çeliklerle %66.7–75.8 köklenme başarısı 

sağlandığı ve artan dozda IBA uygulamalarının 

çeliklerde köklenmeyi artırdığı görülmektedir 

(Al–Atrakchi ve ark., 1992). Bizim 

çalışmamızda da en yüksek köklenme oranı 

4000 ppm IBA uygulanan çeliklerde %60 ile 

yakın değerde olmuştur. Singh ve Bijimol 

(2000), oya ağacı çeliklerine 1000 ppm‟den 

5000 ppm‟e kadar farklı dozda IBA 

uyguladıkları oya ağacı çeliklerinde en yüksek 

köklenme oranını 4000 ppm IBA uygulanan 

çeliklerden elde etmişlerdir. Literatür 

taramalarında Oya ağacının kök çelikleri ile 

çoğaltımının da başarılı olduğu yer almaktadır 

ancak ana bitkiye zarar vermesi ve uygulama 

zorluğu nedeniyle daha az tercih edilmektedir 

(Correa ve Branco, 1951). Jamal ve ark., (1997), 

ise farklı köklendirme ortamlarının köklenme 

başarısını etkilediğini belirlemişler ve en iyi 

köklenmeyi kum: torf: talaş karışımında elde 

etmişlerdir. Benzer nitelikteki araştırmalarda 

köklenme değerlerinin değişken durumu oya 

ağacının ticari çoğaltımı için daha detaylı 

araştırmaların yapılmasının gerekliliğini 

göstermektedir.  

Zakkum bitkisinde köklenme değerleri 

fejoya ve oya ağacına göre daha düşük olmuştur. 

En yüksek köklenme oranı (%47.7) 1000 ppm 

IBA uygulanan çeliklerde belirlenmiş ve 

farklılık diğer uygulamalara ve kontrol 

çeliklerine göre önemli bulunmuştur. Kök sayısı 

ve oluşan köklerin uzunluğu yine 1000 ppm IBA 

dozunda elde edilmiş, 2000 ve 4000 ppm dozları 

ile arasında istatistiksel fark belirlenememiştir. 

Hormon uygulanmayan ve yüksek dozda 

hormon uygulanan çeliklerde köklenme başarısı 

büyük oranda azalmıştır. Zakkumda köklenme 

aşamasında çeliklerde sürme olmamıştır. 

Köklendirme ortamından serada adaptasyon 
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aşamasına alınan çeliklerde 2000 ppm IBA 

dozunda köklendirilenlerde yaşama oranı en 

yüksek olmuş ve çok sağlıklı bitki gelişimi 

gözlenmiştir (Çizelge 3, Şekil 3).  

Zakkumda yapılan benzer çalışmalarda 

zakkumun Temmuz ayında alınan yarı odun 

çeliklerinde 8000 ppm IBA uygulaması ile 

%19.71 köklenme elde edilmesine karşın, Şubat 

dönemi çeliklerinde aynı hormon dozunda 

%70.59 köklenme elde edilmiştir. Zakkumun kış 

çeliklerinde alttan ısıtma yapılarak iyi bir 

köklenme kapasitesi oluşturulabileceği ifade 

edilmiştir (Ochoa ve ark., 2004). Çalışma 

sonuçları zakkumda çelik alma zamanının 

köklenmeyi etkilediğini göstermektedir. Bizim 

çalışmamızda ise 6000 ppm IBA köklenmede 

olumsuz etki yapmıştır. Çelik materyalinin 

karbonhidrat içeriği ve pişkinleşme durumu 

köklenmede gerekli hormon dozunda etkili 

olmaktadır. Zakkumda Mart ayında alınan 

çeliklerden daha sağlıklı bitki geliştiği ve 

çiçeklenmenin daha iyi olduğu belirtilmektedir 

(Lombardi ve ark., 2003).  

 

Sonuç 

Her üç türde de köklenme oranları hormon 

dozlarına göre değişim göstermiştir. Türler 

arasında en yüksek dozda hormon uygulaması 

oya ağacı çeliklerinin köklenmesi için 

gerekmiştir. Şubat döneminde köklenmeye 

alınan çelikler toplam 90 gün köklendirme 

ortamında tutulmuş ve şubat–mart aylarında 

çelik tavasındaki alttan ısıtma sistemi 

çalıştırılmıştır. Bu da çeliklerde köklenme 

başarısını olumlu etkilemiştir. Söz konusu 

türlerin çelikle ticari olarak çoğaltılabilmesi için 

köklendirme ortamları, çelik alma zamanı ve 

hormon uygulamaları çeşitlendirilerek 

çalışmaların devam ettirilmesi önem 

taşımaktadır. Sonuçlar bu türlerin ticari olarak en 

verimli şekilde üretilebilmesine de katkı 

sağlayacak niteliktedir.  
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Çizelge 1. IBA dozlarının Fejoya çeliklerinin köklenmesine etkileri ve adaptasyonda başarı durumu  

IBA (ppm) 
Köklenme oranı 

(%) 

Kök sayısı 

(adet/çelik) 

Kök uzunluğu 

(cm) 

Adaptasyon aşamasında yaşama 

oranı (%) 

0 (kontrol) 36.7 bc 5.1 b 2.3 36.4 

1000 53.3 ab 6.0 ab 3.1 75.0 

2000 63.3 a 7.8 a 3.2 89.5 

4000 36.7 bc 6.5 ab 4.2 72.7 

6000 26.7 cd 3.0 c 3.2 37.5 

8000 16.7 d 2.2 c 1.8 20.0 

 P<0.05 P<0.05 ö.d. (% olarak belirlenmiştir) 

 

Çizelge 2. IBA dozlarının Oya ağacı çeliklerinin köklenmesine etkileri ve adaptasyonda başarı durumu  

IBA (ppm) 
Köklenme oranı 

(%) 

Kök sayısı 

(adet/çelik) 

Kök uzunluğu 

(cm) 

Çeliklerde sürme 

(%) 

Adaptasyon 

aşamasında 

yaşama oranı (%) 

0 (kontrol) 6.67 c 2. 3 b 0. 5 c 16.67 b 33.3 

1000 23.33 b 4. 2 b 1. 2 bc 33.3 ab 42.9 

2000 33.33 b 4. 3 b 3. 1 ab 46.7 a 30.0 

4000 60.00 a 8. 3 a 3. 8 a 63.3 a 77.8 

6000 36.67 b 6. 9 a 2. 9 ab 63.3 a 20.0 

8000 26.67 b 3. 6 b 4. 6 a 36.7 ab 12.5 

 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 
(% olarak 

belirlenmiştir) 

 

Çizelge 3. IBA dozlarının Zakkum çeliklerinin köklenmesine etkileri ve adaptasyonda başarı durumu  

IBA (ppm) 
Köklenme oranı 

(%) 

Kök sayısı 

(adet/çelik) 

Kök uzunluğu 

(cm) 

Adaptasyon aşamasında yaşama 

oranı (%) 

0 (kontrol) 16.7 c 3.0 c 1.0 c 0.0 

1000 46.7 a 11.6 a 3.4 a 57.1 

2000 26.7 b 7.4 ab 2.7 ab 62.5 

4000 20.0 bc 8.2 ab 2.5 ab 50.0 

6000 16.7 c 5.5 bc 2.0 bc 40.0 

 P<0.05 P<0.05 P<0.05 (% olarak belirlenmiştir) 

 

   
Şekil 1. Fejoyada köklü çelikler (0, 1000, 2000, 4000, 6000 ve 8000 ppm) ve adaptasyon aşamasında gelişme 

durumu 
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Şekil 2. Oya ağacında köklü çelikler (0, 1000, 2000, 4000, 6000 ve 8000 ppm) ve adaptasyon aşamasında 

gelişme durumu 

 

   
Şekil 3. Zakkumda köklü çelikler (0, 1000, 2000, 4000, 6000 ve 8000 ppm) ve adaptasyon aşamasında gelişme 

durumu 
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Yabancı Otlar ve Abiyotik Sorunlar 
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Özet 

Türkiye, sahip olduğu ekolojik ve coğrafik koşullarına bağlı olarak, süs bitkileri üretiminin pek çok 

dalında olduğu gibi, dış mekan bitkileri yetiştiriciliğinde de önemli bir potansiyele sahiptir. Dış mekan 

bitkilerinden, çiçeği ve meyvesi ile de dikkat çeken Japon ayvası (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex 

Spach) bitkisi de bunlardan birisidir. Kocaeli ili park ve bahçelerinin bitkilendirilmesinde kullanılan Japon 

ayvalarına yönelik saha çalışmalarında bitkiler üzerinde bazı bitki koruma sorunlarının bulunduğu gözlenmiştir. 

Bu derlemede, Japon ayvasında ekonomik kayba neden olan hastalık, zararlı, yabancı ot gibi biyotik etmenler ile 

toprak, su ve iklimsel konuları içeren abiyotik faktörler gerçekleştirilen gözlemler ışığında ele alınmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Chaenomeles japonica, süs ayvası, biyotik ve abiyotik etmenler, bitki fizyolojisi, bitki 

koruma 

 

Diseases, Pests, Weeds and Abiotic Problems in Japanese Quince (Chaenomeles japonica) Cultivation 

Abstract 

Turkey has an important potential in cultivation of outdoor ornamental plants as being the other branches 

of decorative plants because of having various ecological and geographic parameters. One of the outdoor plants 

is the Japanese quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach). On the other hand, the plant is 

attracted to human the attention due to its flowers and fruits. During the field studies with Japanese quince types 

used cultivation areas in the parks and gardens in Kocaeli city, some plant protection problems were observed. In 

this review article, biotic factors such as diseases, pests and weeds and abiotic factors such as soil, water and 

climatic requirements that may cause economic loss were reviewed and discussed in the light of observations 

done.  

 

Keywords: Chaenomeles japonica, flowering quince, biotic and abiotic factors, plant physiology, plant 

protection 

 

GiriĢ 

Anavatanı Japonya olan Japon ayvası 

(Chaenomeles japonica), Rosaceae familyasının 

Maloideae altfamilyasına ait bir tür olup 1896 

yılı sonrasında Avrupa‟ya getirilmiştir (Weber, 

1964). Değişik varyeteleri henüz elde 

edilmemekle birlikte ıslah çalışmalarının devam 

ettiği bildirilmektedir (Rumpunen, 2002).  

Japon ayvası, meyve özelliklerine göre 

ayva, armut ve elma gibi yumuşak çekirdekli 

bitkiler grubunda yer alan, çalı formuna sahip bir 

bitki olmanın yanısıra, çekici kırmızı 

tonlarındaki çiçekleri ve aromatik sert meyveleri 

ile dikkat çekmekte ve peyzaj düzenlemelerinde 

sıklıkla tercih edilmektedir (Hummer ve Janick, 

2009).  

Dış mekan süs bitkisi olarak park ve 

bahçelerde kullanımının yanı sıra, C. 

japonica‟nın yakın akrabası olan C. sinensis‟e 

Eriobotrya japonica‟nın aşılanması ile anaç 

olarak da kullanılabilmektedir (Pio ve ark., 

2010). Yine yakın akraba tür olan C. 

speciosa‟nın antioksidant, iltihap kurutucu, 

gripten koruyucu kimyasallar içeriyor olması, bu 

bitkiyi gerek meyve yetiştiriciliği gerekse tıbbi–

aromatik özellikleri yönünden de ilgi çekici 

kılmaktadır (Zhang ve ark., 2010). Ayrıca, C. 

japonica ile kanser önleyici bitki ekstraktları 

üzerinde çalışmalar olduğu da bildirilmektedir 

(Gorlach ve ark., 2006) 

Peyzaj alanlarının hızla artması ve hızla 

kentleşen nüfusun çevrelerini güzelleştirmeye 

yönelik yoğun talepleri dikkate alındığında, 

ilkbaharın müjdecisi olan Japon ayvasına (“Süs 

ayvası”, “Bahar dalı”) gösterilen ilginin 

gelecekte de artarak devam edeceği 

beklenmektedir.  

Kültüre alınmış hemen her bitki türünde 

olduğu gibi, doğal ekolojisinden alınarak selekte 

edilen ve belli alanlara adapte olması beklenen 

Japon ayvasında da bitki koruma sorunları ile 

karşılaşılmaktadır. Bitki koruma sorunları tüm 

dünya ülkelerini ilgilendiren sorunlar olmakla 

birlikte, yeni dikilen bitkilerin maruz kaldığı 
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farklı ekolojik şartlar, mevcut sorunları arttırma 

veya azaltma açısından biyotik faktörleri 

baskılayan veya epidemiye sebep olan önemli 

bir unsur olabilmektedir. Ayrıca adaptasyon 

sürecini tamamlamış bitkilerin dahi bir süre 

sonra biyotik ve/veya abiyotik sorunlarla 

karşılaştığı bilinen bir gerçektir.  

Bu derlemede, Japon ayvası ile ilgili 

olarak Kocaeli kent ölçeğinde 2009, 2010, 2011, 

2012 yıllarında yürütülen agronomik ve 

fizyolojik çalışmalar sırasında karşılaşılan bitki 

koruma sorunları dünya ölçeğinde karşılaşılan 

sorunlarla birlikte değerlendirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Birbirinden fiziksel olarak uzakta bulunan 

ve 10 km
2
‟lik alan içerisinde, üçü açık biri örtülü 

alan olmak üzere dört farklı lokasyondaki park–

bahçelerde yetiştirilen C. japonica bitkileri 

materyal olarak ele alınmıştır. Gözleme ve 

literatüre dayalı teşhisler yapılmış, biyotik ve 

abiyotik sorunların bitki morfolojisi ve 

fizyolojisine etkileri görsel olarak sunulmuştur.  

 

Yöntem 

Çalışmanın birinci bölümünde T.C. Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Bitki 

Koruma Örgütü‟nün (European Plant Protection 

Organization–EPPO) 21.03.2013 tarihi itibariyle 

kullanmakta ve uygulamakta olduğu ilgili 

mevzuata ulaşılmış, (Anonim, 2009; 

Anonymous, 2012; Anonymous, 2013) söz 

konusu mevzuatlarda yer alan biyotik etmenler 

ile ilgili konular irdelenmiş ve karşılaştırmalı 

olarak Çizelge 1‟de verilmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, C. japonica 

ve diğer Chaenomeles sp. türlerinde 

karşılaşılabilecek biyotik sorunlar konuyla ilgili 

yapılmış bazı bilimsel çalışmalardan 

yararlanılarak belirlenmiş ve Çizelge 2‟de 

gösterilmiştir.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Bitki hastalık ve zararlıları 

Hastalıklar 

Japon ayvalarında virüs ve viroid 

hastalıkları ile phytoplazma hastalıklarının 

bulunduğu literatürde (Bertaccini ve ark., 1998) 

yer almasına karşın, bu çalışmanın yapıldığı 

alandaki bitkilerde sözü edilen hastalıklarla ilgili 

belirtiler (simptomlar) gözlenmemiştir.  

Dünya‟da çok yaygın görülen ve çok 

önemli olduğu bilinen bakteriyel hastalıklardan 

Erwinia amylovora‟nın varlığı çalışma 

alanımızdaki bitkilerin taze sürgün ve 

çiçeklerinde oluşan yanıklık belirtilerinden 

(Şekil 1A) anlaşılmaktadır. Yayılıcı etkisi 

nedeniyle dikkat edilmesi ve özel önlemler 

alınması gerekmektedir.  

Çiçeklerde meydana gelen bir çeşit 

yanıklık ve geriye doğru ölüm tablosu sergileyen 

Botrytis sp. simptomları ile hem örtülü hem de 

açık alanda karşılaşılmıştır. Ayrıca, meyve ve 

yapraklardaki kırmızı ve kahverengi renk ile 

ortasında oluşmuş beyazımsı–gri renge dönüşen 

lekeler de Monilia sp. Alternaria sp. ve/veya 

Septoria sp. etmenleri ile bulaşık olduğunu, sözü 

edilen bu lekelerin yanı sıra, meyve etindeki 

kahverengi çürüklük, çekirdek evi ve etrafındaki 

çürüklükler de meyve fungal hastalıklarının 

varlığını göstermiştir.  

 

Zararlılar 

Akarların varlığı ve etkisi yapraklardaki 

emgi noktalarından ve yaprak 

deformasyonlarından anlaşılmaktadır (Şekil 1B).  

Literatüre göre Orgyia antiqua 

(Lepidoptera: Lymantriidae) olması muhtemel 

larvaların yapraklarda yaptığı ısırıcı–çiğneyici 

zarar şekli de örtü altındaki bitkilerde 

saptanmıştır. Yine aynı ortamda yaprakbitlerinin 

varlığı ve buna bağlı olarak fumajin zararı da 

gözlemlenmiştir. Meyveler üzerinde 

gözlemlenen larva delikleri, meyve etinde ve 

çekirdek evindeki larva zararı, meyve iç 

kurdunun etkili zararlı olabileceği yönünde fikir 

vermiştir.  

Nematot zararı literatürde bildirilmesine 

karşın (Santamour ve Batzlii, 1990; Ying ve 

ark., 1994) gözlem yapılan park–bahçelerde 

nematot zararı simptomlarıyla örtüşen herhangi 

bir sorunla karşılaşılmamıştır.  

Çalışma alanında salyangoz zararının 

yaprak ve taze sürgünlerde yaygın olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Yabancı otlar 

Japon ayvası çim alanları üzerinde ve 

diğer tek ve çok yıllık bitkilerle birlikte 

tasarlanmaktadır. Çalı formlu bir bitki olması 

nedeniyle sarılıcı bitkilerle birlikte 

tasarlandığında sarılıcılar tarafından istila 

edilebilmektedir (Şekil 1C). Kapama meyve 

bahçesi kurulması planlanır ise bitkinin rekabet 
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gücünün çok yüksek olmaması nedeniyle, 

özellikle çok yıllık yabancı otlarla mücadelesi 

önerilmektedir (Kviklys ve ark., 2004).  

Japon ayvası bulunan park ve bahçelerde 

yabancı ot mücadelesi çimlerin düzenli olarak 

biçilmesi ve ana bitkiyi güçlü kılacak budama, 

gübreleme gibi uygulamalarla sağlanmaktadır. 

Yanmamış hayvan gübresi kullanmaktan 

kaçınmak ve sınırlı herbisit vb. kimyasallar 

kullanımı da yabancı ot kontrolü için 

önerilmektedir.  

 

Abiyotik Hastalıklar 

Toprak PH‟sı ve besin elementi noksanlığı 

Japon ayvası pH‟sı 6‟nın altında olan iyi 

drene edilmiş ve organik maddece zengin 

topraklarda daha iyi gelişmektedir. Bazik 

topraklarda kloroz olasılığı artacağından dikim 

öncesi toprakların sülfür veya demir sülfatla 

asitleştirilmesi önerilmektedir (Kviklys ve ark., 

2003).  

Çalışma kapsamına giren alanlarda 

yapılan gözlemler, bazı lokasyonlarda besin 

maddesi noksanlıkları ve klorozun varlığını 

ortaya koymuştur. Süs bitkisi dikili alanların 

uzun zaman önce tesis edilmiş olması, bakım 

işlemlerinin pek çok farklı bitki türünün hepsine 

birden yapılıyor olması ve yaprak gübrelerinin 

uygulanmasındaki aksaklıklar bu durumun 

nedenlerinden bazılarıdır.  

Japon ayvaları ile bitkilendirilmiş 

alanların genellikle işlenmediği ve toprak 

havalandırma işlemlerinin yetersiz olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

Nem 

Çalışmanın gerçekleştirildiği alanlarda süs 

ayvalarının uzun yıllar önce dikili olduğu 

saptanmıştır. Bu durumda, adaptasyonlarını 

tamamladıkları düşünüldüğünde, susuzluğun 

sorun olmadığı söylenebilir. Japon ayvası dikili 

alanların ilkbahar yağmurları alması ve yer 

örtücü bitkilerle birlikte tesis edilmesi nedeniyle, 

toprak sıcaklığı yaz aylarında düşük tutulmakta 

ve buharlaşmayla su kaybı nispeten yavaş 

gerçekleşmektedir. Bu durum bitkinin susuzluk 

belirtileri göstermesini engelleyebilmektedir.  

 

IĢık 

Işık bitkiler için vazgeçilmez bir unsurdur. 

İncelenen alanlarda süs ayvalarıyla bitkilendirme 

çalışmalarının yarı gölge denebilecek konumda 

tasarlanmış olduğu görülmüştür. Böylece çok 

şiddetli ışığa maruz kalan Japon ayvası 

meyvelerinde güneş yanığı (Şekil 1D) oluşumu 

engellenmiştir.  

 

Sıcaklık 

Japon ayvalarının kökeni Uzakdoğu 

olmakla birlikte, dünyanın her tarafına adapte 

olması, sıcaklığa olan toleransının yüksek 

olduğunu ortaya koymaktadır. Japon ayvasının 

baharın müjdecisi olduğu göz önüne 

getirildiğinde, pek çok bitki türünden önce çiçek 

açışı da soğuklama ihtiyacının diğer türlere göre 

daha düşük olduğunu düşündürmektedir.  

 

Çevre kirliliği 

Çevre kirliliği unsurlarından olan hava 

kirliliğinin etkisine gözlem altındaki örneklerin 

birisinde rastlanmıştır. Bu alandaki bitkilerde 

çiçeklenmenin normal düzeyde olmasına rağmen 

meyve oluşumunun çok az oluşu, yakınındaki 

kereste imalathanesinin yaydığı kereste tozunun 

tozlanma ve döllenmeyi etkilediğini 

düşündürmektedir. Bahçe bitkilerinde hava 

kirliliği üzerine yapılan bazı çalışmalar bu 

durumu destekler niteliktedir (Dursun ve ark., 

1998). Ancak bu bulguyu destekleyecek düzeyde 

yaprak, meyve vb. organların zararlı elementleri 

absorbe etme yeteneklerine ve döllenme 

biyolojilerine laboratuar ortamında bakılmadığı 

göz ardı edilmemelidir.  

 

Sonuç 

Bu çalışmada öncelikle konu ile ilgili 

bilgiler derlenmiş ve elde edilen bilgiler Çizelge 

1 ve Çizelge 2‟de sunulmuştur. Ayrıca 4 farklı 

lokasyondan oluşan çalışma alanındaki Japon 

ayvalarında gözleme dayalı olarak saptanan 

biyotik ve abiyotik sorunları meydana getiren 

bulgular bitki fizyoloji göz önüne alınarak 

tartışılmıştır.  

Çalışmada göz önüne alınması gereken 

husus, bütün öngörü ve teşhislerin gözlemlere 

dayandırıldığı ve bundan sonra Japon ayvası 

üzerinde gerçekleştirilecek biyotik ve abiyotik 

sorunlar ve çözümleri konularında yapılacak 

çalışmalara zemin hazırlamak amacı taşıdığıdır.  

Bundan sonraki aşamalarda Japon ayvası 

yetiştiriciliğinde ve/veya Japon ayvasının yer 

aldığı bitkilendirme sahalarında; başta biyotik 

sorunlar olmak üzere karşılaşılan tüm sorunlar 

laboratuar teşhislerine dayalı olarak çalışılmalı, 

nihai tespit ve sınıflandırmalarda bulunulmalı, 



 

893 

ek olarak ayrıntılı korunma ve mücadele yolları 

önerilmelidir.  
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Çizelge 1. Dünya‟da Japon ayvasında olması muhtemel hastalık ve zararlı etmenler, konukçu bitkileri ve 

karantina listelerindeki durum 

Etmen* Tür* 
Konu ile ilgili 

konukçular* 

Türkiye‟deki*, ** ve 

EPPO karantina yönetmeliğindeki*** durumu 

Virüs 

American plum 

line pattern virus 

(APLPV) 

Rosaceae 

YOK Surveylerle tespit edilmiş* 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var** 

EPPO Karantina Yönetmeliği A1 listesinde var*** 

Virus  

Apple chlorotic 

leaf spot virus 

(ACLSV) 

Chaenomeles japonica 

VAR 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Virus 

Apple stem pitting 

virus 

(ASPV) 

Chaenomeles japonica 

VAR 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Viroid 

Pear blister canker 

viroid 

(PBCVd) 

Chaenomeles japonica 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Phytoplasma 

(Bertaccini ve 

ark., 1998) 

Apple rubbery 

wood agent 
Chaenomeles japonica 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Bakteri Erwinia amylovora Chaenomeles sp.  

YAYGIN 

Zirai Karantina Yönetmeliği EK 2B listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Fungus 
Gymnosporangium 

asiaticum 

Chaenomeles sp.  

Chaenomeles japonica 

Chaenomeles speciosa 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği B listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Fungus  

Botryosphaeria 

berengeriana f. sp. 

pyricola 

Chaenomeles japonica 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Fungus 
Gymnosporangium 

clavipes 
Chaenomeles sp.  

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği B listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A1 listesinde var  

Fungus Monilia fructicola Chaenomeles sp.  

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Fungus Monilia fructigena Chaenomeles japonica 

VAR 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Fungus 
Phytophtora 

fragariae 
Rosaceae 

YO 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Böcek 

Carposina sasakii 

(C. niponensis) 

(Lepidoptera) 

Chaenomeles sp.  

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var 

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Böcek Malacosoma Rosaceae YOK 
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americanum 

(Lepidoptera) 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var 

(Anonim, 2012) 

Böcek 

Malacosoma 

parallela 

(Lepidoptera) 

Chaenomeles japonica 

VAR 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Böcek 

Quadraspidiotus 

perniciosus 

(Hemiptera) 

Chaenomeles sp.  

VAR, Yayılması engellendi 

Zirai Karantina Yönetmeliği EK 4 listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A2 listesinde var  

Böcek 

Aleuroclava 

aucubae 

(Hemiptera) 

Chaenomeles sp.  

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği listesinde yok  

EPPO Karantina Yönetmeliği listesinde yok 

Böcek 
Margarodes vitis 

(Hemiptera) 
Rosaceae (Yabancı ot) 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A1 listesinde var  

Böcek  

Rhagoletis 

pomonella  

(Diptera) 

Rosaceae (Yabancı ot) 

YOK 

Zirai Karantina Yönetmeliği A listesinde var  

EPPO Karantina Yönetmeliği A1 listesinde var  

* Anonymous, 2013 referans alınarak derlenmiş bilgilerdir.  

** Anonim, 2009 referans alınarak derlenmiş bilgilerdir.  

A Listesi: Türkiye‟de varlığı bilinmeyen ve ithale mani teşkil eden zararlı organizmaları,  

B Listesi: Türkiye‟de sınırlı olarak bulunan ve ithale mani teşkil eden zararlı organizmaları içeren listedir.  

EK 2B: Bazı bitki veya bitkisel ürünlerde bulunması halinde ithale mani teşkil eden zararlı organizmalar 

(Türkiye‟de sınırlı olarak bulunan zararlı organizmalar) listesidir.  

EK 4: Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatında istenen özel şartlar listesidir.  

*** Anonymous, 2012 referans alınarak derlenmiş bilgilerdir.  

A1 Listesi: Bir alanda hiç görülmemiş olup karantina listesine alınmış zararlı organizmaları,  

A2 Listesi, Bir alanda görülmekle beraber resmi olarak kontrol altına alınmış ve geniş alanlara yayılımı 

bulunmayan karantina listesindeki zararlı organizmaları içerir.  

 

Çizelge 2. Dünya‟da süs ayvasında olduğu tespit edilmiş hastalık ve zararlılar, konukçu bitkileri ve bulunduğu 

ülkeler  

Etmen Tür 
Konu ile ilgili 

konukçular 
Ülke Kaynak 

Virüs  Apple chlorotic leaf spot virus Chaenomeles sp.  İngiltere Sweet, 1980 

Bakteri Erwinia amylovora Chaenomeles sp.  
İngiltere Anonymous, 1960 

Almanya Zeller, 1979 

Fungus Botrytis cinerea 
Chaenomeles 

cathayensis  
İngiltere Moore, 1949 

Fungus Diatrypella xanthostroma Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Diplodia cydoniae Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Phoma chaenomelis Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Sphaeropsis lichenoides Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Tubercularia vulgaris Chaenomeles japonica 
Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Monilia fructicola Chaenomeles japonica Avustralya Heaton, 1979 

Fungus Monilia laxa Chaenomeles japonica Kanada Creelman, 1962 

Fungus Monilia (Sclerotinia) laxa Chaenomeles japonica Avustralya Penrose ve ark., 1976 

Fungus Monilia (Sclerotinia) laxa Chaenomeles lagenaria Avustralya Penrose ve ark., 1976 

Fungus Monilia laxa Chaenomeles spp.  Polonya 
Werner ve Fruzynska–

Jozwiak, 1999 

Fungus Botrytis cinerea Chaenomeles japonica 
Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Gymnosporangium asiaticum Chaenomeles speciosa Kina Huang ve Chen, 1997 

Fungus Gymnosporangium confusum Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Phyllosticta chaenomelesicola Chaenomeles speciosa Çin Yu ve Bai, 1995 

Fungus Phyllosticta chaenomelina Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 
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Fungus  Monilinia fructigena Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Monilinia fructigena Chaenomeles spp.  Polonya 
Werner ve Fruzynska–

Jozwiak, 1999 

Fungus Cytospora piricola Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus Septoria cydoniae Chaenomeles japonica Romanya Eliade ve Barbu, 1963 

Fungus  Fusarium sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Alternaria alternata Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Alternaria tenuissima Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Cladosporium sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Fusarium sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Penicillium expansum Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Arthrinium sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Aureobasidium pullulans Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus  Asteromella sp.  Chaenomeles japonica Letonya Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Cladosporium cladosporioides Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Epicoccum nigrum Chaenomeles japonica 
İsveç 

Letonya 
Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma sp.  Chaenomeles japonica Letonya Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma exigua Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma herbarum Chaenomeles japonica 
İsveç 

Letonya 
Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma pomorum Chaenomeles japonica 
İsveç 

Letonya 
Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus  Ramularia sp.  Chaenomeles japonica Letonya Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Septoria cydoniae Chaenomeles japonica Letonya Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Ulocladium botrytis Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Colletotrichum gloeosporioides Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Cryptosporiopsis curvispora Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Entomosporium mespili Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Leptothyrium pomi Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Monilia fructigena Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Myriellina cydoniae Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Penicillium brevicompactum Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Penicillium islandicum Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Penicillium rugulosum Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phlyctema vagabunda Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma exigua Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Phoma glomerata Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Pilobolus sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Schizothyrium pomi Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Septoria cydoniae Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Fungus Trichoderma viridae Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Aphis pomi Chaenomeles japonica Polonya Jaskiewicz, 1995 

Böcek Aphis fabae Chaenomeles japonica Polonya Jaskiewicz, 1995 

Böcek Brachycaudus helichrysi Chaenomeles japonica Polonya Jaskiewicz, 1995 

Böcek Caliroa cerasi Chaenomeles spp.  A.B.D.  Raffa ve Lintereur, 1988 

Böcek Lyonetia prunifoliella Chaenomeles spp.  A.B.D.  Schmitt ve ark., 1996 

Böcek Cydia dimorpha Chaenomeles japonica Japonya Oku ve ark., 1988 

Böcek Cydia dimorpha Chaenomeles speciosa Japonya Oku ve ark., 1988 

Böcek Aphis sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Phyllobius spp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Yponomeuta sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Caliroa sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Operophtera sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Böcek Orgyia antiqua  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 

Akar Panonychus sp.  Chaenomeles japonica İsveç Norin ve Rumpunen, 2003 
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A  B  

C  D  
Şekil 1. (A) Japon ayvası çiçeklerinde ve taze sürgünlerinde yanıklık; (B) akar emgi yerleri ve yaprak 

deformasyonu; (C) sarılıcı bitkilerle istila edilişi; (D) güneş yanığı.  



 

898 

Kocaeli Ġli Kartepe, BaĢiskele ve Gölcük Ġlçelerinde Süs Bitkisi Üretiminin 

Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Olanakları 
 

Melekber SülüĢoğlu*, Aysun ÇavuĢoğlu, Süleyman Erkal
 

Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, TR–41285, Kocaeli 

*meleksl@kocaeli.edu.tr 
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ilinde son yıllarda gelişen süs bitkileri üretiminin mevcut durumunu analiz 

etmek, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak, süs bitkileri 

üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri çalışma alanı olarak seçilmiştir.  

Çalışma 2012 yılında, seçilen ilçelerdeki süs bitkisi işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. İşletme sahiplerine 

veya işletme yöneticilerine tesisin kuruluş amacı, üretilen türlerin çeşitliliği, yetiştirme teknikleri, tesis 

olanakları, piyasa talepleri ve satış koşulları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Üretici bakışı ile mevcut durum 

değerlendirilerek belirlenebilen sorunlara çözümler önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, süs bitkileri, üretim, fidanlık 

 

Ornamental Plants Production in Kocaeli (Kartepe, BaĢiskele and Gölcük), Problems and Solutions 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the production of ornamental plants in Kocaeli and to identify 

the problems and possible solutions. Kartepe, İzmit and Gölcük districts have been selected as a study field that 

has intensive ornamental plants production. Study was conducted in year 2012 and questions were directed to the 

nursery manufacturer about the purpose of the enterprise, variety of produced species, cultural techniques and 

marketing possibilities.  

Proposed solutions to problems were revealed by evaluating the current situation from the perspective of 

the manufacturer.  

 

Keywords: Kocaeli, ornamental plants, production, nursery 

 

GiriĢ 

Yaşam sürecinde kentleşmenin artması ve 

kent nüfusunun hızla çoğalması çarpık 

kentleşmeye neden olmuş, insanlar doğadan 

uzak kalmıştır. Fiziksel ve ekolojik çevre 

sorunlarının artması ile insanların doğaya olan 

özlemi ve gereksinimleri artmıştır. Bunun 

sonucu olarak oyun alanları, büyük parklar, yeşil 

alanlar tesis edilerek doğanın yeniden kent 

yaşamlarının bir parçası olmasına çalışılmıştır. 

Diğer yandan, kişi ve kurumların ev–büro içi 

mekanlarda yer verdiği iç ve dış mekan bitkileri 

ile ortama yeşili ve doğayı taşıyarak 

renklendirme istekleri sektöre daha çok hareket 

getirmiştir. Bu alanlardaki materyal 

gereksinimlerinin karşılanması çabası, 20 yy.‟ın 

başından itibaren artarak sürdürülmüştür.  

Dünya‟daki bu gelişmelere paralel olarak 

Türkiye‟de de süs bitkileri üretimi 1940‟lı 

yıllarda İstanbul–Adalar ve Yalova bölgesinde 

başlamış, 1945 yılında üreticilerin kooperatif 

çatısı altında birleşmesi ile gelişmesini 

sürdürmüştür. 1970‟li yıllarda İzmir ili süs 

bitkisi sektöründe yerini almış, 1985 yılından 

sonra da Antalya ilinde dış satıma yönelik kesme 

çiçek yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Bu 

yıllarda süs bitkileri üretimi sebze 

yetiştiriciliğine alternatif olarak üreticiler 

arasında yaygınlaşmıştır (Gürsan ve Erkal, 

1998).  

1985 yılı Türkiye süs bitkileri sektörü 

açısından önemli bir yıl olmuştur. Antalya‟da 

ileri teknoloji ile kurulan seralarda üretilen 

kesme çiçeklerin Avrupa ülkelerine ihracatının 

yapılması ve 1 milyon $ gelir elde edilmesi, 

kamu ve özel sektör kuruluşlarının dikkatlerini 

çekmiş ve süs bitkileri yetiştiriciliğine yönelimi 

artırmıştır. Yine aynı dönemlerde süs bitkileri 

ithalatının serbest bırakılması, Türkiye 

pazarlarına birçok süs bitkisinin girmesine 

olanak vermiş ve tüketicinin seçeneklerini 

artırmıştır (Yazgan, 2005).  

Özellikle belediyelerin yeşil alan 

oluşturma ve ağaçlandırma gayretleri ile konut 

sektöründeki gelişmeler birleşince süs bitkilerine 

olan talep artmış, son yıllardaki piyasa talepleri 

doğrultusunda boylu bitkiler ve başlangıç 

materyallerinin ithalatı da önemli sayılabilecek 
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düzeylere ulaşmıştır (Ergun, 2005). Talebin 

karşılanmasındaki yetersizlikler, süs bitkileri 

üretiminin ülke genelinde yaygınlaşmasına, 

işletme sayılarının artmasına ve ölçeklerinin 

büyümesine yol açmıştır.  

Marmara Bölgesi elverişli ekolojik 

koşulları, pazarlama olanakları ile süs bitkileri 

üretiminin yoğun olduğu bölgedir. Yalova, 

Sakarya, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli illeri 

Marmara bölgesinin önemli üretici illeridir 

(Çizelge 1.). Kocaeli İlinin üretim içindeki payı 

%3 düzeyindedir. Çalışmada Kocaeli İlinde 

(Kartepe, Başiskele ve Gölcük İlçeleri) süs 

bitkisi üretiminin mevcut durumu 

değerlendirilmiş, sorunları ve gelişmesine 

yönelik öneriler ortaya konmuştur.  

 

Materyal ve Yöntem 

Kartepe, Başiskele ve Gölcük İlçelerinde 

süs bitkileri üretimi yapan veya hazır aldıkları 

bitkisel materyalleri büyütüp peyzaj 

düzenlemelerinde kullanılmak üzere satan 19 

işletmede yüz yüze yapılan anketlerden elde 

edilen veriler materyal olarak kullanılmıştır.  

Belirlenen ilçelerde, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sisteminde 

(ÇKS) kayıtlı olan işletmelerin tamamı ile 

üretim yapan ancak ÇKS‟ne kayıtlı olmayan 

işletmeler de çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmada Kartepe İlçesinde 12 işletme, 

Başiskele İlçesinde 6 işletme ve Gölcük 

ilçesinde 1 işletmeden veriler elde edilmiştir. 

Konu ile ilişkili olduğu saptanan bilgiler, ikincil 

kaynaklardan elde edilmiş ve materyal olarak 

kullanılmıştır.  

Anket formlarında, süs bitkileri 

işletmesinin kuruluş amacı ve teknik alt 

yapısına, yetiştiricilik özelliklerine ve satış 

olanaklarına yönelik 25 kapalı uçlu, 7 açık uçlu 

olmak üzere 32 adet soruya yer verilmiş ve 

cevaplar alınmıştır. 2012 yılına ilişkin elde 

edilen bu veriler, SPSS 16.0 istatistik paket 

programı ile değerlendirilmiş, tanımlayıcı 

istatistikler ile sıklık dağılımı ortaya konarak 

sonuçlar yüzde olarak verilmiştir.  

 

Bulgular  

ĠĢletmelerin mevcut durumu 

İlçelere göre saptanabilen işletme sayıları 

ve toplam süs bitkisi üretim alanları ile ilgili 

bilgiler Çizelge 2‟de verilmiştir.  

İşletmelerin üretim için ihtiyaç duyulan 

açık ve örtülü alanlar, işletmelerde yer verilen 

süs bitkilerinin yetiştirme tekniklerine göre 

değişim göstermektedir. Dış mekan bitkileri 

üretimine ağırlık verilen işletmelerde açık 

alanlar, iç mekan veya kesme çiçek üreten 

işletmelerde örtüaltı alanlara (sera) daha çok 

ihtiyaç duyulmaktadır. Sera alanlarının küçük 

olması kesme çiçek ve iç mekan bitkilerine daha 

az yer verilmesinden kaynaklanmaktadır (Şekil 

1).  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 

kayıt altına alınan işletmelerde bazı 

desteklemelerden yararlanma olanağı tanınmış 

olmasına rağmen süs bitkileri işletmelerinin 

tümüyle sisteme kayıtlı olmadıkları saptanmıştır 

(Çizelge 2). İncelenen bölgede ilk fidanlık 1974 

yılında kurulmuştur. Bu durum bölge 

üreticilerinin üretim konusundaki eğilimleri 

yakından izlediğini göstermektedir. Ardından 

1980‟li yıllarda fidanlık sayısı artmış, özellikle 

son yıllarda süs bitkileri üretimi yaygınlaşmıştır. 

Belediyelerin yeşil alan, park ve bahçe 

oluşturma yönündeki çalışmaları, fide–fidan 

ihtiyacını artırmış ve Belediyelere ait 

fidanlıkların kurulmasını gerektirmiştir. 

İşletmelerin %94.7‟si özel işletmeler, %5.3‟ü 

kamu işletmesidir. Özel işletmelerin %36.8‟i tek 

kişilik mülkiyete, %63.2‟si ise çok ortaklı 

mülkiyete sahiptir. Şahıs işletmeleri, aile 

şirketleri, kooperatifler, grup ortaklıkları ve 

kamu işletmelerinin oransal dağılımı Şekil 2.‟de 

verilmiştir.  

Büyük Derbent Süs Bitkileri Kooperatifi 

çatısı altında kurulan işletmeler, üreticilere süs 

bitkileri üretimini tanıtmak, gençlere iş imkanı 

yaratmak amacını taşımaktadır. Belediye 

Fidanlığı ise ürettiği materyali rekreasyon 

alanlarının düzenlenmesinde değerlendirmekte–

dir. Bu iki grup sosyal hizmet amaçlı işletmeler 

kapsamında önemli görevler üstlenmişlerdir.  

İşletmelerin %68.4‟ü sadece dış mekan 

süs bitkileri üretirken, diğer işletmeler karışık 

ürün gruplarına yer vermektedir (Şekil 3). 

Gölcük ilçesindeki işletmede 1983 yılından bu 

yana kesme çiçek olarak gül ve Gerbera üretimi 

yapılmaktadır. İşletmelerin %68.4‟ü düz 

arazilerde, %31.6‟sı eğimli arazilerde üretim 

yapmaktadır. Eğimli arazilerde yer alan 

işletmelerde, toprak işleme, sulama, ulaşım gibi 

konularda çalışma güçlüğü çekildiği 

belirtilmiştir. Kişiler kendi tapulu arazilerinde 

üretim yapmayı tercih etmektedir. Ancak toprak 

varlığı açısından sınırlı bir yapıya sahip Kocaeli 

ilinde arazi edinmenin bedeli yüksek olmakta, bu 
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durum kiracılıkla arazi edinmeyi 

gerektirmektedir. İncelenen işletmelerde 

kiralanan arazilerde üretim yapan işletmelerin 

oranı %36.6 olarak hesaplanmıştır.  

İşletmelerde yer verilen bitki türleri 

Çizelge 3‟de verilmiştir. Yer verilen türler, 

ağırlıklı olarak dış mekan süs bitkilerine aittir. 

İşletmelerde yer verilen süs bitkilerinin 

başlangıç materyalini tohum veya çelikler 

oluşturmaktadır. Aşılama ile üretim işletmelerin 

%5.3‟ünde kullanılan bir tekniktir ve yaygın 

kullanılmamaktadır. Üretimde toprak ana 

materyal olmakla birlikte perlit, torf, kum, 

hayvansal gübre, pomza taşı ve hindistan cevizi 

lifi de yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır 

(Çizelge 4).  

İşletmelerin %84.2‟sinde repikaj yapılarak 

büyüme kontrol altında tutulmaya 

çalışılmaktadır. İşletmeciler uygulamanın bitki 

gelişimini olumlu etkilediğinin bilincindedir.  

Bitkinin üretiminde kullanılan başlangıç 

materyaline ve sonraki gelişimine göre üretim 

aşamalarında viyol, saksı, tüp gibi üretim kapları 

seçilmektedir. Kullanılan kaplar işletmeler 

arasında benzerlik göstermektedir. Kesme çiçek 

üretimi yapılan işletmede ahşap konstrüksiyonlu 

plastik sera üreticinin kendi imkanları ile tesis 

edilmiştir. Diğer işletmelerde bulunan seralar, 

demir konstrüksiyonlu plastik örtülü seralardır. 

Seraların tamamında yan kapakları veya kapıları 

açılarak havalandırma sağlanmakta, ısıtma ve 

soğutma sistemleri bulunmamaktadır.  

İşletmelerde sulama suyu sıkıntısı 

çekilmektedir. Sulamalar büyük oranda (%42.1) 

şebeke suyu ile yapılmaktadır İşletmelerin 

36.9‟unda yer altı suyu kullanılmaktadır. Sulama 

kanalından sadece Kartepe İlçesi‟nde 1 işletme 

yararlanmaktadır. Sulamalarda genellikle damla 

sulama tercih edilmekte ve hortum ile de sulama 

yapılmaktadır. İşletmenin yapısal durumu, bitki 

yaşı, yetiştirme dönemine göre kullanılan 

yöntem değişmektedir (Çizelge 5). Üreticilerin 

%89.5‟i gübreleme yapmaktadır. En çok 

kullanılan gübre tipi suda eriyebilir yapıdaki 

kompoze gübreler olup, damla sulama suyu ile 

birlikte verilmektedir. Üreticiler bu yöntemi 

kolay olması ve etkili gübreleme yapılabilmesi 

nedeniyle tercih etmektedir. İşletmelerin büyük 

kısmında (%89.5) hastalık ve zararlılarla 

mücadele düzenli olarak yapılmaktadır. 2 

işletmede hastalık ve zararlılardan kaynaklı 

sorun yaşanmadığı ve ilaçlamanın olmadığı 

belirtilmiştir. Karşılaşılan en önemli bitki 

koruma sorunu fungal hastalıklardır. Özellikle 

mazı, şimşir ve taflan türleri için tehlike 

oluşturmaktadır. Üretimin devamlılığı için bir an 

önce çözüm bulunmasının gerektiği 

belirtilmiştir. Zararlılardan kırmızı örümcek en 

fazla mücadele gerektiren etmen olarak ifade 

edilmiştir (Çizelge 6).  

Üreticilerin %47.4‟ü üretim sırasında 

karşılaştıkları bitki koruma sorunları ve üretim 

ile ilgili konularda Tarım İlçe Müdürlüğü‟nden 

destek aldıklarını bildirmişlerdir. Danışılan 

kurumlar arasında 2. sırada ilaç bayileri 

gelmektedir. Ayrıca kooperatiflerden de bilgiler 

alınmaktadır.  

İşletmelerin tamamında el alet ve 

makineleri bulunmaktadır. %5.3‟ünde traktör ve 

traktör ile kullanılabilen büyük ilaçlama 

makinesi, toprak kırma makinesi bulunmaktadır. 

Traktörlerin römorkları da taşıma amaçlı 

kullanılmaktadır. İşletmelerin %21.1‟inde çapa 

makinesi, %5.3‟ünde fidan söküm makinesi 

mevcuttur (Çizelge 7). Üreticilerden %42‟si 

herhangi bir birlik ya da kooperatife üye 

değildir. Üreticilerin %53‟ü Derbent Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi, Başiskele Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi veya Kocaeli Süs Bitkileri 

Üreticiler Birliği üyesidir. Üreticilerden %5.3‟ü 

ise pazarlarda satış yapabilme izni için Pazarcılar 

Odasına kayıtlıdır (Şekil 5.).  

İşletmelerde üretilen bitkilerin satışı 

konusunda sıkıntı yaşayan işletmelerin oranı 

%15.8 gibi düşük bir değerdedir. İşletmelerden 

bir tanesi kesme çiçek üretmekte ve İzmit çiçek 

mezadında satmaktadır. Bölgedeki belediyeler 

peyzaj düzenlemeleri için üreticilerden büyük 

oranda alım yapmaktadır. Üretimlerin geri kalanı 

ise peyzaj düzenlemesi yapan firmalara, diğer 

fidanlıklara pazarlanmakta, perakende satışlarla 

ve pazarda satışlar olarak değerlendirilmektedir. 

Satış yapan fidanlıklardan %52.9‟unda fidanlar 

boylu olarak veya henüz küçükken satılmaktadır. 

Fidanlıkların %35.3‟ü fidanları boylandırdıktan 

sonra belirli bir çapta ve daha yüksek fiyata 

satmaktadır. %11.7‟si ise yetiştirdiği fidanları 

henüz küçükken diğer fidanlıklara 

pazarlamaktadır. Bu şekilde de iş gücünün daha 

az kullanıldığı ve ek yatırımların gerekmediği 

belirtilmiştir.  

 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

İşletmelerin karşılaştığı en önemli 

problem, kontrol edilemeyen iklim koşullarının 

olumsuz etkileridir. Bölgede soğuk zararı, güneş 
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yanıklıkları, dönemsel olarak dolu zararı 

olabilmekte ve üreticilerin %31.5‟i tarafından 

sorun olarak belirtilmektedir. Çok nemli 

havalarda hastalık riski artmakta, mücadele 

zorlaşmaktadır. Buna bağlı olarak üretim 

masrafları da artmaktadır. Kontrollü koşullarda 

üretimin sağlanabildiği örtülü alanların 

oluşturulması, güneş yanıklığı, dolu gibi 

olumsuzluklara karşı da tentelerin–gölgeleme 

seralarının kullanılması önerilmektedir.  

İkinci sırada üretim faktörlerinin (arazi, 

ilaç, gübre, ortam vb.) pahalı olması 

gelmektedir. Yetiştirme ortamı olarak arazi–

toprak zor bulunmakta, temininde sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Üretim alt yapısının 

iyileştirilmesi için düşük faizli ve uzun vadeli 

kredilerle destekleme yapılması çözüm olarak 

görülmekte, maddi anlamda desteklerin üretimin 

kalitesini ve miktarını artırılabileceği 

düşünülmektedir. Mevcut işletmelerin tamamı, 

kişilerin ve ortaklarının kendi öz sermayesi ile 

oluşturulmuş, kredi kullanılmamıştır. Kartepe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 

2013 yılı planlarında sera kredisi için başvuran 

üreticiler olduğunu ve bu konuda destekleme 

yapacaklarını belirtmiştir.  

Üreticiler teknik anlamda yeterince bilgili 

olmadıklarını düşünmektedir. Çalışmalar 

sırasında da üretimde yapılan hatalar ve 

kalitedeki olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. 

Yetiştiricilerin ve işletme elemanlarının teknik 

eğitimlerle desteklenmesi, sektör için nitelikli 

elemanların yetiştirilmesi yönündeki talepleri 

önemlidir.  

Üretilen ürünlerin pazarlanması 

konusunda da sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 

konunun üretici birlikleri oluşturularak 

aşılabileceği, planlı üretim yapılması gerektiği 

düşünülmelidir. Tarımsal üretimin her dalında 

olduğu gibi, süs bitkileri üretiminde ve 

pazarlamasında örgütlenme eksikliği vardır. 

Bölgede Kooperatiflere üye olan kişiler 

kooperatiflerin yeterince etkin olmadığından 

yakınmaktadır. Başiskele İlçesi‟nde Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi pazar payını artırma ve 

yeni pazarlama kanalları oluşturulması yönünde 

gayret göstermektedir. Üreticiler, Kooperatifin 

ürünlerin merkezi toplanma yeri olduğunu ve 

üretilen türlerin satışında kolaylık sağladığını 

belirtmişlerdir. Bölgedeki kooperatif ve 

birliklerin daha aktif çalışılmasının üretim 

potansiyelini artıracağı ve pazarlama kanallarını 

çeşitlendirebileceği düşünülmektedir. 

Üreticilerin belirtikleri sorunlar ve beklentileri 

Çizelge 8 ve 9‟de özetlenmiştir.  

Ülkemizde süs bitkileri üretiminin planlı 

yapılmadığı düşünülmektedir. Üreticiler önceki 

yıllardaki satışlarını dikkate alarak, daha kolay 

pazarlayabildikleri türleri yetiştirmeye 

çalışmaktadır. Piyasanın talep ettiği boy, çap ve 

özellikte bitki üretilmeye çalışılmaktadır. 

Üreticilerden %63.2‟si süs bitkisi seçimini bu 

doğrultuda yapmaktadır. Üretimlerinin büyük 

kısmını belediyelere pazarlayan işletmeler ise 

belediyelerin peyzaj planlamasında yer 

verdikleri türlere yönelmekte ve satışta da sorun 

yaşamamaktadır. Üreticilerden %15.8‟i ise 

üretim planlamasının sağlıklı bir şekilde 

yapılamadığını belirtmiştir.  

İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde, 

yaşam alanlarına yakınlık, ulaşım durumu, 

sulama suyunun bulunması, toprak koşullarının 

dikkate alındığı saptanmıştır. Ulaşımın kolay 

olması, yerleşim merkezlerine yakınlık satışlar 

için avantaj oluşturmaktadır. Bölgelerin turistik 

potansiyeli satışları olumlu etkilemektedir.  

Kartepe ve Gölcük ilçelerinde üreticiler 

süs bitkisi üretim yerlerinin yakınında bulunan 

fabrikalardan kaynaklı olumsuz etkiler olduğunu 

belirtmiştir. Ancak etkilenme çok önemli 

boyutlarda görülmemektedir ve üreticilerin 

%78.9‟u ise herhangi bir çevresel etkiden 

bahsetmemiştir. Ankete katılan üreticilerin 

tamamı ilaçlama ve gübreleme yaparken hassas 

davranmakta ve çevreye zarar vermekten 

kaçındıklarını belirtmişlerdir. Doğa ile dost bir 

üretim yapmakta bunun sürdürülebilirlik 

açısından önemli olduğunun farkındadırlar.  

Şekil 6, 7 ve 8‟de fidanlıklardan bazı 

görünümler verilmiştir.  

 

Sonuç 

Günümüzde süs bitkileri üretimi kısıtlı 

alanlarda, aile işgücü gereksinimi ile yüksek 

gelir getirecek bir sektör olarak görülmektedir. 

Kocaeli‟nin iklim olarak süs bitkileri 

yetiştiriciliğine uygun olması ve konumu 

nedeniyle pazarlama olanaklarına sahip olması 

da üreticileri bu yöne doğru teşvik etmektedir. 

Kocaeli‟ndeki süs bitkileri sektörünün gelişme 

kaydedeceği düşünülmektedir.  
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Çizelge 1. Süs bitkisi üretim alanlarının illere göre dağılımı ve oranları 

İller Üretim Alanı (da) Pay (%) İller Üretim Alanı (da) Pay (%) 

İzmir 8016 24 Isparta 1522 5 

Sakarya 7034 21 Kocaeli 946 3 

Antalya 5058 15 Samsun 425 1 

Yalova 4541 14 Adana 422 1 

Bursa 3220 10 Balıkesir 468 1 

   Diğer 1938 5 

Toplam 33 590 100 

Kaynak: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2009 

 

Çizelge 2. Seçilen ilçelerdeki süs bitkileri işletme sayıları ve üretim alanları 

İlçe Adı 

İşletme Sayıları Süs Bitkisi Üretim Alanı (da) 

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı 

İşletme Sayısı 

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı 

Olmayan İşletme Sayısı 
Açık Alan Örtüaltı Alan 

Kartepe 8 4 115.0 14.0 

Başiskele 3 2 70.0 0.7 

Gölcük 1 – – 0.8 

Toplam 12 6 185.0 15.5 

Kaynak: Kartepe, Başiskele, Gölcük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, (2012) 

 

Çizelge 3. İşletmelerde üretilen süs bitkileri türleri 

Saksılı İç Mekan 

Süs Bitkileri 

Siklamen (Cyclamen persicum), Sinerya (Cineraria senetti), Afrika Menekşesi (Saintpaulia 

ionantha), Gloksinya (Sinningia specioasa), Aşk Merdiveni (Nephrolepis Exaltata), 

Benjamin (Ficus benjamica), Gelin Duvağı (Bouganvilla glabra) 

Dış Mekan Süs 

Bitkileri 

Alev Ağacı (Cryptomeria japonica), Bodur Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea), Kadın 

Tuzluğu (Berberis vulgaris), Taflan (Euonymus japonica), Şimşir (Buxus sempervicens), 

Sedir (Cedrus libani), Leylandi (Cupressocyparis leylandii), Fıstık Çamı (Pinus pinea), 

Mazı ((Thuja), Yalancı Servi (Chamaecyparis lawsoniana), Katalpa (Catalpa bignonioides), 

Süs Eriği (Prunus cerasifera), Karayemiş (Prunus laurocerasus), Ardıç (Juniperus 

communis), Göknar (Abies), Palmiye (Arecastrum romanzoffianum), Kartopu (Viburnum 

Opulus Rosum L.) Gül (Rosa spp.), Ortanca (Hydrangea Macrophylla), Oya Ağacı 

(Lagerstroemia indica), Kurtbağrı (Ligustrum vulgare L.), Kara Servi (Cupressus), Zakkum 

(Nerium oleander), Pitosporum (Pittosporum tabira Nanum), Hanım Çantası (Capsella 

bursa–pastoris), Kamelya (Camellia japonica Nois), Gardenya (Gardenia jasminoides), 

Limon Servi (Cupressus macrocarpa "Goldcrest), Goldrider (Cupressus), Çınar Yapraklı 

Akçaağaç (Acer platanoides), Manolya (Magnolia grandiflora), Defne (Laurus nobilis) 

Mevsimlik Çiçekler 

Kadife (Tagetes patula), Ateş Çiçeği (Salvia splendens), Begonya (Begonia elatior), Şebboy 

(Cheiranthus cheiri), Çuha (Primula sp.), Hercai Menekşe (Viola tricolor), Bodrum 

Papatyası (Osteospermum ecklonis), Karanfil (Dianthus caryophyllus L) Horoz İbiği 

(Celosia plumosa) 

Kesme Çiçekler Glayöl (Gladiolus grandiflorus), Gül (Rosa sp.) 

Soğanlı Çiçekler 
Nergis (Narcissus pseudonarcissu), Lale (Tulipa gesneriana), Sümbül (Hyacinthus 

orientalis), Zambak (Lilium sp.) 

 

Çizelge 4. İşletmelerde kullanılan başlangıç materyalleri ve yetiştiricilikte kullanılan ortamlar 

Üretim başlangıç materyali (%) Üretimde kullanılan ortamlar (%) 

Çelik 15.8 Toprak, torf 5.3 

Tohum + çelik 47.4 Toprak, perlit, torf 15.8 

Tohum + çelik + aşı 5.3 Toprak, perlit, torf, kum 10.6 

Tohum + çelik + soğan 5.3 Toprak, perlit, torf, cocopeat 10.5 

Tohum + çelik + ithal fide – fidan 5.3 
Toprak, perlit, torf, hayvan gübresi, Hindistan cevizi lifi, 

pomza taşı 
36.8 

Hazır materyal 21.1 Ortamların hepsi 5.3 
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Çizelge 5. İşletmelerde kültürel uygulamaların oransal dağılımı  

Sulama Şekli % Sulama Suyu Kaynağı % Gübreleme % 

Hortum 21.1 Artezyen 21.1 Gübreleme yok 10.6 

Damlama 10.5 Şebeke suyu 42.1 Hayvansal gübre + yaprak gübresi 15.8 

Yağmurlama 10.5 Dere 15.8 Yaprak gübresi + kompoze gübre 10.5 

Damlama–sisleme 10.5 Kanal 5.3 Yaprak gübresi 10.5 

Damlama–yağmurlama–hortum 42.1 Artezyen + dere 5.3 Kompoze gübre 31.6 

Tümü 5.3 Artezyen + şebeke suyu 10.5 Hayvansal gübre+kompoze gübre 21.1 

 

Çizelge 6. İşletmelerde karşılaşılan önemli hastalık, zararlılar ve abiyotik sorunlar  

Hastalıklar Bulunma oranı (%) Hastalık/Zararlı Bulunma oranı (%) 

Mildiyö 52.6 Kırmızı örümcek 45.1 

Külleme 36.8 Yaprak biti 31.2 

Çökerten 10.6 Unlu bit 26.3 

Abiyotik sorunlar Bulunma oranı (%) Beyaz sinek 15.8 

Güneş yanıklığı 5.3 Kabuklu bit 5.3 

 

Çizelge 7. İşletmelerde alet–ekipman varlığı 

Traktör Pülverizatör 
Sırt 

pompası 

Toprak kırma 

makinesi 

Fidan söküm 

makinesi 

Çim biçme 

makinesi 

Sulama 

motoru 

Çapa 

makinesi 

%5.3 %15.8 %89.4 %15.8 %5.3 %10.5 %10.5 %21.1 

 

Çizelge 8. Süs bitkileri üretiminin temel sorunları  

Sorunlar % 

Elverişsiz iklim koşulları 31.5 

Teknik destek eksikliği 21.1 

Girdilerin yüksek olması 26.3 

Pazarlama güçlüğü  15.8 

İklim sorunları, girdilerin yüksek olması, teknik destek eksikliği 5.3 

 

Çizelge 9. Süs bitkileri üreticilerinin beklentileri 

Çözüm önerileri % 

Devlet kredi sağlamalı, teknik destek vermeli 31.5 

Üreticilere eğitim verilmeli, okullarda kalifiye elemanlar yetiştirilmeli 10.5 

İhracat imkanı yaratılmalı 10.5 

Üretim kalitesi ve miktarı artırılmalı 26.3 

Üretici birlikleri ve kooperatifler geliştirilmeli 21.1 

 

 
Şekil 1. İşletmelerde arazi dağılımı 

11; 11%

21; 21%

68; 68%

Açık arazi

sera

sera+açık arazi
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47,4; 47%

10,5; 11%

10,5; 11%

26,3; 26%
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Şekil 2. İşletmelerin mülkiyetlerine göre dağılımı 

 

 
Şekil 3. İşletmelerde yer alan ürün grupları 
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Şekil 4. Sorunların çözümünde bilgi alınan kişi/kurumlar 
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16%

32%
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Şekil 5. Üreticilerin organizasyonlara üyelik durumu 

 

  
Şekil 6. Gölcük İlçesi seralarında kesme çiçek (gül ve Gerbera ) üretimi 

 

  
Şekil 7. Kartepe İlçesi fidanlıklarından görünümler 

 

  
Şekil 8. Başiskele İlçesi fidanlıklarından görünümler 
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Bazı Scutellaria Türlerinin Çoğaltımı ve Yer Örtücü Olarak Kullanımı 
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Özet 

Ülkemizde doğal yayılış gösteren Scutellaria türlerinden özellikle sık yapraklı, tabandan dallanan, 

yayılıcı, sürünücü gövdeye sahip ve pek çoğu endemik olan S. orientalis, S. salviifolia, S. diffusa, S. 

macrostegia, S. brevibracteata, S. glaphyrostachys, S. pontica, S. sosnowskyi, S. bicolor, S. virens, S. 

pinnatifida, S. pectinata, S. haussknechtii, S. bornmuelleri, S. tortumensis, S. sintenisii, S. anatolica gibi türler, 

gösterişli çiçekleri ile kaya bahçelerinde veya sürünücü, yayılıcı gövde yapıları ile yer örtücü olarak kullanmaya 

çok uygun türler olarak görünmektedir. Bodur yapıda olan ve bitki yüksekliği ortalama 5–45 cm arasında 

değişen bu türlerde doğadaki bir bitki, yayılıcı, sürünücü gövde ve dallarıyla 30–60 cm çapında bir alanı 

kaplayabilmektedir.  

Kültüre almak amacıyla çoğaltım çalışmaları yapılan Scutellaria orientalis, Scutellaria salviifolia ve 

Scutellaria pinnatifida türlerinde tohumlara 2, 3, 4, 5 hafta düşük sıcaklık ön uygulaması yapıldıktan sonra 

22±1
o
C‟de yapılan çimlendirme testlerinde en yüksek çimlenme Scutellaria orientalis‟de %44 ile ekim öncesi 4 

hafta düşük sıcaklık uygulamasında elde edilmiştir. S. salviifolia ve S. pinnatifida‟da tüm uygulamalarda 

çimlenme oranı %30‟un altında gerçekleşerek çok düşük düzeyde kalmıştır. Torf ve 2: 1 oranında Torf + Perlit, 

Torf + Zeolit, Torf + vermiculit ortamları kullanılarak yapılan çıkış denemelerinde en yüksek oran Scutellaria 

orientalis‟de %20 ile Torf + vermiculit, S. salviifolia‟da %12 ile Torf + Perlit karışımı ortamında elde edilmiştir. 

S. pinnatifida‟da ise tohumlarda çıkış gerçekleşmemiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida, çoğaltım, yer örtücü  

 

Propagation of Some Scutellaria Species and Their Usage as Ground Covers 

Abstract 

The naturally distributed plants of Scutellaria spp. such as S. orientalis, S. salviifolia, S. diffusa, S. 

macrostegia, S. brevibracteata, S. glaphyrostachys, S. pontica, S. sosnowskyi S. bicolor, S. virens, S. pinnatifida, 

S. pectinata, S. haussknechtii, S. bornmuelleri, S. tortumensis, S. sintenisii, S. anatolica that are mostly endemic 

to Turkey are often considered to be valuable materials for use in rock gardens with their bright flowers and as 

ground covers with their dense foliage, base–branching and creeping growing habits. The plants in this species 

are dwarf in nature with a height of 5–45 cm and can cover 30–60 cm ground area with their creeping stems and 

horizontally growing branches.  

The seeds of Scutellaria orientalis, Scutellaria salviifolia and Scutellaria pinnatifida were kept under low 

temperature regime for 2, 3, 4 and 5 weeks and then were germinated at the temperature of 22±1
o
C the highest 

germination percentage was obtained in Scutellaria orientalis (44%) by treating the seeds with low temperature 

for 4 weeks before sowing. The germination rate of S. salviifolia and S. pinnatifida seeds were lower than 30% 

in all pre–sowing cold temperature. The germination rates of Scutellaria seeds were also determined in peat or 

2:1 mixtures of peat + perlite, peat + zeolite and peat + vermiculite media. The highest germination rate with 

20% was obtained in Scutellaria orientalis in peat + vermiculite medium and 12% in S. salviifolia in peat + 

perlite medium. No seed germination was obtained in S. pinnatifida.  

 

Keywords: S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida, propagation, ground cover 

 

GiriĢ 

Scutellaria L., 360‟a yakın tür ile 

Lamiaceae (Labiatae) familyasının hemen 

hemen kozmopolit sayılabilecek büyük 

cinslerinden birisidir (Paton, 1990a). Scutellaria 

cinsine ait bitkiler Amazon Havzası, Tropikal 

Afrika‟nın düşuk rakımlı yerleri, Güney Afrika, 

Pasifik Adaları, Kuzey Kutbunun kuzeyi ve Orta 

Asya‟nın çöl kesimleri hariç neredeyse tüm 

dünya yüzeyinde yayılış göstermektedir (Paton, 

1990b, Şekil. 1).  

“Türkiye Scutellaria L. (Lamiaceae) 

Cinsinin Revizyonu” adlı doktora tez 

çalısmasının sonucunda Türkiye florasında 

Scutellaria cinsine ait 24 tür, 1 hibrit tür ve 13 

alt tür ile toplam 32 takson bulunduğu ve 

bunlardan 13‟ünün (%41) endemik olduğu 

bildirilmiştir (Çiçek, 2008).  
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Scutellaria türlerinin ükemizdeki doğal 

yetisme ortamları ve yükseklikleri, sistli, killi ve 

kalkerli taslık ve kayalık yamaçlar, step, kireçli 

topraklar, volkanik kaya yamaçları, killi 

yamaçlar, kuru metamorfik ve granit tepeler, 

alpin çayırlıklar olmak üzere 75–3100 m‟ye 

kadar değişmektedir.  

Ülkemizde halk arasında “Kaside”, 

“Mercimek otu”, “Yapışkan ot” olarak 

adlandırılan Scutellaria cinsi üyelerinin 

etnobotanik kullanımı ile ilgili olarak, S. 

orientalis‟in kabızlığa karşı, kanı durdurucu, 

yara iyi edici ve kuvvet verici olarak 

kullanıldığına; yapraklarından yapılan çayın 

sancı dindirici olarak içildiğine dair kayıtlar 

dısında pek fazla bilgi yoktur (Özçelik ve ark., 

1990; Baytop, 1999; Tuzlacı, 2006).  

Scutellaria türleri üzerindeki çalışmalar 

özellikle tıbbi bitki olarak değerlendirilmek 

üzere kimyasal içerikleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Cinsin ülkemiz sınırları 

içerisinde yayılıs gösteren Scutellaria salviifolia, 

Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida, 

Scutellaria galericulata, Scutellaria albida 

subsp. colchica, Scutellaria orientalis subsp. 

sintenisii‟, Scutellaria tomentosa, Scutellaria 

pontica gibi bazı türleri üzerinde yapılan son 

araştırmalarda; katalpol, globularin, 

scutellariozit II ve muzaenozitik asit ile birlikte 

skalbidozit ve albidozit gibi iridoit glikozitler, 

darendozit A ve B olmak üzere fenetil alkol 

glikoziti, kafeik asit içeren fenilpropanoit 

glikozitleri, Jodrelin B ve 14, 15–dihidrojodrelin 

T gibi neo–klerodan bilesikleri, syringin, 5, 7, 

2‟–trihidroksiflavon–7–O–glukuronit; 5, 7, 2‟–

trihidroksiflavon–2‟–O–glukuronit, “scutegalin 

C ve D”, “scutorientalin A, scutorientalin B, 

scutorientalin C” “scutorientalin D” olmak üzere 

neo–klerodan diterpenoiti, scutalpin J, 

scutenisin, 2–(4–hidroksifenil)–etil24 (6–O–

kafeoil)–.–D–glukopiranozit, kalseolariozit B, 

ozmanthuzit E ve martinozit, 3.5–

dihidroksifenil–Dglukopiranozit, izoviteksin, 5–

hidroksi–7, 3‟, 4‟–trimetoksiflavon, apigenin, 

apigenin–7–O–.–D–glukopiranozit adlı flavonlar 

ve flavon glikozitleri ve verbazkozit gibi 

feniletanoit glikozitler izole edilmiş ve 

bunlardan bazılarının Gram (+) ve Gram (–) 

bakterilere ve mantarlara karsı antimikrobiyal 

etkileri olduğu, bazı kanser hücrelerine karşı 

aktivite gösterdikleri, Jodrelin B bileşiğinin 

simdiye kadar tanımlanmış en etkili böcek 

engelleyici ve 14, 15–dihidrojodrelin T‟nin de 

böcek oluşumuna karşı aktif olduğu bildirilmiştir 

(Cole ve ark., 1990; Çalış ve ark., 1993a; Çalış 

ve ark., 1993b; Saraçoğlu ve ark., 1995; Özcan, 

1996; Rodriguez ve ark., 1996; . Malakov ve 

Papanov, 1996; Malakov ve ark., 1997; Ezer ve 

ark., 1998; Ersöz ve ark., 2002a; Ersöz ve ark., 

2002b; Gürhan, 2005). Bazı Scutellaria türlerinin 

kanser hücrelerinin bölünmesini engelleyici 

etkisi üzerine çalışmalar son yıllarda artarak 

devam etmektedir.  

 

Scutellaria Türlerinin Yer Örtücü Olarak 

Kullanımı 

Scutellaria türleri çok yıllık, rizomlu veya 

kazık köklü otsular veya yarı çalımsılar, nadiren 

az çok çalımsılardır. Gövdeler sürünücü, 

yükselici, yükselici–dik veya dik, genellikle 

tabandan dallanmış çok sayıda gövdeli; yesil, 

açık yesil veya kırmızımsı mor renkte, 3–110 

cm‟ye kadar boylanabilmektedir (Şekil 2).  

Yapraklar ovat, üçgensi–ovat, üçgensi, 

eliptik–oblong veya eliptik, nadiren hastat; 

kenarları krenat, krenulat, pinnat veya nadiren 

bütün; tabanları az çok düzden kalpsiye; uçları 

yuvarlak, yuvarlak–obtuz veya bazen hafifçe 

akut; sapları kısadan uzuna değişir.  

Çiçek durumu tek yönlü; gevsek; çiçekler 

yaprakların veya gövde yapraklarından 

farklılaşmış braktelerin koltuklarında karşılıklı 

çıkar ve tek yöne bakar. Korolla beyaz, krem, 

mavi, açık mavi, leylak, menekşe, kirli 

morumsu, kırmızımsı–morumsu, açık pembe, 

pembe veya koyu pembedir. Çiçeklenme dönemi 

Nisan–Eylül ayları arasındadır (Şekil 3).  

Ülkemizde doğal yayılış gösteren 

Scutellaria türlerinden özellikle sık yapraklı, 

tabandan dallanan, yayılıcı, sürünücü gövdeye 

sahip, 3–45 cm boylanabilen ve pek çoğu 

endemik olan S. orientalis, S. salviifolia, S. 

diffusa, S. macrostegia, S. brevibracteata subsp. 

pannosula, S. glaphyrostachys, S. pontica, S. 

sosnowskyi subsp. sosnowskyi, S. bicolor, S. 

virens, S. pinnatifida subsp. pichleri, S. pectinata 

subsp. pectinata, S. haussknechtii, S. 

bornmuelleri subsp. bornmuelleri, S. 

tortumensis, S. sintenisii, S. anatolica gibi türler 

gösterişli çiçekleri ile kaya bahçelerinde veya 

sürünücü, yayılıcı gövde yapıları ile yer örtücü 

olarak kullanmaya çok uygun türler olarak 

görünmektedir. Bodur yapıda olan bu türlerde 

doğadaki bir bitki, yayılıcı, sürünücü gövde ve 

dallarıyla 30–60 cm çapında bir alanı 

kaplayabilmekte ve bitki yüksekliği de ortalama 
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10–25 cm arasında değişmektedir (Şekil 2). 

Ancak bu türlerin kültüre alınması ve çoğaltım 

yöntemlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan 

literatür taramasında bilimsel bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

 

Bazı Scutellaria Türlerinin Çoğaltımı 

ÇalıĢmaları 

 

Materyal 

Bu çalışmada Kahramanmaraş bölgesinde 

doğal yayılış gösteren Scutellaria. orientalis, 

Scutellaria salviifolia ve Scutellaria pinnatifida 

türlerinin tohumları kullanılmıştır.  

 

Yöntem 

S. orientalis, S. salviifolia ve S. pinnatifida 

türlerinin tohumları 2012 yılı Temmuz–Ağustos 

ayları içerisinde toplanarak plastik tohum 

kutularında oda sıcaklığında yaklaşık beş ay 

muhafaza edilmiştir. Tohumların dormansi 

gereksinimlerinin olup olmadığını saptamak 

üzere tohumlar 50‟şer adetlik partilere ayrılarak 

+4
o
C‟de 2, 3, 4, 5 hafta muhafaza edildikten 

sonra 22±1
o
C‟de çimlendirme testleri 

yapılmıştır. Düşük sıcaklık uygulaması 

yapılmayan ve oda sıcaklığında tutulmaya 

devam eden tohumlar kontrol olarak 

kullanılmıştır. Çimlendirme testlerinden sonra 

ayrıca torf ve 2: 1 oranında torf + perlit, torf + 

zeolit, torf + vermiculit karışımı ortamlara ekilen 

tohumlarda çıkış denemeleri yapılmıştır. S. 

salviifolia‟da tohumlar hasat edilir edilmez, 

bekletilmeden yapılan bir başka çıkış 

denemesinde taze tohumlar serada bahçe toprağı, 

bahçe toprağı + torf, torf + perlit karışımı içeren 

ortamlara ekilmiştir. Tüm denemeler üç 

yinelemeli olarak kurulmuştur.  

 

Bulgular  

S. orientalis, S. salviifolia ve S. pinnatifida 

türlerinin tohumlarının çimlendirilmesi ile ilgili 

bulgular Şekil 2‟de verilmiştir.  

S. orientalis‟de çimlendirme denemeleri 

için petrilere ekilen tohumlarda ilk çimlenmeler 

tohum ekiminden 5 gün sonra başlamıştır. 

Tohumlar tohum ekiminin ikinci haftasında hızla 

çimlenmiş ve bu çimlenmeyi üçüncü hafta da 

azalarak sürdürmüştür. Daha sonra çimlenen 

tohum sayısı iyice azalmış ve 30. günden sonra 

çimlenme olmamıştır. Bu nedenle çimlendirme 

denemeleri 45 gün sonra sona erdirilmiştir. Tüm 

uygulamalarda çimlenme oranı %50‟nin altında 

gerçekleşmiş, en yüksek çimlenme %44 ile ekim 

öncesi 4 hafta düşük sıcaklık uygulaması yapılan 

tohumlarda, en düşük çimlenme %30 ile 

kontrolda belirlenmiş, bunları sırasıyla %42 ile 3 

hafta ve %35.7 ile 5 hafta düşük sıcaklık 

uygulaması yapılan tohumlar izlemiştir. Ekim 

öncesi düşük sıcaklık uygulaması dört haftaya 

kadar çimlenme oranında artış sağlarken, 

uygulama beş haftaya yükseldiğinde tekrar 

düşüşe neden olmuştur. S. salviifolia ve S. 

pinnatifida‟da tüm uygulamalarda çimlenmeler 

tohum ekiminden 6 gün sonra başlamış, ancak 

%30‟un altında gerçekleşerek çok düşük 

düzeyde kalmıştır. S. salviifolia‟da çimlenme 

oranları %2.7–29.1 arasında değişirken, S. 

pinnatifida‟da %5.4–8.0 arasında değiştiği ve 

çok düzensiz olduğu görülmüştür.  

Torf ve 2: 1 oranında torf + perlit, torf + 

zeolit, torf + vermiculit karışımı ortamlara ekilen 

S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida 

türlerinin tohumlarının çıkış yüzdeleri ile ilgili 

bulgular Şekil 3‟de verilmiştir. S. orientalis‟de 

tohum çıkışları torf ortamında %4.0 olurken torf 

+ perlit ve torf + vermiculit ortamlarında %20 

oranında çıkış olmuştur. S. salviifolia‟da en 

yüksek çıkış oranı %12 ile torf + perlit 

ortamında olurken diğer ortamlarda %4 olarak 

belirlenmiştir. S. pinnatifida‟da ise tohumlarda 

çıkış gerçekleşmemiştir.  

S. salviifolia‟da tohumlar hasat edilir 

edilmez, bekletilmeden yapılan bir başka çıkış 

denemesinde elde edilen sonuçlar, taze 

tohumların ve ekim ortamı olarak daha alkali 

karışımların kullanılmasının çıkış oranını 

artırdığını göstermektedir (Şekil 4). Serada farklı 

ortamlara ekilen tohumlardaki ortalama çıkış 

oranı bahçe toprağında %30.1, bahçe toprağı + 

torf ortamında %20, torf + perlit ortamında 

%26.8 olarak belirlenmiştir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

S. salviifolia ve S. pinnatifida‟da tüm 

uygulamalarda çimlenme oranlarının çok düşük 

olması bu türlerin çimlenmeleri için ekim öncesi 

düşük sıcaklık isteklerinin olmayabileceği, buna 

karşın çimlendirmelerde 28–30
o
C gibi daha 

yüksek sıcaklık isteklerinin olabileceği 

varsayılabilir.  

Çıkış denemelerinde özellikle içerisinde 

torf bulunan karışımların hiç birisinde çıkış oranı 

bahçe toprağında gerçekleşen çıkış oranına 

ulaşamamıştır. Bu durum S. orientalis, S. 

salviifolia, S. pinnatifida türlerinin doğada 
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yayılışlarının genellikle kireçli, kalkerli, alkali 

topraklarda olması, bu bitkilerin alkali topraklara 

adapte olduğu ve bu nedenle bu topraklara göre 

biraz daha asidik olan torf ortamlarında 

çimlenme ve çıkış sorunları yaşadığı ile 

açıklanabilir. Ayrıca çıkış denemelerinde 

oranların çok düşük olması veya hiç çıkış 

gerçekleşmemesi bu tohumların çıkış için ışığa 

ve/veya denemelerdekinden daha yüksek 

sıcaklığa gereksinim duyabileceklerini 

düşündürtmüştür.  

Scutellaria türlerinin tohumları, çok küçük 

olmaları yanında canlılıklarını da özellikle oda 

sıcaklığında kısa sürede kaybediyor olabilirler. 

Bu nedenle bu türlerin kültüre alma ve 

çoğaltılması çalışmalarında olgunlaşan 

tohumların, toplandıktan hemen sonra 

bekletilmeden ekilmesi de denenmelidir.  

S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida 

türlerinin çelikle çoğaltılması konusunda yapılan 

ön denemelerde IBA ile muamele sonrasında 

çeliklerde köklenmelerin sağlanabileceği 

görülmüş, ancak doğadaki bitkilerin 

sürgünlerinin çok kısa olması ve hemen çiçeğe 

kalkması nedeniyle çelik alma döneminin kısa 

sürmesi nedeniyle çelik alma zamanının iyi 

ayarlanması gerektiğini göstermiştir (Çağlar ve 

Eldoğan, 2012).  
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Şekil 1. Scutellaria cinsinin dünyadaki yayılıs haritası (Paton, 1990b) 

 

 
Şekil 2. Scutellaria pinnatifida ve Scutellaria orientalis çiçekleri 

 

 
Şekil 3. Scutellaria pinnatifida ve Scutellaria orientalis‟in bitki boyları ve doğada yer örtücü olarak yayılışı. 
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Şekil 4. S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida türlerinin ön uygulama yapılan tohumlarında çimlenme oranları 

(%).  

 

 
Şekil 5. S. orientalis, S. salviifolia, S. pinnatifida tohumlarının farklı ortamlardaki çıkış oranları (%).  

 

 
Şekil 6. Scutellaria salviifolia taze tohumlarının farklı ortamlardaki fide çıkış oranları (%) 

 

2 hafta

4 hafta

Kontrol

0

10

20

30

40

50

S. orientalis
S. salviifolia

S. pinnatifida

Torf

Torf+Zeolit

Torf+Perlit

Torf+Vermiculit

0

5

10

15

20

S. orientalis
S. salviifolia

S. pinnatifida



 

913 
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Özet  
Bu çalışmada, 4 faklı besin çözeltisi, musluk suyu ve yağmur suyu kullanılarak; yürütülen durgun su 

kültüründe ve ayrıca toprakta yapılan yetiştiricilikte Narcissus. tazetta L. türüne ait iki kültür çeşidinin 

(Karaburun Nergisi, Grand Solel D‟or) kalite ve vazo ömrü değerleri incelenmiştir. Uygulanan besin 

çözeltilerinde kullanılan kimyasallar sırasıyla şöyledir: 1: Ca(NO3)2, 2: KNO3, 3: KSO4, 4: NH4NO3. Bu farklı 

uygulamalardan, elde edilen sonuçların, çalışmada aynı örtü altı koşullarında bu çeşitler ile toprakta yapılan 

yetiştiricilikten elde edilen sonuçlar ile yakın değerlere sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Nergis, durgun su kültürü, kalite, vazo ömrü, kesme çiçek.  

 

Effects of Different Solutions on Quality and Vase Life of Hydroponically Cultivated Cut Narcissi 

Abstract 

In this study at hydroponic culture, the effects of four different nutrient solution, tap water and rain water, 

on quality and vase life of cut narcissi were compared with each other and with soil culture. Two cultivars 

belong to Narcissus tazetta L. (Karaburun Nergisi, Grand Solel D‟or) were used. The chemicals used in solutions 

were: 1: Ca(NO3)2, 2: KNO3, 3: KSO4, 4: NH4NO3. Most of the results from different treatments and soil culture 

were similar.  

 

Keywords: Narcissus, hydroponic culture, quality, vase life, cut flower 

 

GiriĢ 

Durgun su kültürü, bazı süs bitkilerinin 

kesme çiçek olarak yetiştiriciliğinde başarılı 

olarak kullanılmaktadır. Çiçeklenme zamanını 

programlamaya yönelik uygulamalar ile 

kombine edilerek de kullanılabilen durgun su 

kültürünün, en iyi şekilde adapte edildiği soğanlı 

tür, kesme çiçek laledir. Bu yetiştiricilik sistemi, 

örtü altı koşulların çok daha etkin kullanımı, 

birim alan ve zamanda yüksek miktarda ürün 

eldesi ve işçilik kolaylığı gibi avantajlar 

sağlanmaktadır. Kesme çiçek üretimi amacıyla 

dikilen çoğu soğanlı türde dikim aşamasında 

soğanlar, içerisinde organik ve inorganik besin 

maddelerini taşıdıkları gibi, tam teşekküllü çiçek 

taslaklarını da taşımaktadır. Bu soğanların var 

ise fizyolojik dinlenme ihtiyacı karşılandıktan 

sonra, uygun gelişme ortamı sağlandığında 

teorik olarak çiçeklenme hızla 

gerçekleşmektedir. Ticari olarak durgun su 

kültüründe kesme çiçek lale yetiştiriciliğinde 

genellikle uygulanan besin çözeltisinde 

kullanılan gübre sadece kalsiyum nitrattır. 

Kesme çiçek üretimi amacı ile durgun su 

kültüründe yetiştiriciliğin diğer soğanlı türlere de 

adapte edilmesi bu türlerin yetiştiriciliğinde 

avantajlar sağlayabilecektir. Kesme çiçek nergis 

yetiştiriciliğinin durgun su kültüründe 

yürütülmesine yönelik fazla bir çalışma 

bulunmamaktadır. Soğanının besin rezervlerine 

sahip olması nergiste besleme ile ilgili 

çalışmaların yorumlanmasını güçleştirmektedir 

(Bould, 1939; Hewitt ve Miles, 1954). 26 adet 

türü bulunan Narcissus L. cinsi (Webb, 1980), 

süs bitkilerinin kesme çiçek, dış mekan süs 

bitkileri, iç mekan süs bitkileri ve doğal çiçek 

soğanları gruplarının dördünde de yer 

almaktadır. Farklı tür ve kültür çeşitleri kesme 

çiçek olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde kesme 

çiçek yetiştiriciliğinde ağırlıklı olarak kullanılan 

çeşit N. tazetta türüne ait katmerli çiçeklere 

sahip Karaburun Nergisi‟dir. Genellikle Ege ve 

Akdeniz sahil kuşağında yetiştiriciliği 

yapılmakta olan çeşidin yetiştiriciliği çok yıllık 

olarak, açıkta ve toprakta yapılmaktadır.  

Çalışmada, birisi yerli (Karaburun 

Nergisi) diğeri yabancı (Grand Solel D‟or) iki 

nergis çeşidinde, kesme çiçek nergis üretiminde 

durgun su kültüründe farklı besin çözeltilerinin 

kullanımının vazo ömrü ve bazı çiçek kalite 

özelliklerine etkisi incelenmiştir.  
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Materyal Metod 

Çalışma 2012–2013 gelişme döneminde 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkilerine ait İzmir Bornova‟da bulunan bir 

serada yürütülmüştür. 06.11.2012 tarihinde 

Karaburun Nergisi ve Grand Solel D‟or nergis 

çeşitlerine ait soğanlar içerisinde 5 cm 

derinliğinde, 10 lt hacminde durgun su bulunan 

kasalara, içlerine yerleştirilmiş boş viyoller 

vasıtasıyla dik olarak sıralanmıştır. Aynı tarihte 

bu iki çeşit kullanılarak toprağa da dikim 

yapılmıştır. Her bir kasada dip kısımları suya 

ulaşacak şekilde yerleştirilmiş olan soğanlardan 

48 adet yer almıştır. Oluşan sürgünlerin 

arasından çiçek tomurcukları belirinceye kadar 

içerisinde musluk suyu ve yağmur suyu bulunan 

kasalarda gelişme, gübre verilmeksizin devam 

etmiştir. 08.01.2013 tarihinden itibaren dört 

farklı uygulama olarak o tarihe kadar içerisinde 

musluk suyu bulunan kasaların bir kısmına 

Ca(NO3)2, KNO3, KSO4, veya NH4NO3 ile 

hazırlanan çözeltiler doldurulmuş, iki farklı 

uygulama olarak da bir gurupta sadece musluk 

suyu diğerinde de sadece yağmur suyu 

kullanılmaya devam edilmiştir. Uygulamalar 

Çizelge 1‟de görülmektedir. Kasaların içerisinde 

farklı uygulamalarda kullanılan musluk suyu, 

yağmur suyu ve diğer çözeltiler kullanıldıkları 

dönemlerde haftada iki kere yenilenmiştir. Şekil 

1‟de deneme alnı görülmektedir. Hasat bir dalda 

iki kandil açtığında yapılmıştır. Hasat sonrası, 

kesme çiçek kalite özelliklerinden: çiçek sap 

uzunluğu (cm), çiçek uzunluğu (bir bütün olarak 

çiçek sapı ve kandiller ile birlikte olan uzunluk) 

(cm), sap çapı (sapın dip kısmının çapı) (cm), 

çiçek çapı (ilk açan kandilin çapı) (cm), kandil 

sayısı (bir daldaki kandil sayısı) çiçek ağırlığı (g) 

kaydedilmiştir. Kalite özellikleri ile ilgili 

ölçümler yapıldıktan sonra çiçekler 22°C 

sıcaklıktaki iklim odasında çeşme suyu ile 

doldurulmuş vazolara koyulmuştur. 6 saat sonra 

vazo suyu yenilenmiştir. Her çiçekte son 

kandilinin solma tarihi ile o çiçeğin vazo ömrü 

gün olarak belirlenmiştir. Hasat edilen çiçeklerin 

bir kısmında da yüzde kuru madde içerikleri 

belirlenmiştir. Çiçekler yaş ağırlıkları ölçülerek 

etüve alınmıştır. Ağırlıkları sabitleninceye kadar 

65°C sıcaklıktaki etüvde tutulduktan sonra 

çıkarılıp kuru ağırlıkları ölçülmüştür. Elde edilen 

yaş ve kuru ağırlık sonuçlarından çiçeklerin 

yüzde kuru madde içerikleri hesaplanmıştır.  

Her bir deneme parseline ait ölçüm 

sonuçlarının ortalaması alınmıştır. Farklı 

uygulamalardan elde edilen kesme çiçek 

nergislerde vazo ömrü ve bazı kalite kriterleri 

karşılaştırılmıştır. Tesadüf blokları deneme 

desenine göre ve üç tekerrürlü olarak kurulan 

denemede her tekerrürde 16 bitki yer almıştır. 

verilerin istatistiksel analizinde Tarist istatistik 

programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Çalışmada çiçeklenme 22.01.2013–

04.02.2013 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve 

hasat bu dönemde tamamlanmıştır. Farklı 

uygulamalar ve çeşitler arasında, 6.4 ile 7.2 gün 

arasında değişen vazo ömrü değerleri 

bakımından, istatistiksel bir farklılık 

görülmemiştir (Çizelge 2). Kesme çiçek kalite 

kriterleri bakımından istatistiksel olarak 

Karaburun Nergisi‟nde uygulamalar arasında 

farklılık çıkmazken, Grand Solel D‟or çeşidinde 

p>0.05 olasılık ile farklılık görülmüştür. Bu 

çeşitte en yüksek sap uzunluğu ve çiçek 

uzunluğu değerleri NH4NO3 uygulamasından 

elde edilmiştir. En yüksek çiçek ağırlığı değeri 

ise toprakta yetiştiricilikten alınmıştır (Çizelge 3, 

4).  

Uygulamaların hasat edilen çiçeklerin 

yüzde kuru madde içeriklerine etkileri Çizelge 5 

ve 6‟da görülmektedir. Rakamlar arasındaki 

farklılık çok fazla olmamakla birlikte her iki 

çeşitte de uygulamaların etkisi p<0.05 olasılıkla 

istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. En yüksek 

yüzde kuru madde içerik yüzdesi iki çeşitte de 

yağmur suyunda görülmüştür.  

 

TartıĢma ve Sonuç  
Dünya çapında nergiste durgun su 

(hydroponik) kültürünün ticari olarak kullanımı 

saksılı yetiştiricilikte ve genellikle cam ve diğer 

dekoratif saksılarda ve en yaygın olarak da N. 

tazetta türleri kullanılarak yapılmaktadır. 

Nergisin bu ve diğer türlerinde ticari olarak 

kesme çiçek üretimine yönelik durgun su kültürü 

kullanımı görülmemektedir. Durgun su kültürü, 

soğanlı kesme çiçeklerde çiçeklenme zamanının 

programlanmasına yönelik uygulamaların ve kök 

çevresi bitki besin elementleri yoğunluğunun 

kontrolünü kolaylaştırma, birim alandan fazla 

miktarda ürün elde edilmesine imkân verme gibi 

avantajlar sağlayan bir yetiştiricilik sistemidir. 

Durgun su kültüründe, farklı besin çözeltilerinin 

N. tazetta türünün, birisi ülkemizde yaygın 

olarak yetiştirilmekte olan, iki çeşidinde 

kullanımının incelendiği bu çalışmada, farklı 
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uygulamalar ile elde edilen kesme çiçeklerin 

gerek vazo ömrü gerekse de bazı kalite 

özellikleri bakımından sahip oldukları değerlerin 

toprakta yetiştiricilikten elde edilen değerlerin 

gerisinde kalmadığı, bazı kriterler bakımından 

da öne çıktığı görülmüştür. Her hangi bir besin 

elementi ilavesi yapılmamış olan musluk suyu 

ve yağmur suyu uygulamalarının da diğer 

uygulamalar ile yakın değerlere sahip olması 

veya aynı istatistiksel gurupta yer almasında, 

soğanların sahip olduğu besin rezervlerinin etkisi 

olduğu söylenebilir. Karaburun Nergisi‟nde tüm, 

Grand Solel D‟or çeşidinde çoğu kalite 

kriterlerinde, uygulamalar arasında farklılık 

görülmemesi, Ruamrungsri ve ark., (1996a, b, 

1997)‟un, durgun su kültüründe besin 

çözeltisinden azot, kalsiyum ve magnesyum 

çıkarıldığı takdirde çiçek kalitesinin olumsuz 

etkilenmediğini belirttikleri çalışmalar ile 

benzerlik göstermektedir.  
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Çizelge 1. Çalışmada gerçekleştirilen uygulamalar, farklı uygulamalarda kullanılan çözeltiler ve uygulanıldıkları 

dönemler ile yoğunlukları.  

Uygulamalar 6. 11. 2012–8. 01. 2013 8. 01. 2013–vejetasyon sonu 

1 Ca(NO3)2 Musluk suyu Ca(NO3)2 (%0.10) 

2 KNO3 Musluk suyu KNO3 (%0.11) 

3 KSO4 Musluk suyu KSO4 (%0.10) 

4 NH4NO3 Musluk suyu NH4NO3 (%0.04) 

5 Musluk suyu Musluk suyu Musluk suyu 

6 Yağmur suyu Yağmur suyu Yağmur suyu 

7 Toprakta Toprakta yetiştiricilik 
 

Çizelge 2. Uygulamalara ve çeşitlere göre vazo ömrü değerleri (gün).  

Çeşitler 
Uygulamalar 

Ortalama 
Ca(NO3)2 KNO3 KSO4 NH4NO3 Musluk suyu Yağmur suyu Toprakta 

Karaburun Nergisi 6.8 6.4 6.8 7.3 6.7 6.9 6.4 6.8 

Grand Solel D‟or 6.5 6.7 7.2 7.1 7.0 6.5 6.7 6.8 

Ortalamalar 6.7 6.5 7.0 7.2 6.9 6.7 6.6  
 

Çizelge 3. Karaburun Nergisi‟nde farklı uygulamaların bazı kalite kriterlerine etkileri 

Uygulamalar Sap uzunl. (cm) Çiçek uzun. (cm) Sap çapı (cm) Çiçek çapı (cm) Kandil sayısı Ağırlık (g) 

Ca(NO3)2 15.6 25.9 0.6 3.6 4.6 5.2 

KNO3 17.6 25.6 0.7 3.6 4.9 6.0 

KSO4 17.6 26.4 0.6 3.5 4.8 4.6 

NH4NO3 17.1 25.9 0.7 3.5 4.9 5.4 

Musluk 15.5 24.7 0.7 3.6 4.8 4.9 

Yağmur 16.7 26.5 0.6 3.6 5.2 4.9 

Toprakta 18.9 27.2 0.6 3.5 5.4 5.6 

Ortalamalar 17.0 26.0 0.6 3.6 4.9 5.2 

Lsd ö.d.  ö.d.  ö.d.  ö.d.  ö.d.  ö.d.  

ö.d (farklılık istatistiksel önemde değil) 
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Çizelge 4. Grand Solel D‟or farklı uygulamaların bazı kalite kriterlerine etkileri 

Uygulamalar Sap uzunl. (cm) Çiçek uzun. (cm) Sap çapı (cm) Çiçek çapı (cm) Çiçek sayısı Ağırlık (g) 

Ca(NO3)2 28.7 ab 35.4 b 0.6 3.4 3.9 5.8 ab 

KNO3 27.1 b 33.5 b 0.6 3.4 4.6 5.5 ab 

KSO4 27.9 b 35.1 b 0.6 3.4 4.1 4.9 b 

NH4NO3 30.4 a 48.6 a 0.6 3.4 4.8 6.6 ab 

Musluk 27.7 b 33.9 b 0.6 3.3 4.1 5.3 ab 

Yağmur 28.1 b 34.2 b 0.6 3.4 3.9 5.3 ab 

Toprakta 28.6 ab 35.3 b 0.6 3.3 4.0 8.0 a 

Ortalamalar 28.4 36.6 0.6 3.4 4.2 5.9 

Lsd 1.829* 13.16* ö.d.  ö.d.  ö.d 2.727* 

ö.d.: farklılık istatistiksel önemde değil; *: p>0.05 olasılıkla istatistiksel farklılık 

 

Çizelge 5. Uygulamalara göre Karaburun Nergisi çeşidinde hasat edilen çiçeklerdeki yüzde kuru madde 

içerikleri 

Uygulamalar 

Ca(NO3)2 KNO3 KSO4 NH4NO3 Musluk suyu Yağmur suyu Toprakta 

9.64 b 10.28 b 9.99 b 10.25 b 10.26 b 11.25 a 10.23 b 

Lsd 0.929* 

*: p>0.05 olasılıkla istatistiksel farklılık 

 

Çizelge 6. Uygulamalara göre Grand Solel D‟or çeşidinde hasat edilen çiçeklerdeki yüzde kuru madde içerikleri 

Uygulamalar 

Ca(NO3)2 KNO3 KSO4 NH4NO3 Musluk suyu Yağmur suyu Toprakta 

10.88 bc 11.75 ab 11.64 ab 10.39 cd 10.53 cd 11.83 a 9.71 d 

Lsd 0.937* 

*: p>0.05 olasılıkla istatistiksel farklılık 

 

 
Şekil 1. Deneme alanından görünüm 
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Özet 

Çalışmada Türkiye‟nin farklı lokasyonlarındaki doğal, doğallaşmış nergis popülasyonlarından ve 

yetiştiriciliği yapılan bazı kültür çeşitlerine ait plantasyonlardan alınan soğanlar ile 2006 yılında kurulmuş olan 

İzmir Bornova koşullarındaki bir koleksiyon plantasyonundan alınan soğanlar kullanılmıştır. 2009 yılında farklı 

orijinli olan ancak aynı ekolojik koşullardan alınan farklı popülasyonları temsil eden bu soğanlarda ikiz pul ve 

dilim yöntemleri kullanılarak yavru soğan oluşum özellikleri incelenmiştir. Çalışmada Narcissus tazetta L. 

türünün sekiz, Narcissus serotinus L. türünün bir doğal popülasyonuna, Narcissus tazetta, Narcissus papyraceus 

Ker Gawl türlerinin birer kültür çeşidine ve Narcissus jonquilla L. türünün doğallaşmış bir popülasyonuna ait 

soğanlar kullanılmıştır. Kullanılan iki vejetatif yöntem ile tüm popülasyonlardan, yavru soğan elde edilmiştir. 

Elde edilen yavru soğanların sayı, ağırlık ve çevre uzunluğu değerleri popülasyonlara göre farklılıklar 

göstermiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Doğal, kültür, nergis, ikiz pul, dilim yöntemi, yavru soğan 

 

Use of Some Vegetative Propagation Techniques at Some Wild and Culture Narcissi 

Abstract 

In this study, the narcissus bulbs from a collection plantation in Bornova–İzmir, which was established 

with the plants those collected from different wild, naturalized populations or culture plantations from different 

locations of Turkey in 2006, were used. Bulblet formation by using twin–scaling and chipping techniques at the 

bulbsfrom these different origin plants, which had been cultivated in same the ecologic conditions (Bornova–

İzmir) for three years, were investigated in 2009. The bulbs of eight wild populations of Narcissus tazetta L., one 

wild population of Narcissus serotinus L. two cultivars belong to Narcissus tazetta and Narcissus papyraceus 

Ker Gawl. and one naturalized population of Narcissus jonquilla L. species were used. Bulblet formation was 

provided by the both techniques at the bulbs of the all populations. Number, weight and circumference values of 

the bulbletsof different populations were showed differences.  

 

Keywords: Wild narcissus, culture, twin–scale, chip technique, bulblet 

 

GiriĢ 

Ülkemizde kesme çiçek yetiştiriciliğinde 

ağırlıklı olarak katmerli ve yalınkat formları ile 

N. tazetta türü kullanılmaktadır. Genellikle 

yetiştiricilik Ege ve Akdeniz sahil kuşağında 

yapılmaktadır. N. jonquilla L. (fulya), N. 

pseudonarcissus L. N. poeticus L. İstanbul 

çevresinde geçmişte yetiştiriciliği daha yaygın 

olmakla birlikte yine İstanbul ve diğer 

illerimizde yetiştirilmekte olan ve 

yetiştiriciliğinin bırakıldığı bazı alanlarda 

doğallaşmış olarak bulunan türlerdir 

(Zeybekoğlu, 2010). Nergisin ülkemiz 

coğrafyasındaki yetiştiriciliğinin Romalılar ve 

Osmanlı Devleti dönemlerinde de yapıldığı 

belirtilmektedir (Baytopve Mathew, 1984). 

Ayrıca Türkiye doğal bitki örtüsünde nergis 

(Narcissus L.) Amaryllidaceae familyasının 

doğal olarak bulunan beş cinsinden birisidir. Bu 

cinsin Türkiye‟de doğal olarak bulunan iki 

türünden (N. tazetta, N. serotinus) birisi olan 

Narcissus tazetta subsp. tazetta L. türü Samsun, 

İzmir, Diyarbakır, Van, Muğla, Antalya, Mersin, 

Adana, Hatay illerinde yayılış gösterirken 

Narcissus serotinus türü Muğla ve Mersin‟de 

yayılış göstermektedir (Davis, 1984).  

Çalışmada, gerek doğal popülasyonları 

gerekse de geçmişe dayanan nergis yetiştiriciliği 

ile önem taşıyan ülkemizin nergis varlığı 

bakımından sahip olduğu durumun incelenmesi 

ve nergis genetik kaynaklarımızın, süs 

bitkilerinde önem taşıyan özellikler yönünden, 

sahip olduğu potansiyelinin araştırılması 

amacıyla Türkiye‟de, Narcissus tazetta L. ve 

Narcissus serotinus L. türlerinin doğal yayılış 

gösterdiği alanlar ve farklı nergis türlerinin 

doğallaşmış olduğu alanlardan 2006 yılında 

toplanarak Bornova–İzmir‟de kültüre alınmış 

nergislere ait plantasyondan 2009 yılında alınan 

soğanlar kullanılmıştır. Farklı bölgeleri temsil bu 
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soğanlarda farklı vegetatif yöntemler 

kullanılarak çoğaltma olanakları incelenmiştir.  

Değişik vegetatif çoğaltım teknikleri ile 

ilgili çalışmalar, nergisin pek çok kültür 

çeşidinde yapılmıştır. Merkez çıkartma ve çapraz 

kesim teknikleri nergiste iyi sonuç vermezken 

(Stone, 1973; Stone ve ark., 1975), ikiz pul ve 

dilim yöntemleri nergise başarılı olarak adapte 

edilmiştir. Hussey (1975) bu metodlar ile 

soğandaki mevcut apikal gözden kaynaklanan 

apikaldominansinin kırılarak adventif gözlerin 

aktif hale geçtiğini bildirmektedir (Hanks, 2002).  

Bu çalışmada ikiz pul ve dilim yöntemleri 

kullanılmıştır.  

 

Materyal ve Metod 
Türkiye‟nin farklı bölgelerinden 

toplanarak 2006 yılında İzmir Bornova 

koşullarında kültüre alınan nergislere ait bir 

plantasyonundaki, farklı lokasyon orijinli 

popülâsyonlardan, 2009 dinlenme döneminde 

(kültüre alındıktan sonraki 3. gelişim dönemi 

sonrası) sökülen ana soğanlardan hazırlanan 

dilim ve ikiz pulların yavru soğan oluşturma 

durumları incelenmiştir. Bu plantasyondan 

alınarak kullanılan doğal ve doğallaşmış türlerin 

orijinleri (alındıkları bölgeler) ve kültür çeşitleri, 

Çizelge 1‟de görülmektedir. Dilim ve ikiz pul 

elde etmek üzere kesim işlemleri 12–14.08.2009 

tarihlerinde yapılmıştır.  

Dilim eldesi: Soğanların dış kısmındaki 

kuru kabukları ve dip kısımdaki gövdesinin alt 

kısmındaki cansız dokular uzaklaştırılmıştır. 

Soğanların, ağırlıkları ölçülerek, her bir parça 

ağırlığı N. tazetta ve N. papyraceus türlerinde 

2.5±0.3g, N. jonquilla ve N. serotinus türlerinde 

0.35±0.05g olacak şekilde soğanlar dilimlere 

ayrılmıştır.  

Ġkiz pul eldesi: Soğanların dış kısmındaki 

kuru kabukları ve dip kısımdaki gövdesinin alt 

kısmındaki cansız dokular uzaklaştırılmıştır. 

Soğanların ağırlıkları ölçülerek, önce 

boylamasına yapılan kesimler ile dilimler elde 

edilmiş ve bu dilimlerden her bir parça ağırlığı 

N. tazetta ve N. papyraceus türlerinde 1.3±0.2 g, 

N. serotinus, N. jonquilla türlerinde 0.35±0.05 g 

olacak şekilde, dip kısımlarından bir gövde 

parçasının aralarında bağlantıyı sağladığı ikiz 

pullar elde edilmiştir.  

Dilim ve ikiz pullar fungusit çözeltisine 

(%50 Benomyl) batırılıp çıkarılmıştır. Soğan 

parçaları renksiz polietilen poşetlere her bir 

poşette 25–30 adet olacak ve birbirine temas 

etmeyecek şekilde, nemlendirilmiş (hacimsel 

olarak 1:11 su:vermiculit) vermikulit ile birlikte 

yerleştirilmiştir. Poşetlerdeki parçacıkların sayısı 

ve toplu ağırlığı kaydedilmiştir. Poşetler ağzı 

bağlanarak 21°C sıcaklıktaki karanlık iklim 

kabinine alınmış ve 19 hafta tutulmuştur. 

24.12.2009‟de kabinden çıkarılan dilim ve ikiz 

pullar 2:1 oranında torf:perlit karışımı ile 

doldurulmuş kasalara dikilmiştir Açık 

koşullardaki bitkiler 28.05.2010 tarihine kadar 

sulanmış ve dinlenmeye girince 14.06.2010 

tarihinde sökülmüştür. Bitkisel materyal bir 

hafta gölgede bekletilmiş ve her bir parselden 

elde edilen yavru soğan sayısı, toplu ağırlığı ve 

elde edilen yavru soğanların çevre uzunluklarına 

göre dağılımı belirlenmiştir. Dilim ve ikiz pul 

yöntemleri ile yavru soğan elde etme sürecindeki 

aşamalar Şekil 1‟de görülmektedir.  

Her lokasyona ve kültür çeşidine ait 

değerler üçer parselin ortalaması alınarak elde 

edilmiştir.  

 

Bulgular 
Kullanılan iki vejetatif yöntem de tüm 

popülasyonlardan, yavru soğan eldesini 

sağlamıştır. Yavru soğanların sayı, ağırlık ve 

çevre uzunluğu değerleri popülasyonlara göre 

farklılıklar göstermiştir. Dilim yönteminde 

kullanılan dilim ağırlığına göre oluşan yavru 

soğan ağırlığının yüzde oranının farklı 

popülasyonlarda %12.2 ile %85 arasında, dilim 

sayısına göre oluşan yavru soğan sayısının 

yüzdesinin de %31.8 ile 184.2 arasında değiştiği 

görülmüştür. İkiz pul yönteminde ise kullanılan 

ikiz pulların ağırlıklarına göre oluşan yavru 

soğan ağırlık yüzdesi %44.7 ile %140.7, ikiz pul 

sayısına oranla oluşan yavru soğan sayısının 

yüzde değerleri de %45.5 ile %253.3 arasında 

olmuştur. Kullanılan dilim sayısına göre oluşan 

yavru soğanların, çevre uzunluklarına göre dahil 

oldukları sınıflar içerisindeki oranları 

incelendiğinde, N. tazetta türünün farklı grupları 

ile Karaburun Nergisi ve Sim kültür çeşitlerinde 

en yüksek oranların 3–4 ve 4–5 cm çevre 

uzunluğu sınırlarında kalan sınıflarda olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 1). Dilim yöntemi ile N. 

jonquilla ve N. serotinus türlerinde oluşan yavru 

soğanların çevre uzunluklarının 0.5–3 cm 

arasında değiştiği görüşmüştür (Çizelge 1). İkiz 

pul yöntemi ile yavru soğan sayısının genellikle 

en yüksek oranda olduğu çevre uzunluğu 

sınıfının 3–4 cm olduğu görülmektedir. İkiz pul 

yöntemi ile N. jonquilla türünde oluşan yavru 
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soğanların çevre uzunluklarının 0.5–2.5 cm 

arasında N. serotinus türünde ise 1.5–3 cm 

arasında olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3).  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Dilim ve ikiz pul yöntemlerinde kullanılan 

soğan parça ağırlığına ve sayısına oranla oluşan 

yavru soğan ağırlık ve sayı yüzdelerinde en 

yüksek değerler N. jonquilla türünden alınmıştır. 

Kullanılan soğan parçacığı sayısına göre oluşan 

yavru soğan sayısında en düşük oran N. 

serotinus türünde belirlenmiştir. Zeybekoğlu 

(2010) aynı ekolojik koşullarda farklı nergis 

türlerinin soğanlarında % kuru madde 

içeriklerini belirlediği çalışmasında %26.2 kuru 

madde içeriği ile N. serotinus‟un en düşük 

değere sahip olduğu, daha sonra %31.4 ile 

%36.1 arasında değişen değerler ile doğal 

popülasyon ve kültür kaynaklı N. tazetta türüne 

ait örneklerin geldiğini %47.1‟lik oran ile N. 

jonquilla türünün en yüksek değerlere sahip 

olduğu belirtilmiştir. Bu bildiriş doğrultusunda, 

çalışmada N. serotinus ve N. jonquilla 

türlerinden alınan sonuçlarda bu türlerin 

soğanlarındaki rezervlerinde etkili olduğu 

belirtilebilir.  

N. tazetta türünün kültür çeşidi ve doğal 

orijinli farklı gruplarının yavru soğan oluşturma 

oranlarınınikizpul yönteminde %58.1 ile %114.3 

dilim yönteminde ise %77.6 ile %133.1 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Mengüç ve ark. (1993) 

N. tazetta türünde ikiz pul yöntemi ve farklı 

naftelen asetik asit uygulamalarını denedikleri 

çalışmalarında, en yüksek değeri elde ettikleri 

kontrol uygulamasında %78.8 oranında yavru 

soğan oluşum oranı sağlamışlardır.  

Doğal popülasyonlardan yapılan 

seleksiyon çalışmalarında, istenen özelliklere 

sahip genotiplerin belirlenmesinden sonra, en 

önemli gereksinimlerden birisi de hızlı bir 

vegetatif çoğaltımın sağlanmasıdır. Nergiste 

doğal gelişim sürecinde yavru soğan 

oluşturmaya dayalı vegetatif çoğalma oldukça 

yavaştır. Yıllık sayı artışı yaklaşık %60‟tır 

(Rees, 1969). Bir soğandan yaklaşık 10–15 adet 

dilim veya ikiz pul elde edilebileceği 

düşünüldüğünde, elde edilen veriler ışığında, 

incelenen farklı nergis popülasyonlarında 

kaydedilen çoğalma oranlarının bu değerin çok 

üzerinde olduğu belirtilebilir.  
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan kültür çeşitleri ile doğal ve doğallaşmış türlerin orijinleri (alındıkları bölgeler) 

Kültür çeşitleri 

Türler Karaburun Nergisi 

N. tazetta Sim 

N. papyraceus Soğanların Toplandığı Alanlar 

Doğal yayılış gösterenler 
N. tazetta 

İzmir / Seferihisar 

Muğla / Marmaris 

Antalya / Merkez 

Mersin/Anamur 

Mersin / Silifke 

Adana / Karataş 

Antakya/Belen 

Antakya/Kırıkhan 

N. serotinus Muğla/Marmaris 

Doğallaşmış türler N. jonquilla İstanbul/Beykoz 

 

Çizelge 2. Dilim ağırlığına ve sayısına göre elde edilen yavru soğanların, toplam ağırlık ve sayısının yüzde 

değerleri; dilim sayısına göre oluşan yavru soğanların çevre uzunluğuna göre her sınıftaki sayılarının 

yüzdeleri 

Kültür çeşitlerine ve farklı 

lokasyonlara ait popülasyonlar 

% Yavru soğan verimi 

(g) (100x toplu yavru 

soğan ağırlığı/toplu 

dilim ağırlığı) 

100 x Yavru soğan sayısı / dilim sayısı 

% Yavru 

soğan verim 

(adet) 

Yavru soğan çevre uzunlukları (cm) 

1–2 

cm 

2–3 

cm 

3–4 

cm 

4–5 

cm 

5–6 

cm 

Karaburun Nergisi N. tazetta 50.7 77.6 3.1 2.9 34.5 35.9 1.2 

SimN. papyraceus 12.2 31.8 6.4 8.4 13.1 3.9 0.0 

İzmir/Seferihisar N. tazetta 53.6 118.1 5.2 30.7 48.8 27.4 6.0 

Muğla/Marmaris N. tazetta 67.2 106.5 4.0 7.8 35.6 48.2 10.9 

Antalya/Merkez N. tazetta 74.0 133.1 10.7 24.5 49.1 37.9 10.8 

Mersin/Anamur N. tazetta 72.2 123.6 1.9 19.2 46.4 51.2 4.9 

Mersin/Silifke N. tazetta 76.7 127.2 1.7 14.7 51.2 48.7 11.0 

Adana/Karataş N. tazetta 57.4 109.6 0.0 10.8 53.3 45.4 0.0 

Antakya/Belen N. tazetta 48.8 91.1 8.9 6.7 53.3 22.2 0.0 

Antakya/Kırıkhan N. tazetta 52.0 88.9 3.3 5.7 45.3 32.9 1.7 

   
0.5–1 1–1.5 1.5–2 2–2.5 2.5–3 

İstanbul/Beykoz N. jonquilla 85.0 184.2 7.3 116.6 47.1 10.6 2.6 

Muğla/Marmaris N. serotinus 40.0 61.2 0.9 7.3 12.2 30.7 10.2 

 

Çizelge 3. İkiz pul ağırlığına ve sayısına göre elde edilen yavru soğanların, toplam ağırlık ve sayısının yüzde 

değerleri; İkiz pul sayısına göre oluşan yavru soğanların çevre uzunluğuna göre her sınıftaki sayılarının 

yüzdeleri 

Kültür çeşitlerine ve farklı 

lokasyonlara ait popülasyonlar 

% Yavru soğan verimi 

(g) (100x toplu yavru 

soğan ağırlığı/toplu 

ikizpul ağırlığı) 

100 x Yavru soğan sayısı / ikiz pul sayısı 

% Yavru 

soğan verim 

(adet) 

Yavru soğan çevre uzunlukları (cm) 

1–2 

cm 

2–3 

cm 

3–4 

cm 

4–5 

cm 

5–6 

cm 

Karaburun Nergisi N. tazetta 44.7 92.3 0.0 38.5 53.8 0.0 0.0 

Sim N. papyraceus 61.9 81.0 4.8 28.6 47.6 0.0 0.0 

İzmir/Seferihisar N. tazetta 79.5 106.7 6.7 26.7 66.7 6.7 0.0 

Muğla/Marmaris N. tazetta 47.4 58.1 3.2 9.7 32.3 12.9 0.0 

Antalya/Merkez N. tazetta 81.1 92.9 0.0 0.0 50.0 42.9 0.0 

Mersin/Anamur N. tazetta 77.8 126.3 15.8 42.1 52.6 15.8 0.0 

Mersin/Silifke N. tazetta 45.8 83.3 12.5 33.3 37.5 0.0 0.0 

Adana/Karataş N. tazetta 51.6 114.3 7.1 71.4 35.7 0.0 0.0 

Antakya/Belen N. tazetta 77.4 91.3 0.0 21.7 47.8 21.7 0.0 

Antakya/Kırıkhan N. tazetta 62.5 87.0 4.3 39.1 43.5 0.0 0.0 

   0.5–1 1–1.5 1.5–2 2–2.5 2.5–3 

İstanbul/Beykoz N. jonquilla 140.7 253.3 20 126.7 93.3 13.3 0.0 

Muğla/Marmaris N. serotinus 49.2 45.5 0.0 0.0 18.2 9.1 18.2 
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Şekil 1. Dilim ve ikiz pul yöntemleri ile yavru soğan elde etme sürecindeki aşamalar 
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Özet 

Bu araştırmada Ordu‟nun Ünye ilçesinde doğal yayılış gösteren sap üzerinde çok sayıda katmerli 

çiçeklere sahip nergis (Narcissus tazetta) soğanında dilimleme (4 ve 8‟e) yöntemi ile çoğaltma çalışması 

yapılmıştır. Çalışmada 14 cm çevre genişliğine sahip soğanlar kullanılmıştır. Dilimleme sonrası doğrudan dikim 

yapılan uygulamada, 4‟e bölmeden %59 oranında yavru soğan elde edilirken, 8‟e bölmede başarı 

sağlanamamıştır. Dikim öncesi 18–20°C‟de nemli perlit içinde 72 gün süren inkübasyon uygulaması sonunda 4 

ve 8‟e dilimlemelerde sırasıyla %91.7 ve %114 oranlarında yavru soğan elde edilmiştir. İnkübasyon sonrası 

dikilen yavru soğanlar yaklaşık 6 ayda (22 Aralık–19 Haziran) 4‟e ve 8‟e dilimleme uygulamalarında sırasıyla 

7.2 cm ve 6.3 cm çevre genişliğine ulaşmışlardır. Doğrudan dikimde (4‟e bölme) ise bu değer 2.9 cm olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Narcissus tazetta, nergis, çiçek soğanı, çoğaltma, dilimleme yöntemi 

 

A Study on Propagation of Native Narcissus Bulbs by Chipping Method 

Abstract 

In this study bulb propagation by chipping method was studies in the native Narcissus tazetta grown in 

Ordu. The bulbs were divided to 4 and 8 segments. After chipping, the segments were directly planted or 

incubated first in perlite at 10–20°C for 72 days. The ratio of bulblet formation was 59% for the segments 

divided to 4 whereas there no bulblet was obtained from the treatment divided to 8 before directly planted. The 

ratios of bulblet formation were 114% and 91.7% respectively for the treatments divided to 4 and 8 at the end of 

incubation. The bulblets obtained by incubation were grown to respectively 7.2 cm and 6.3 cm circumference in 

about 6 months (from 22 Decemberto 19 June) for the treatments divided to 4 and 8. The mean sizes of bulblets 

from direct planting was 2.9 cm.  

 

Keywords: Narcissus tazetta, flower bulbs, bulb propagation, chipping, incubation 

 

GiriĢ 

Nergis dünya soğanlı süs bitkisi üretim 

alanının %90‟ını oluşturan 7 cinsten birisidir ve 

dünya soğanlı süs bitkisi üretim alanının 

%88‟ine sahip olan Hollanda‟da 2003–2008 

yılları arasında 1796–1687 hektar arasında 

değişen, yıllık üretim alanı miktarları ile lale ve 

zambaktan sonra üçüncü sırada yer almıştır 

(Benschop ve ark., 2010).  

Türkiye de en geniş nergis üretim alanına 

sahip İzmir ilinin yine bu ilde en yoğun nergis 

yetiştiriciliği yapılan Karaburun yarımadasında, 

nergis üretim alanı toplam 1335 dekardır 

(Anonim, 2006).  

Nergis türlerinin doğal koşullar altında 

çoğaltılması oldukça yavaştır. Her nergis çeşidi 

için soğan sayısı ve ağırlığının artması yıllık 

düzenli şekilde olmayabilir. Ayrıca yeni 

çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların pazara 

sunulması 15–20 yıllık bir süreci 

kapsayabilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı 

dilimleme (chipping) büyük sayılarda soğan 

üretimine imkân sağlamaktadır (Vreeberg, 

1986).  

Nergisler, tohumla ya da yavru soğanları 

ayırmak suretiyle üretilmektedir. Yavru soğan 

ile üretimde ana soğanın yanında oluşan ve 

belirli bir büyüklüğe ulaşmış yavru soğanlar 

durgun dönemde ana soğandan ayrılarak tekrar 

dikilirler. Bu yöntem ile örneğin nergislerde 

yılda ortalama 1.6 adet yavru soğan meydana 

gelirken; çiçek meydana getirebilecek 

büyüklükte soğan elde etmek için 1–3 yıl 

beklemek gerekmektedir (Zencirkıran, 2002; 

Aksu ve ark., 2002). Uygulamada en çok 

kullanılan yöntem olan soğandan ayırmada; hem 

yavru soğan sayısının azlığı hem de bu yavru 

soğanların gelişimini bekleme zorunluluğu daha 

pratik bazı üretim tekniklerinin geliştirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Nitekim bu tekniklerden 

biri olan dilimleme (chipping) yöntemi, büyük 

miktarlarda soğan elde etmek amacıyla 
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kullanılan yöntemlerden birisidir (Ertekin ve 

ark., 2010).  

Dilimleme (chipping) yöntemi, bir soğanı 

eşit büyüklükte parçalara ayırmak amacıyla 

yapılan diklemesine bir kesme işlemidir. Bunun 

sebebi ana büyüme noktasını tahrip ederek 

apikal dominansı kırmaktır. (Leeuwen and 

Weijden, 1997). Bu yöntem özellikle nergislerde 

(Narcissus) çiftçi şartlarında yavru soğan 

sayısını arttırmak amacıyla uygulanabilen en iyi 

teknik olarak bilinmektedir (Anonim, 1985). 

Nergis soğanlarının çoğaltılmasında dilimleme 

(chipping) yöntemi yaygın olarak uygulanan bir 

yöntemdir (Fenlon ve ark., 1990).  

Dilimleme sayısı genellikle soğan iriliği 

göz önüne alınarak 4–8–12 eşit dilime ayırmak 

şeklinde yapılmaktadır (Vreeberg, 1986). 

Dilimleme yılın her döneminde yapılabilir. 

Dilimleme sonrasında doğrudan dikim 

yapılabileceği gibi 12 hafta boyunca 20°C‟de 

inkübasyon sonrasında da toprağa dikim 

yapılabilir. İnkübasyona almadan doğrudan 

toprağa yapılacak olan dikimlerde soğan gelişimi 

daha az olmaktadır (Vreeberg, 1986).  

Bu çalışmada doğal N. tazetta türüne ait 

soğanlarını dilimleme (chipping) yöntemi ile 

çoğaltma olanakları araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Ordu‟nun Ünye ilçesi‟ne bağlı köylerde 

bulunan fındık bahçelerinin altında, doğal olarak 

yetişen N. tazetta türüne ait 14 cm çevre 

genişliğinde, katmerli çiçeklenme özelliğine 

sahip 108 adet soğan 04.10.2011 tarihinde 

Ordu‟dan getirilmiştir. Bu soğanlar, dikim 

tarihine kadar 1
o
C sıcaklıktaki ve %90 nem 

oranındaki depo ortamında; nemden ve 

havasızlıktan zarar görmemeleri için depo 

zemininden 30 cm yüksekte delikli plastik 

kasalar içinde muhafaza edilmişlerdir.  

Dilimleme yöntemi: 14 cm çevre 

genişliğine sahip olan başlangıç soğanları 

kullanılarak, 4‟e ve 8‟e dilimleme yapılmıştır.  

Dilimleme öncesi soğanlar bir dizi ön 

işleme tabi tutulmuşlardır (Şekil 1). Soğanlar 

öncelikle dış kısımlarındaki ölü tuniklerinden ve 

bazal kısımlarındaki kök artıklarından 

arındırılmıştır. Bu işlemin ardından yüzey 

dezenfeksiyonu amacı ile soğanlar %3‟lük 

çamaşır suyu çözeltisi içerisinde 5 dakika 

bekletilip ardından süzüldüler. Soğanlar çamaşır 

suyu ile dezenfekte edilmiş yüzey üzerinde 

keskin bir bıçak kullanılarak bazal kısımlarından 

başlamak suretiyle dilimlenmiştir. Her bir 

dilimleme sonrasında dilimleme yüzeyi ve bıçak 

çamaşır suyu püskürtülerek dezenfekte 

edilmiştir. Bu şekilde bazal kısımlarından küçük 

bir parça içeren dilimler elde edilmiştir. 4‟e ve 

8‟e dilimlenen soğanlar %0.5‟lik „Captan‟ içeren 

çözelti içerisinde 15 dakika boyunca bekletilip 

ardından süzülmüştür.  

Doğrudan dikim: Soğanlar 4‟e ve 8‟e 

bölünerek elde edilen dilimlerden bir kısmı 

arazide daha önceden hazırlanmış masuralara 

doğrudan dikilmiştir.  

Ġnkübasyon: Dilimler nemli perlit 

içerisinde 18–20°C sıcaklıkta 12 hafta süreyle 

inkübasyona alınmıştır (Şekil 2). İnkübasyon 

ortamı olarak plastik torba içerisinde 4: 1 

oranında hazırlanmış su ve perlit karışımları 

kullanılmıştır. İnkübasyon süresi boyunca belirli 

aralıklarla inkübasyon ortamına su püskürtülerek 

nemlendirme işlemi yapılmıştır. İnkübasyon 

bitiminde elde edilen yavru soğanlar kasalar 

içerisinde torf ortamına dikilmiştir.  

 

Ölçümler 

BaĢlangıç soğanlarında çevre geniĢliği 

(cm): Başlangıç soğanlarının irilikleri; çevre 

genişliklerinin mezura ile ölçülmesi ile 

belirlenmiştir.  

Yavru soğan sayısı: Dikilen soğan 

dilimlerinden söküm sonrası dilim başına ve 

soğan başına elde edilen yavru soğanlar 

sayılarak ortalama değerler alınmıştır.  

Yavru soğan irilikleri (cm): Dilim başına 

elde edilen yavru soğanlarda mezura kullanılarak 

en geniş yerinden çevre genişliği ölçümleri 

yapılmış ve ortalama değerler hesaplanmıştır.  

Deneme deseni ve verilerin 

değerlendirilmesi: Araştırma çalışması 

faktöriyel tesadüf blokları deneme desenine göre 

3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada 

toplam 108 soğan kullanılmıştır. Yarısı (54) 

doğrudan dikim, yarısı inkübasyon denemesi 

için kullanılmıştır. Her bir deneme için 27 soğan 

4‟e, 27 soğan 8‟e dilimlenmiştir. Her bir 

uygulama (2 inkübasyon x 2 dilim sayısı) için 3 

tekerrür de 9‟ar adet (9x3) soğan kullanılmıştır.  

Çoğaltma denemesinde 4‟e dilimlenen 

soğanlar 5 cm sıra üzeri, 20 cm sıra arası mesafe 

ile her tekerrürde 36 soğan dilimi olacak şekilde 

2‟li sıralar halinde dikilmiştir. 8‟e dilimlenen 

soğanlar ise; 4 cm sıra üzeri, 10 cm sıra arası 

mesafe ile her tekerrürde 72 soğan dilimi olacak 

şekilde 3‟lü sırlar halinde 10 cm derinliğe 



 

924 

dikilmişlerdir. Dikim öncesi inkübasyon işlemi 

sırasında farklı uygulamalar (dilim sayıları) ve 

her bir tekerrüre ait dilimler için ayrı bir torba 

kullanılmıştır.  

Elde edilen verilerin analizlerinde SPSS 

istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 

Tüm analizler istatistiksel olarak %5 hata 

sınırları içinde hesaplanmış, uygulamalar 

arasındaki farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmıştır.  

 

Bulgular 

Dilimleme sonrası farklı dikim 

uygulamaları neticesinde tekerrür başına yavru 

soğan oluşum yüzdeleri bakımından hem 8‟e 

hem de 4‟e dilimleme uygulamalarında en 

yüksek değerler inkübasyon sonrası yapılan 

dikimlerden elde edilmiştir. 8‟e dilimleme 

sonrası yapılan doğrudan dikimlerden ise yavru 

soğan elde edilememiştir (Çizelge 1).  

Çalışma sonucunda elde edilen yavru 

soğanların iriliklerine ait değerler Çizelge 2‟de 

gösterilmiştir. Deneme sonucunda elde edilen 

yavru soğan irilikleri bakımından yapılan 

karşılaştırmada 4‟e dilimleme uygulaması her iki 

dikim yönteminde de en yüksek değerleri 

vermiştir. Doğrudan dikim uygulamasında 8‟e 

dilimlemeden yavru soğan elde edilememiştir 

(Çizelge 1, 2, 3 ve 4).  

En fazla yavru soğan sayısı ortalama 

53.66 adet ile 8‟e dilimleme sonrasında yapılan 

inkübasyon uygulamasından elde edilmiştir 

(Çizelge 3). Çalışmada4‟e dilimleme sonrası 

inkübasyon uygulamasından 41.33 adet yavru 

soğan elde edilirken, 4‟e dilimleme sonrası 

doğrudan dikim uygulamasından ise 21.33 adet 

yavru soğan elde edilmiştir. 8‟e dilimleme 

sonrası doğrudan dikim uygulamasından yavru 

soğan eldesi mümkün olmamıştır. Farklı dilim 

sayıları arasında yavru soğan verimi bakımından 

en iyi sonuçlar 8‟e dilimleme yönteminden elde 

edilmiştir (Çizelge 3).  

Narcissus tazetta türünde farklı dilimleme 

yöntemleri sonrası kontrol (doğrudan dikim) ve 

inkübasyon uygulamalarından elde edilen soğan 

başına ortalama yavru soğan sayıları Çizelge 

4‟te görülmektedir. Doğrudan dikim ve 

inkübasyon sonrası dikim uygulamalarına ait 

yavru soğan verimi sırasıyla 1.15 ve 5.9 adet 

olarak bulunmuştur. Her iki uygulama arasında 

istatistiksel olarak önemli derecede fark olduğu 

saptanmıştır. Dilimleme yöntemleri arasında ise; 

sekize dilimleme yönteminden soğan başına elde 

edilen 3.60 adet yavru soğan/soğan ortalaması 

ile dörde dilimleme yönteminden elde edilen 

3.45 adet yavru soğan/soğan ortalamaları 

arasında istatistiksel anlamda önemli farklılık 

saptanmıştır.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Soğan dilimlerinin 72 gün inkübasyon 

ortamında tutulduktan sonra 21.12.2011 

tarihinde dikimler yapılmıştır. Dikimden 168 

gün sonra 10.06.2012 tarihinde sökümler 

yapılmıştır. Her iki (4‟e ve 8‟e bölme) dilimleme 

yönteminden de doğrudan dikim uygulamasına 

göre inkübasyon yapılanlarda oldukça fazla 

sayıda yavru soğan elde edilmiştir. Aksu ve ark., 

(1998), kardelen soğanlarında yaptıkları 

araştırmada 4‟e dilimleme ve inkübasyon 

yöntemi ile yavru soğan üretiminde en yüksek 

yavru soğan oluşum oranını %89.3 olarak tespit 

etmiştir. Bu çalışmada dikim öncesi 18–20°C‟de 

72 gün süren inkübasyon uygulaması sonunda 4 

ve 8‟e dilimlemelerde sırasıyla %91.7 ve %114 

oranlarında yavru soğan elde edilmiştir.  

İnkübasyon aşaması öncesi uygulanan 

yüzey dezenfeksiyonu yöntemlerinden olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Gümüş ve Ellialtıoğlu 

(2006), Kum zambağında (Pancratium 

maritimum) doku kültürü ile çoğaltma 

olanaklarını araştırdıkları denemede, soğan pul 

yapraklarında farklı dezenfeksiyon uygulamaları 

denenmiştir. Kültür ortamlarında yüksek oranda 

(%54.5) enfeksiyon oluşumu gözlemlenmiştir.  

Kullanılan yöntemler arasında en iyi 

sonuçlar bu deneme için; 8‟e dilimlenen 

soğanların inkübasyon sürecini takip eden 

dikimlerinden elde edilmiştir. Benzer şekilde 

Kahraman ve Özzambak (2006), kardelen 

soğanlarında yaptıkları çalışmada en yüksek 

yavru soğan sayısına 8‟e dilimlemeyi takip eden 

inkübasyon denemelerinde ulaşmıştır. Galanthus 

elwesii, Sternbergia lutea, Leucojum aestivum ve 

Leucojum vernum türlerinde yapılan diğer 

araştırmalarda ise; soğanların dörde 

dilimlenmesinin daha başarılı sonuçlar verdiği 

ifade edilmiştir (Zencirkıran ve Mengüç, 1996; 

Yücel, 1999; Aksu ve ark., 2002; Seyidoğlu ve 

Zencirkıran, 2008). Bir diğer araştırmada da 

Leucojum aestivum‟da farklı bölme 

uygulamalarında 4‟e dilimleme uygulamasının 

8‟e dilimleme uygulamasına göre daha başarılı 

olduğu; dilim sayısının artması ile yavru soğan 

sayısının azaldığı bildirilmiştir (Seyidoğlu, 

1998). Dilim sayısı üzerinde farklı sonuçlar 
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soğan iriliğindeki farklılıklardan 

kaynaklanabilir. Nitekim Aksu ve Çelikel (2003) 

farklı irilikte kardelen soğanında 4‟e bölme 

yöntemi ile yaptıkları çoğaltma çalışmasının 

sonucunda başlangıç soğan iriliğinin önemini 

göstermişlerdir. Soğan iriliği arttıkça yavru 

soğan elde etme oranı yükselmiştir.  

Dilimleme sonrası inkübasyon yapılmadan 

doğrudan yapılan dikimlerde yavru soğan elde 

etme oranı 4‟e bölmede düşmüş, 8‟e bölmede ise 

hiç yavru soğan elde edilememiştir. Dilim 

büyüklüğü azaldıkça, dilimin içerdiği besin 

maddesi miktarının da azalmasıyla yaşamını 

sürdürme ve yavru soğan oluşturma olasılığı 

düşmüştür. İnkübasyon sırasında dilimler 

sıcaklık kontrollü nemli ve steril koşullarda 

oldukları için yavru soğan oluşturma oranı 

yükselmiştir. Ayrıca ortamda gelişebilecek 

enfeksiyonlara karşı ilaçlama yapılmış ve önlem 

alınmış olması başarı oranını artırmıştır.  

Doğrudan dikilen 4‟e dilimlenmiş 

soğanlardan elde edilen yavru soğanların 

irilikleri ile inkübasyon sonrası her iki dilimleme 

yönteminden de elde edilen soğan irilikleri 

arasında büyük faklılık gözlemlenmiştir. Bu 

farklılıkların başlangıçtaki dilim irilikleri ile 

ilgili olduğu söylenebilir. Dilim iriliği arttıkça 

dilim içerisindeki depo besin içeriği de artmakta, 

böylece gelişme için gerekli olan enerji daha 

kolay sağlanabilmektedir. Nitekim, Aksu ve 

Çelikel (2003), yaptıkları araştırmada başlangıç 

soğan iriliği arttıkça yavru soğan iriliğinin de 

arttığını belirtmişlerdir.  

İnkübasyon uygulaması sonunda 4 ve 8‟e 

dilimlemelerde yavru soğan oluşumu sırası ile: 

%91.7 ve %114 oranlarında gerçekleşmiştir. 

Doğrudan dikimde ise sadece 4‟e bölme 

uygulamasından %59.2 oranında yavru soğan 

elde edilirken, 8‟e bölmede ise yavru soğan elde 

edilememiştir.  

İnkübasyon sonrası 4‟e ve 8‟e 

dilimlemeden elde edilen yavru soğanlar 

dikimden sonra yaklaşık 6 ayda sırası ile 7.2 cm 

ve 6.3 cm çevre genişliğine ulaşmıştır. Doğrudan 

dikimde ise 4‟e dilimlenenlerde yavru soğanlar 

ancak 2.9 cm çevre genişliğine ulaşmıştır.  

Sonuçlar doğal nergis soğanlarının 

dilimleme yöntemi kullanılarak ve inkübasyon 

yapılarakyavru soğan elde edilebileceğini ve 

başarılı bir şekilde çoğaltılabileceğini 

göstermiştir.  
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Çizelge 1. Başlangıç soğanı başına oluşan yavru soğan sayısı (%).  

Dikim uygulamaları 4‟e dilimleme 8‟e dilimleme 

Doğrudan dikim 237 0 

İnkübasyon sonrası dikim 459 733 

 

Çizelge 2. N. tazetta türünde farklı dilimleme yöntemleri sonrası kontrol (doğrudan dikim) ve inkübasyon 

uygulamalarından elde edilen soğan irilikleri (cm).  

Dilim sayısı Doğrudan dikim İnkübasyon Dilim sayısıortalaması 

4‟e dilimleme 2. 9 7. 2 5. 05 a 

8‟e dilimleme 0. 0 6. 3 3. 15 b 

Uygulama ortalaması 1. 45 b 6. 75 a  

 

Çizelge 3. N. tazetta türünde farklı dilimleme yöntemleri sonrası kontrol (doğrudan dikim) ve inkübasyon 

uygulamalarından her bir tekerrür (9 başlangıç soğanı) için elde edilen ortalamayavru soğan sayısı 

(adet).  

Dilim sayısı Doğrudan dikim İnkübasyon Dilim sayısı ortalaması 

4‟e dilimleme 21. 33 41. 33 31. 33 b 

8‟e dilimleme 0. 00 66. 00 33. 00 a 

Uygulama ortalaması 10. 66 b 53. 66 a  

 

Çizelge 4. N. tazetta türünde farklı dilimleme yöntemleri sonrası kontrol (doğrudan dikim) ve inkübasyon 

uygulamalarından elde edilen başlangıç soğanı başına ortalama yavru soğan sayısı (adet).  

Dilim sayısı Doğrudan dikim İnkübasyon Dilim sayısı ortalaması 

4‟e dilimleme 2.3 4.6 3.45 b 

8‟e dilimleme 0.0 7.2 3.60 a 

Uygulama ortalaması 1.15 b 5.9 a  

*Aynı sütunda ve aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında 0.05 hata sınırları içerisinde önemli 

fark vardır (Duncan). 
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a b c 

d e f 
Şekil 1. N. tazetta türüne ait soğanlarda dilimleme (chipping) ve dikim öncesi yapılan dezenfeksiyon 

uygulamaları. Kullanılan kesim bıçağı ve kesim yüzeyi (a), çamaşır suyu ile yüzey dezenfeksiyonu (b), 

her kesim öncesi yapılan yüzey sterilizasyonu (c), kesim şekli (d), 4‟e dilimlenmiş soğan (e), dilimlerin 

dikim öncesi fungusit ile muamele edilmesi (f).  

 

 
Şekil 2. Steril perlit içerisinde yapılan inkübasyon ve inkübasyon sonrası oluşan yavru soğanlar.  
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Özet 

Sebzeler lifli yapıları ve içermiş oldukları besin değeri nedeni ile insan ve hayvan beslenme zincirinde 

önemli bir yere sahiptir. Bu özelliklerine ek olarak renk, şekil, büyüme özellikleri ve koku özellikleri nedeniyle 

süs bitkisi olarak değerlendirilme potansiyeli olan sebzelerin sayısı da oldukça fazladır. Örneğin; su kabakları 

(Lagenaria siceraria) ve lif kabakları (Luffa cylindrica) sarılıcı bitkiler oldukları için çardaklarda süs bitkisi 

olarak kullanılmaktadır. Oluşan meyveler estetik görünümleri nedeniyle görsel bir şölen oluşturmaktadır. Marul 

ve salatalar (Lactuca sativa) yeşil, bordo, bordo–yeşil renkleri, düz ve kıvırcık yaprakları ile süs bitkisi 

potansiyeli olan diğer bir sebze türüdür. Geleneksel Türk yemeklerinin vazgeçilmez sebzelerinden olan kültürü 

yapılan soğan (Allium cepa L.) ve sarımsak (Allium sativum L.) çiçek açtıklarında ev bahçeleri ve parklarda 

muscarin (Muscari neglectum) ile kombine yapılarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Dünya yemek kültüründe 

önemli yere sahip olan acı biberler rengarenk görünümleri ile bahçelere, balkonlara, pencere önleri ve yemek 

masalarına canlılık katmaktadırlar. Güvey feneri (Physalis peruviana, Physalis alkekengi) bitkisi, çiçekleri ve 

meyveleri süs bitkisi olarak önem taşıyan kültürü yapılan sebzelerdir. Nane ise kokusu, aroması ve herdem yeşil 

olan bir bitki olması nedeniyle süs bitkisi olarak kullanılan en eski sebzelerdendir. Bu makalenin amacı, 

sebzelerin beslenme özelliklerinin yanı sıra süs bitkisi özelliklerini tespit etmektir.  

 

Anahtar kelimeler: Sebzeler, süs bitkisi 

 

Vegetables That Can Be Used Ornamental Plants 

Abstract 

vegetables are very important plants for humanbeings and animal nutrition chain because of their fibber 

structure and nutrition value. On the other hand there are some vegetables that can be used as ornamental plants 

therefore their attractive colours, shape and smell. For example calabash also known as opo squash, bottle gourd 

and long melon (Lagenaria siceraria) and luffa (Luffa cylindria) plants have climbing stems hence they are used 

on the pergola. Developed fruits with their color and attractive shape contribute to the planting design through 

their aesthetic and functional quality. Lettuces (Lactuca sativa) have colourful plants like green, dark green, light 

green, red, burgundy leaves. They are used as ornamental plants in home garden. Onion (Allium cepa L.) and 

garlic (Allium sativum L.) that are very important vegetables for the Turkish traditional kitchen have very nice 

umbel flowers with long flower stalks so they are made wonderful combine with muscari (Muscari neglectum) in 

the home gardens and parks. Ornamental peppers (Capsicum spp.) which have very indispensable place in the 

world kitchen with hot taste are grown in home gardens, balconies, in front of windows and meal tables with 

their decorative and colourful fruits. Golden strawberry (Physalis spp.) with exotic fruits has functional uses as 

vegetable and ornamental plants in the home garden. Mint (Mentha longifolia), used as an old ornamental plant 

in the human history, is a perennial and evergreen plant can be used as vegetable and herb with a unique smell 

and aroma. In this paper it is emphasised not only nutritional features but also usage of ornamental plant 

potantial of vegetables.  

 

Keywords: Vegetables, ornamental 

 

GiriĢ 

İnsanların bitki ile beslenmeleri insanlık 

tarihi kadar eskidir. İlk insanlar yaşamlarını 

sürdürebilmek için, içinde bulundukları 

coğrafyada doğalolarak yetişen çeşitli yabanî 

otların kök, gövde, yaprak, meyve, çiçek, tohum 

ve sürgünlerinden faydalanma yoluna 

gitmişlerdir. Zamanla göç hayatından yerleşik 

hayata geçen insanlar bu yemeklik yabanî 

otlardan faydalanmak için bunların tohumlarını 

evlerinin etrafında veya yakınında hazırladıkları 

yerlere ekmeğe başlamışlardır. Böylece ilk 

bahçenin temellerini oluşturmuşlardır 

(Bayraktar, 1973). Beslenme ihtiyacını 

karşılamanın yanında tarihin ilk dönemlerinden 

tarihin ilk döneminde cennet olgusu henüz 

oluşmamıştır. İlk sebze bahçeleri Mısır duvar 

resimlerinde görülmektedir. Eskiden beri 

insanoğlunun bahçe oluşturma nedenleri 

arasında; ölümünden sonraki yaşamında 
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geçmeyi düşündüğü mekânı “Cenneti” yakınında 

oluşturma fikri ve doğa sevgisi yer almaktadır. 

Bu nedenle, kişiler evlerinin yanında kokusu, 

rengi ve dekoratif özelliğinden dolayı güzel 

olarak tanımlanan bitkileri süs bitkisi olarak 

yetiştirmeye ve bahçe kurmaya özen 

göstermişlerdir (Aşur ve ark., 2010). Sebzeler de 

bu amaç için kullanılan bitkiler arasında olup 

gerek besin maddesi gerekse süs bitkisi olarak 

yetiştirmeye başlamışlardır. Antik dönemde 

sebzeler süs bitkisi olarak yetiştirilmemiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırmanın materyalini süs bitkisi olma 

potansiyeli olan burada sebze isimlerini 

vermeniz gerekiyor, çünkü materyali 

yazıyorsunuz. Bazı sebze türleri oluşturmuştur. 

Çalışmada, ülkemizde üretilen ve beslenme 

zincirinde yer alan sebzelerin ev, hobi bahçeleri 

ile kent açık ve yeşil alanlarında kullanım 

olanakları incelenmiştir. İncelemeler 2008–2012 

yılları arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmekte 

olan yenilebilir soğan (Allium cepa L.) ve 

sarımsak (Allium sativum L.) gen kaynaklarının 

toplanması çalışmaları kapsamında Ege, 

Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerine 

yapılan teknik geziler sürecinde yapılmıştır. 

Sebzelerin grup olarak ya da soliter olarak kent 

peyzajında ev bahçelerinde, bu bahçeler kent 

peyzajının elemanı değildir kent dışında 

balkonlarda, çatı ve teras bahçelerinde ve 

pencere önlerinde kullanıldığı belirlenmiştir.  

Farklı yeşil aksam özellikleri ve 

meyvelerinin değişik renkleri ile bu ortamlara 

estetik güzellik katan sebzeler aynı zamanda 

beslenme amaçlı da kullanılarak bulundukları 

mekânlara ekonomik katkı da sağlama 

potansiyeline sahiptirler. Bu çalışmada incelenen 

sebze türleri ülkemizde geleneksel olarak 

üretilmekte olan, Türk insanının sosyal yaşam 

alanında yer alan, Türkiye yemek kültürü ve 

beslenme zincirinde önemli yere sahip olan 

estetik görünümleri, renk ve kokuları ile çevreye 

estetik değer katan sebzeler arasından seçilmiştir 

(Yanmaz ve ark., 2007; Yanmaz, 2008; 

Serdaroğlu, 2010).  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Kompozisyon Marul ve salatalar (Lactuca 

sativa) yeşil, bordo, bordo–yeşil renkleri, düz ve 

kıvırcık yaprakları ile süs bitkisi potansiyeli olan 

diğer bir sebze grubunu oluşturmaktadır. 

Yetiştirme kolaylığı ve yetiştirme periyodunun 

kısa olması nedeni ile kolaylıkla yetiştirilebilen 

bu sebzeler ev ve hobi bahçelerinin vazgeçilmez 

bitkileridir (Şekil 1). Yapılan incelemelerde, 

farklı renklerinin yan yana ekilerek bir 

kompozisyon oluşturmada kullanıldığı 

görülmüştür. Kısa yetiştirme periyotları nedeni 

ile sene içinde birden fazla üretim yapabilmek 

mümkün olan bu türler ile salatalara renklilik 

katılırken ev ekonomisine de katkı sağlandığı 

bilgisine ulaşılmıştır.  

Yapılan materyal toplama seyahatleri 

sebzelerin insan yaşamında yalnız beslenme 

kaynağı olarak değil süs bitkisi olarak 

kullanımlarını tespit için de önemli bir fırsat 

alanı oluşturmuştur. Renkli marul 

kompozisyonları Yalova Merkez ev bahçeleri, 

İstanbul ve Bursa hobi bahçeleri ile Manisa ev 

bahçelerinde güzel kompozisyonlar oluşturduğu 

gözlemlenmiştir.  

Kültürü yapılan soğan (A. cepa L.) ana 

vatanı Anadolu olmamakla beraber ülkemizde 

büyük bir populasyon zenginliğine sahiptir 

(Beşirli ve ark., 2008). Ev ve hobi bahçelerinde 

koyu yeşil renkli yaprakları ile açık yeşil, koyu 

yeşil, bordo ve kahverengi yaprak rengine sahip 

salata–marul grubu sebzeler ile güzel bir 

kompozisyon oluşturmaktadırlar. Balkon ve 

pencere önlerinde üretim şansına sahip olan bu 

sebze bu alanlara canlılık katarken salatalara 

lezzet vermede dar alanlarda taze ürün bulma 

kolaylığı sunmaktadır. Soğanın çiçek sapı 60–

120 cm arasında uzunluğa sahiptir. Dikim plânı 

yapılırken ortaya soğan etrafına muskarin 

(Muscari neglectum) dikildiğinde ilkbaharda her 

ikisi de çiçek açtığında üstte beyaz renkli soğan 

çiçekleri altta mor renkli muskarin çiçekleri 

güzel bir kompozisyon oluşturmaktadır. Park ve 

bahçelerde bu kompozisyon pembe çiçek açan 

süs elması ağaçlarının altına yapıldığında 

pembe, beyaz ve mor uyumu ile güzel bir tablo 

sergilemektedir. Soğan baş şekli ve kabuk rengi 

itibarî ile birçok farklı çeşidi barındıran önemli 

bir sebze türüdür. Yetiştirme periyodunda yeşil 

aksamı ve çiçek yapısı ile ortama estetik bir 

görünüm kazandıran bu sebze, ilerleyen 

yetiştirme dönemde oluşturduğu başlarından 

örgü yapılarak mutfak, balkon ve restoranlara 

özel bir dekorasyon zenginliği sağlamaktadır 

(Şekil 2).  

Soğan ve sarımsak Kırklareli, Kastamonu, 

Yalova, Burdur, Uşak, Bursa ve Amasya‟da hem 

balkon hem de insanların gölgelik ve iş görme 
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alanı olarak kullandıkları sundurmalarını 

süslemektedir.  

Sarımsak (Allium sativum L.), Anadolu‟da 

çok eski dönemlerden bu yana kültürü yapılan 

bir sebze türüdür. Ülkemiz ana vatanı sınırları 

içinde olan bu türe ait belirlenmiş 75 farklı 

populasyon mevcuttur (Türkeş, 1976).  

Taze iken yaprakları ve yalancı gövdesi 

kuruduğunda başı tüketilen bu sebzenin Türkiye 

doğasında çok sayıda doğal bitki türü de 

bulunmaktadır (Beşirli, 2005).  

Pembe rengin farklı tonlarında çiçek açan 

bitki aynı zamanda kokusu nedeni ile önemli bir 

doğal insektisittir. Bu özellikleri nedeni ile 

peyzaj alanlarının plânlanmasında dikkate 

alınmaları, bu alanlarda ekolojik dengenin 

kurulmasıyla ilâçlama sayılarını azaltma imkânı 

sağlayacaktır. Ev ve hobi bahçelerinde yemeklik 

olarak yetiştirilen bu bitkiler ayrıca mekân 

estetik bir görünümde sağlayacaktır. Bu bitkinin 

kuruyan başları da hasat edilerek örgü yapılıp ev 

mutfaklarını ve balkonlarını ayrıca çardak ve 

restorantları süslemek amacıyla kullanılmaktadır 

(Şekil 3). Bu bitki Anadolu etnobotanik 

kültüründe önemli bir yere sahiptir ve 

Türkiye‟nin her ilinde kullanılan bir bitki 

türüdür.  

Acı tatları ile dünya yemek kültüründe 

önemli yere sahip olan acı biberler (Capsicum 

spp.) rengârenk görünümleri ile bahçelere, 

balkonlara, teraslara, pencere önleri ve yemek 

masalarına canlılık katmaktadır (Yanmaz, 2008; 

Yaldız ve ark., 2011). Özellikle Trakya 

Bölgesinde ev bahçeleri, balkon ve pencere 

önlerinde yetiştirilen gül şeklindeki biber tipi 

kırmızı rengini alınca yeşil renkli bitki arasında 

minyatür güle benzer şekilde mekanlara 

hareketlilik katmaktadır. Yemek masalarına 

konan saksılı biber bitkileri hem sofraların 

tasarımına canlılık kazandırmakta hem de 

sofrada olanlara acı biber yeme imkânı 

vermektedir.  

Turşu yapımında kullanılan sarı, turuncu, 

açık yeşil, yeşil, koyu yeşil ve mor renkli 

meyveleri ile geniş bir çeşitliliğe sahip olan acı 

biberler yetiştirdikleri alanlara estetik bir 

görünüm kazandırmaktadırlar (Şekil 4). Doğu 

Anadolu Bölgesi hariç ülkemizin tüm illerinde 

saksıda, bahçede üretilen, pencere önleri, 

balkonlar ve teraslarda kullanılan bu bitkiler de 

egzotik görünümleri ile süs bitkisi olma 

potansiyeline sahiptirler. Meyveleri yemeklerin 

yanında taze olarak tüketilirken turşu ve pul 

biber yapımında kullanılan bu sebzeler 

antioksidan özellikleri nedeni ile beslenme 

açısından da önem arz etmektedir. Acı biberler 

hem saksılarda hem de ev bahçelerinde renkli 

meyveleri ile önemli süs bitkisi olarak kullanılan 

sebze türüdür. İstanbul, Bursa, Bursa, 

Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli illeri insanları 

bu bitkiler ile ev bahçeleri, balkon ve pencere 

önlerini süslerken acı biber tüketme ihtiyaçlarını 

da karşılamaktadırlar.  

Güveyfeneri (Physalis spp) farklı renkli 

meyveleri ile Anadolu‟da uzun yıllardan bu yana 

üretilen bir sebze türüdür. Söz konusu bitkinin 

çiçekleri ve meyveleri çekici bir güzelliğe 

sahiptir. Döllenme sonrasında kaliksin gelişerek 

meyveyi içine alan bir yapı göstermesi, 

başlangıçta yeşil renkli olan bu yapının sonradan 

kuruyarak kahverengini alması ve rüzgârla 

beraber sallanması nedeni ile bitkiye 

"güveyfeneri" adı verilmiştir (Baytop, 1990). 

Ülkemizde; kırmızı (meyveleri kırmızı), yeşil 

(meyveleri yeşil) ve kahverengi (meyveleri sarı–

turuncu) kaliks rengine sahip türleri 

yetiştirilmektedir. Kahverengi kaliksli tür 

(Physalis peruviana L.) ülkemizde 1995 yılından 

itibaren altın çilek ve yer kirazı isimleri ile ticarî 

olarak da üretim imkânı bulmaktadır (Beşirli ve 

ark., 2011). Cazip meyveleri ile mekânlara güzel 

bir görünüm kazandıran bu sebze türü ev 

bahçelerinin, hobi bahçelerinin önemli süs 

bitkilerinden olmuştur.  

Nane (Mentha longifolia) rizomları ile 

çoğaltılan, yayılıcı olarak gelişen, her dem yeşil 

çok yıllık bir sebze türüdür. Kokusu, aroması ve 

içermiş olduğu diğer kimyasal bileşenleri nedeni 

ile aynı zamanda önemli bir tıbbi ve aromatik 

bitki olma özelliğindedir. Arslan, 2010; tıbbi ve 

aromatik bitki türlerinin peyzaj mimarlığı 

çalışmalarında kullanım olanakları isimli 

çalışmasında bu bitkilerin önemine atıf 

yapmakta ve insanların yaşam alanlarının 

zenginleştirilmesinde önemli bir kaynak 

oluşturduklarını vurgulamaktadır. Nane, yayılıcı 

ve herdem yeşil olma özelliğinden dolayı park 

ve bahçe peyzajlarında yer örtücü bitki olarak 

kullanım imkânı olan sebze türlerinin en 

eskilerinden bir tanesidir. Ülkemizde Trakya‟dan 

Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar tüm illerde 

yetişme imkânı bulan bu sebzenin ülkemiz 

kültüründe de önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Su kabakları Muğla Yatağan, Milas 

ilçeleri, Antalya Merkez çardak ve 

kamelyalarında hem gölge hem süs bitkisi olarak 
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kullanılmaktadır. Küçük sarı yeşil renkli süs 

kabakları ise özellikle ev dış kapı girişlerinde 

kapı üstü sarılıcı bitki olarak kullanımı Antalya 

Merkez, Uşak, Kütahya ve Muğla merkez ve 

ilçelerinde yaygın kullanım alanı bulmaktadır.  

 

Sonuç 

Ülkemiz üretilen sebze türleri ve çeşitliliği 

yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 

türler arasında yalnızca beslenme amaçlı 

kullanılanların yanında tıbbî bitki ve süs bitkisi 

olarak kullanım potansiyeli olan türler de 

mevcuttur. Anadolu ev bahçeleri, çardak, 

balkon, teras ve pencere önlerinin süslenmesinde 

kullanılan bu bitkilerin kent peyzajının içerisinde 

kullanılması insanların bu bitkilerin estetik 

özelliklerinin de faydalanmasını sağlamaktadır.  

Besin değeri olan sebzelerin görsel 

özelliklerinden de yararlanılması, geniş kitlelerin 

görebileceği park ve bahçelere taşınması, 

yiyeceklerini yalnızca marketten alabilme 

imkânı ve bilincine sahip olan yeni nesillerin bu 

bitkiler ile tanışmasına olanak sağlayacak, besin 

maddelerinin paketlere konmadan doğada 

yetiştiği farkındalığının oluşmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Anadolu‟da kültürü yapılan pek çok 

bitkinin bu topraklarda yaşayan insanların 

günlük yaşamında geleneksel bir kullanımı 

vardır. Soğuk algınlığı, yorgunluk, sindirim 

bozuklukları gibi rahatsızlıklar tıbbî ilâçlardan 

önce her evde nane–limon hazırlanarak tedavi 

edilmiştir. Bazı bölgelerde yeni doğmuş 

bebeklerin ilk yıkanmasında kullanılan su 

kabakları büyüdüğünde hediye olarak verilmek 

üzere saklanırken ilerleyen yaşlarda, ölüme 

hazırlık olarak yenisi sandıklara konmaktadır. 

Küplerdeki soğuk suların su kabakları ile 

içilmesinin ayrı bir sağlık olgusu olduğu bilgisi 

kuşaktan kuşağa aktarılırken, plastik kapların 

bulunması ile bu alışkanlıklar kaybolmaya 

başlamıştır. Görsel olarak bu bitkiler yaşam 

alanlarını süsler iken olgunlaşan meyveleri de 

yaşamı kolaylaştıran enstrümanlar olmuştur.  

Güveyfeneri meyvelerinin güzelliği, 

kuruyan kapsüllerin rüzgârda çıkardığı ses, gıda 

ve tıbbî bitki olarak kullanım potansiyeli ile hem 

görsel hem de tıbbî açıdan ayrı bir öneme 

sahiptir.  

Söz konusu bu makale, sebzelerin 

beslenme özelliklerinin yanında süs bitkisi olma 

özelliklerini vurgulamak üzere hazırlanmıştır.  
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Tendürek Dağında YetiĢen Sarıdudak (Fritillaria michailovskyi Fomin) 

Morfolojik Özellikleri ve Islahında Öne Çıkarılacak Kriterlerin Belirlenmesi  
 

ġevket Alp 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 65080 Van 

alpsevket@hotmail.com 
 

Özet 

Sarıdudak (Fritillaria michailovskyi Fomin), ülkemize özgü endemik, bir terslâle dir. Sadece Doğu 

Anadolu‟nun belirli bölgelerinde doğal olarak bulunan bu tür, Avrupa‟da bahçe ve saksılarda çok beğenilen, 

özenle yetiştirilen bitkilerdendir. Bu çalışmada türün doğal yayılış alanı içinde yer alan Tendürek Dağındaki 

popülasyonun; bitki boyu, çiçek sapı, yaprak sayısı, kandil sayısı, petal boyu ve petaldaki sar renk oranı gibi 

morfolojik kriterleri incelenmiş ve bitki boyu, yaprak sayısı, kandil sayısı ve kandildeki sarı renk oranı 

kriterlerinde değişkenliğin yüksek olması nedeniyle ıslah kriteri olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgular son yıllarda ülkemizde bu türün kültüre alınması ve ıslahı konusunda yapılacak çalışmalara 

önemli katkılar sağlayacaktır.  
 

Anahtar kelimeler: Endemik, morfoloji, popülasyon, Doğu Anadolu, Fritillaria ssp. 
 

Morphological Features and Determination of Prominence of Criteria in Rehabilitate of Sarıdudak 

(Fritillaria michailovskyi Fomin) That is Rising in Tendürek Mountain 

Abstract 

Sarıdudak (Fritillaria michailovskyi Fomin) is endemic Fritillaria specie. This specie only is found 

naturally in East Anatolian regions and it‟s a very desirable plant in gardens and flowerpots in Europe. In this 

study, the morphological criteria of the population in the Tendürek Mountain are examined in terms of plant 

height, pedicle, number of leafs, number of flowers, petal height and yellow color rate at petal and being the 

variables high at criteria of plant height, number of leafs, number of flowers and yellow color rate at the flowers, 

it is determined that it can be used as rehabilitation criteria. Acquired discoveries will provide significant 

contributions to studies will be made about cultivation and rehabilitation of this specie in our country in the 

recent years.  
 

Keywords: Endemic, morphology, population, east anatolia, Fritillaria ssp. 
 

GiriĢ 

Soğanlı bitkilerin kültüre alınmasında 

türün habitatı, dağılımı ve varyasyonlarının 

bilinmesi; en uygun kültür şartlarının 

belirlenmesi ve çeşidin doğru, tam ve eksiksiz 

tanımlanması açısından çok önemlidir. Soğanlı 

bitkiler Linnaeus isimlendirme sistemine göre 

tanımlanırken, örnek referans bitkileriyle 

tanımlanmaktadır. Örnek referanslar 

herbaryumlardaki renkli olmayan veya rengi 

solan en az bir örnekler kullanılmaktadır. Bu 

yüzden soğanlı bitkiler birkaç varyasyonla 

tanımlanmakta, dolayısıyla türün varyasyonla 

hakkında bilgiler sınırlı olmaktadır (Wallis, 

2012). Oysa soğanlı bitkilerde varyasyonların 

belirlenmesi kayıt altına alınmasına türün gerçek 

sınırlarının belirlenmesine başka türlerle sağlıklı 

bir şekilde karşılaştırılmasında yardımcı 

olmaktadır. Aynı zamanda türün morfolojik 

varyasyonların bilinmesi; türün estetik değeri ve 

soğan verimliliğini bilinmesi, genetik çeşitliğinin 

artırılması ve süs bitkileri piyasasındaki rekabet 

şansı daha fazla olan bireylerin seleksiyonuna da 

katkı sağlamaktadır.  

Ülkemize özgü endemik, bir soğanlı bitki 

olan Sarıdudak (Fritillaria michailovskyi 

Fomin), Rus botanikçi Michailovskyi tarafından, 

1904 yılında Kars‟ta, Aşkar (Ilgar) Dağı‟ndan 

toplanmış ve diğer bir Rus botanikçi Alexander 

Fomin (1869–1935), tarafından 1905 yılında 

tanımlanmıştır. Bir süre unutulan bitki, 

1960‟larda Anadolu‟da botanik gezileri yapan 

Mathew ve Tomlinson tarafından yeniden 

tanıtılmıştır (Davis, 1984; Pratt ve Jefferson–

Brown, 1997).  

Yaklaşık yüz yıldır bilinmesine ve 

ülkemizin endemik bitkisi olmasına rağmen; 

türün taksonomik özellikleri, yayılışı, 

yetiştirilmesi, üretimi ve kültüre alınması gibi 

konularda gerekli çalışmalar yapılmamıştır 

(Koyuncu ve Alp, 2012). Bu çalışmamızda Bu 

çalışmada türün doğal yayılış alanı içinde yer 

alan Tendürek Dağındaki popülasyonun; 

morfolojik kriterleri incelenmiş ve türün 

kullanılacak ıslah kriteri belirlenmiştir.  
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Materyal ve Yöntem 

Araştırma, 2012 yıllında Van ili Çaldıran 

ilçesinde yetişen Fritillaria michailovskyi Fomin 

popülasyonları üzerinde yapılmıştır. Gözleme 

alınan türün popülasyonlarındaki morfolojik 

varyasyonun belirlenmesi amacıyla; bitki boyu, 

çiçek sapı, yaprak sayısı, kandil sayısı, petal 

boyu ve petaldaki sar renk oranı gibi morfolojik 

kriterlerin ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada 

bölgede yetişen 22 adet bitki, karakterizasyon 

yönünden incelenmiştir. Üzerinde durulan 

özellikler bakımından popülasyonlar arasında 

fark olup olmadığını belirlemek amacıyla iki 

faktörlü (Faktöriyel) varyans analizi yapılmıştır. 

Karşılaştırmalarda istatistik anlamlılık düzeyi 

%5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS 

(ver: 13) istatistik paket programı kullanılmıştır.  
 

Bulgular 

Sarıdudak, 5–25 cm boyundadır. 

Soğanları yuvarlak, 1–3 cm çapında ve beyaz 

renklidir. Yaprakları, 5–9 adet ve mızraksı 

biçimdedir. Yapraklarının donuk yeşil renkli 

oluşu, ayırdedici özelliklerindendir. Meyveleri, 

1–2 cm çapında, kanatsız kapsül biçimindedir. 

Meyve zamanı, tepalleri kapsülün altında kalıcı 

olan tek terslâle türüdür. Tohumları, 5–6 mm 

çapında, yassı ve kahverengidir (Çizelge 2).  

Sarıdudak; petal boyu, petalda sarı renk 

miktarı (%) ve kandil sayısı (adet) gibi 

morfolojik kriterler yönünden büyük oranda 

değişkenlik göstermektedir (Çizelge 2). Bu 

kriterler türün ıslahında ön planda tutulmalıdır.  
 

Sonuç 

Doğu Anadolu‟da Kars, Erzurum, Ağrı, 

Van çevresinde, 1800–3000 m yükseltide ve taşlı 

çakıllı yamaçlarda yetiştiği belirtilenmektedir. 

İran–Turan fitocoğrafik bölge bitkisi olan 

terslâle; “IUCN” tehlike sınıflandırmasında, 

“Zarar Görebilir (V)” şeklinde tanımlanır 

(Koyuncu ve ark., 1999; Ekim ve ark., 2000).  

Sadece Türkiye‟de doğal olarak bulunan 

tür, Avrupa‟da bahçe ve saksılarda çok 

beğenilen, özenle yetiştirilen bitkilerdendir. 

Ülkemizde üretimi olmadığı için soğan ihtiyacı, 

Avrupa‟daki üreticiler tarafından veya doğadan 

izinsiz alınan soğanlarla karşılanmaktadır. Doğal 

yayılış alanından toplanan ve “multiflorum” 

olarak adlandırılan çeşidi, saksılı bitki olarak 

yetiştirilmektedir.  

Dünya süs bitkileri piyasasında önemi her 

geçen gün artan terslâle türleri, dünyadaki gen 

merkezi olan Anadolu‟da titizlikle korunmalı; 

doğal ortamında kontrollü ve sağlıklı biçimde 

üretilerek varlığını sürdürmesi sağlanmalıdır. 

Sürecin devamı, türün genetik rezervinin, 

gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılmasına da 

katkı sağlayacaktır.  
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Çizelge 1. Bölgede yıllık bazı iklim değerlerinin ortalamaları  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort. 

Ort. Sıcaklık (°C) –11.9 –11.0 –4.2 4.3 10.1 14.8 19.2 18.7 14.3 7.3 –0.3 –8.1 4.43 

Toplam Yağış Ort. (mm) 50.5 49.4 35.1 61.6 58.0 33.7 19.1 9.3 13.1 41.8 58.1 45.9 
 

Ort. Nem (%) 62.8 65.0 70.8 62.7 51.1 44.4 37.7 36.5 37.0 56.5 69.0 65.5 54.92 

 

Çizelge 2. F. michailovskyi‟de tanımlayıcı istatistikler  
 N Ortalama Değişkenlik katsayısı Standart sapma.  Maksimum Minimum 

Bitki boyu 22 8.50 34.30 2.92 14.00 5.00 

Yaprak sayısı 22 7.71 26.40 2.04 15.00 5.00 

Çiçek sapı 22 2.33 19.07 0.44 4.50 – 

Petal boyu 22 1.97 71.31 1.40 2.30 1.60 

Petalda sarı renk miktarı (%) 22 0.28 190.28 0.53 100 0 

Kandil sayısı 22 1.33 40.92 0.55 3.00 1.00 
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Süs Bitkileri Islahında Yeni bir YaklaĢım: Yenilebilirlik 
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Özet 

Süs bitkileri ıslahı, Türkiye‟de diğer bahçe bitkileri dallarına göre daha geç başlamış olup, bu konuda 

yapılan çalışmalar son yıllarda ivme kazanmıştır. Süs bitkileri ıslahında hedef, çoğunlukla uzun bir çiçeklenme 

dönemine ve vazo ömrüne sahip; sıcağa, soğuğa, hastalık ve zararlılara dayanıklı farklı renk ve şekillerde yeni 

çeşitler geliştirmektir. Ancak, son yıllarda süs bitkilerinin besin olarak tüketilmesi de gündeme gelmiştir. 

Böylece yeni süs bitkilerinin ıslahında tat ve aroma gibi yenilebilirlik özelliğine yönelik unsurlar da devreye 

girmiştir. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde tüketilebilirlik gündeme geldikçe, süs bitkilerinin ıslahında da verim ve 

kalite değerlerine ilaveten, içerik yönünden zenginlik özelliği ön plana çıkacaktır. Bu yaklaşım, sağlıklı 

beslenme ve doğal yaşama önemli bir katkı sağlayacaktır. Çalışmamızda bu konunun önemi ve bu konuda son 

yıllardaki gelişmeler incelenmiş, yapılan çalışmalar ve geliştirilen yeni çeşitler değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Yenilebilirlik, yeni çeşit, aroma, tat, ıslah, süs bitkileri.  

 

A New Approach to Foliage Plant: Edibility 

Abstract 

Breeding of ornamental plants started later according to other garden plant branches in Turkey and studies 

about this subject gained acceleration in the recent years. Goal in ornamental plants is developing new species in 

different color and shapes which have a long blooming period and vase life; resistant to heat, cold, disease and 

pests. But, consuming ornamental plants as nutrient has become a current issue in the recent years. In that way in 

the rehabilitation of new ornamental plants, facts stepped in intended to its edibility feature like taste and aroma. 

As the edibility become a current issue in rehabilitation of ornamental plants, the substance in terms of content 

will come into prominence besides the efficiency and quality specifications. This approach will provide a 

significant contribution to healthy diet and natural life. In our study, this subject‟s importance and developments 

about this subject in the recent years is examined, the studies and newly developed species are considered.  

 

Keywords: Edibility, new species, aroma, taste, rehabilitation.  

 

GiriĢ 

Süs bitkisi denildiğinde, klasik anlamda 

insanların manevi ve estetik ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak yetiştirilen bitkiler 

anlaşılmaktadır. Genel tanım olarak ise süs 

bitkileri, renkli çiçeklere, dikkat çekici 

yapraklara ve parlak meyvelere sahip olan ve 

dekoratif özellikleri bulunduran bitkilere verilen 

isimdir (Karagüzel ve ark., 2010). Çiçek, dünya 

üzerinde her toplumun gelişiminde, sosyal ve 

kültürel kimliğinde yer alan bir nitelik taşımıştır. 

Çiçeğin kullanımı insanoğlunun tarihi kadar 

eskidir. Süs bitkileri toplumsal hayat içinde, 

yaşanan mekanların ve şehirlerin 

düzenlenmesinde, insanların duygusal 

ifadelerinde ve ruhsal iyileşmelerinde, sanatta ve 

edebiyatta önemli bir yer edinmiştir. Artan refah 

düzeyiyle birlikte şehirleşme süs bitkilerine 

ilgiyi tetiklemiştir. Son yıllarda süs bitkileri 

yetiştiriciliğine artan ilgiye bağlı olarak, üretim 

miktarlarında artışlar kaydedilmektedir. İklim, 

kültür ve diğer teşvik edici unsurlarla birlikte bu 

ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Günlük 

hayatımızda çiçeğin yeri artıkça bu bitkilerin 

ıslahı ve yeni çeşit geliştirme çalışmaları da 

gündeme gelmiştir. Süs bitkileri tüketicileri yeni 

renk, şekil ve özellikteki çeşitlere olan talebi 

yüksektir. Bu yüzden, süs bitkisi çeşitlerin ömrü 

diğer tarım ürünlerinegöre çok daha kısadır 

(King, 1985; Simpson, 2001; anderson, 2007; 

Shibata, 2008).  

20. yüzyıla kadar süs bitkileri ıslahında 

düzenli kayıtlar ve dokümanlar bulunmadığı için 

seyri konusunda bilgi sahibi olmak oldukça 

güçtür. Son yüzyılda, iletişim ve 

küreselleşmenin olumlu yansıması olarak bu 

konudaki dokümanlara ulaşmak daha 

kolaylaşmıştır. Böylece diğer tarım ürünlerinde 

olduğu gibi süs bitkileri ıslahında hızlı bir ivme 

olduğu rahatlıkla izlenebilmektedir. Süs bitkileri 
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ıslahına özel sektörün girmesiyle bu ivme farklı 

bir boyut kazanmıştır. Bu rağmen süs 

bitkilerinde yeni çeşitlerin ıslahı için stratejileri 

birçok tarım ürününün gerisinde kalmıştır 

(Heywood, 2003; Linde ve ark., 2007).  

Süs bitkileri ıslahı, esasen diğer bitkilerin 

ıslahından farklı değildir. Süs bitkilerinde 

çiçeğin rengi, şekli, kokusu gibi estetik kriterler 

ön plandadır. Çiçek rengi ve uzun ömürlülük süs 

bitkileri ıslahının temel hedefidir. Yenilik, süs 

bitkileri seçiminde önemli bir unsurdur (Halley, 

2000). Aynı zamanda süs bitkileri endüstrisinde 

diğer tarım kollarına göre biraz daha fazla 

şekilde, yerli olma özelliği de öne çıkar. Bu 

durum küresel çiçek sektörünü 

yönlendirmektedir. Son yıllarda tüketicilerin 

yerli ürünlere benzer kesme çiçekleri tercih ettiği 

gözlenmiştir. Bu durum geleneksel olan türlerin 

süs bitkileri sektörüne kazandırılmasında etkili 

olmuştur. Son yıllarda süs bitkileri ıslahında az 

masraf isteyen, kısa sürede yetiştirilen çeşitlere 

yönelme dikkati çekmektedir. Kısa gün bitkisi 

olan krizantemlerin nötr gün özelliğine sahip 

çeşitleri ıslah edilirken, iki yıllık (bianual) 

türlerin tek yıllık (annual) tiplerinin 

geliştirilmesi, süs bitkisi ıslahındaki büyük 

değişimleri gösteren birkaç örnektir (Hentig, 

1995; Anderson, 2007).  

Son 80 yıldır sanayileşmiş ülkeler, süs 

bitkileri ıslahı konusunda elde ettikleri 

gelişmeler sayesinde özellikle üretim ve kaliteyi 

artırmada önemli başarılar kaydetmişlerdir. Yeni 

çiçek ve yaprak renklerine, daha uzun vazo 

ömrüne sahip, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve 

kolay yetiştirilebilen çeşitler sayesinde, üretim 

ve kalite kriterlerinde üstün özellikler 

geliştirilmiştir. Yapılan genetik ve fizyolojik 

temel çalışmalar, süs bitkilerinde yapılacak yeni 

ıslah programlarına ışık tutmuştur. Daha önce 

gündemde olmayan, doğada kendiliğinden 

yetişen veya değişik amaçlarla kültürü yapılan 

tür ve cinslerin süs bitkisi olarak 

kullanılabileceği konusu da gündeme gelmiştir 

(Hentig, 1995; Cadicve Widehem, 2001; 

Anderson, 2007).  

Yenilebilen süs bitkileri, bu anlayış içinde 

ortaya çıkmıştır. Tarla bitkileri, sebzeler, 

meyveler, genel olarak yenilen ve gıda olarak 

tüketilen bitkiler esasen estetik olarak cazip bir 

görüntü oluşturmamakta, süs bitkisi kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Süs bitkilerinde en 

önemli özellik, estetik özelliklerinin ön planda 

olmasıdır. Yenilebilen süs bitkilerinde ise, hem 

estetik hem de sağlıklı beslenmeye katkı 

sağlayacak özellikler bulunmaktadır ve 

fonksiyonel bitki kavramı çerçevesinde, bu tip 

bitkilerin ıslahı günümüzde yükselen yeni bir 

değer olarak dikkat çekmektedir.  

 

Yenilebilir Süs Bitkileri 

Dünya nüfusunun hızlı artışı, çevre 

kirliliği ve sağlıklı beslenmeye olan ilgi; sebze 

ve meyve gibi bahçe ürünleri tüketiminin 

artması yönünde etki yapmıştır. Bunun yanında 

son yıllarda insanoğlunu daha farklı özellikler 

taşıyan yeni türlerin arayışına doğru 

yönlendirmiştir. Şehirlerde yaşayan insanlar 

daha sağlıklı ve doğal ürünler yeme arzusu ile 

amatör sebze ve meyve yetiştirmeye yönelmiştir. 

Küçük ev bahçelerinde beslenme amacıyla da 

kullanılabilen süs bitkileri gibi yeni ürünlere ilgi 

her geçen gün artmaktadır. Yenilebilir süs bitkisi 

kavramı, genel anlamıyla dekoratif amaçla 

kullanılan bitkilerin besin veya baharat bitkisi 

olarak da değerlendirilmesi olarak kabul 

edilmektedir.  

Süs bitkisi olarak kullanılabilen birçok 

bitki, aynı zamanda tıbbi bitki, geleneksel gıda 

veya biosid (hastalık ve zararlıları kovan) 

niteliklere sahiptir. Çiçekli süs bitkilerinin 

ıslahında esas olarak estetik kriterlerin üzerinde 

durulurken, tüketilebilen süs bitkilerinde bu 

genel özellikleri yanında tüketilebilen yaprak, 

kök veya çiçek özelliklerinin de geliştirilmesi 

hedef alınmaktadır.  

Modernizm temelinde kent; konut, 

rekreasyon, iş ve ulaşımdan oluşan dört işleve 

ayrılmış olup konut, „iş dışında kalan zamanda 

barınmak için kullanılacak yer‟ veya bir barınma 

makinesi olarak tanımlanmıştır (Dostoğlu, 

1996). Postmodernizmin modernizme yönelttiği 

eleştirilerin mimari yapılara yansımaları 

olmuştur. Günümüzde kent yaşamındaki 

değişmeler konut anlayışına da yansımıştır. 

Konutlarda mutfağın önemi gittikçe artmıştır. 

Mutfak ailenin bir araya geldiği ve sosyalleştiği 

bir alan olmuştur (Karakurt, 2006). Bazı evlerin 

mutfağında bitki yetiştirilebilecek küçük bir alan 

vardır. Bu alanın kokulu, güzel bitkilerle 

değerlendirebileceği gibi; hem tüketilebilen, hem 

de güzel kokulu ve gösterişli bitkilerin 

yetiştirilebileceği gündeme gelmiştir. Böylece 

mutfak daha estetik ve yaşanır, aile ortamına 

olumlu etkiler yaratan bir ortam haline gelmekte; 

bu bitkiler yaprak ve çiçekleriyle mutfak 
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kültürünün gelişimi ve değişimine de katkı 

sağlamaktadır.  

Tarih içerisinde genel ve özel istekler 

doğrultusunda değişime uğrayan bahçe 

kavramının, günümüze ulaşıncaya kadar 

şekillenmesinde farklı temalar etkin olmuştur. 

Günümüzde bahçe tasarımında iki temel 

kullanım alanı üzerinden yaklaşımlarda 

bulunulmaktadır. Bu alanlar; a. Halkın genel 

olarak kullanımına açık olan geniş peyzaj 

alanları, b. Kişilerin özel ihtiyaçlarını dikkate 

alan, daha sade, daha mütevazi ve çiçek ağırlıklı 

özel bahçe alanlarıdır (Hobhouse, 2002).  

Değişen ve dönüşen bahçe kavramına 

uygun olarak süs bitkileri yetiştiriciliğinde de 

değişmeler olmaktadır. Geleneksel bahçelerde 

dekoratif özelliklere sahip bitkiler, besin olarak 

kullanılan bitkilerle beraberce yetiştirilmiştir. 

Son yıllarda eskiye özlem, dekoratif özellikleri 

kadar yenilebilen özelliklere sahip bitkilerin 

kullanımını yeniden gündeme taşımış ve 

tüketilebilen peyzaj kavramı gelişmeye 

başlamıştır. Güncel olarak, bahçelerde 

yetiştirilecek bitki seçiminde estetik özelliklerle 

kullanışlılık birlikte düşünülmektedir. 

Yenilebilir süs bitkilerinde; genel olarak bilinen 

süs bitkileri yetiştiriciliğindeki estetik olma 

unsuruna, sağlık ve ekonomik fayda da 

eklenmiştir. Ev bahçelerinde yenilebilir süs 

bitkilerinin yetiştiriciliğinin artması, ailenin 

gündelik gıda ihtiyacına katkı sağlayacağı gibi, 

bahçenin hazırlanması esnasında belleme, 

tırmıkla gibi toprağı düzeltme ve ekime 

hazırlama uygulamaları kişinin daha sağlıklı 

form almasına ve geçirilen vakit kişinin ruhsal 

yapısına da olumlu etkiler yapacaktır (Alp ve 

ark., 2010; Hobhouse, 2002).  

Estetik özelliklerinden dolayı süs bitkisi 

olarak kullanılan bazı bitkilerin yenilebilirlik 

özelliklerini geliştirmeye yönelik ıslah 

çalışmalarıyla elde edilen bazı yeni çeşitler 

bulunmaktadır. Bu amaçla yapılan ıslah 

çalışmalarına örnek olarak aşağıdaki çalışmalar 

örnek gösterilebilir:  

Allium türüne ait süs bitkileri, erken yaz 

aylarında çiçek veren soğanlı bitkiler içinde en 

iyisi olarak kabul edilmektedir. Bitkinin uzun 

gövdesinin tepesinde topuz gibi bir çiçek demeti 

bulunur. Bu özelliğinden dolayı son yıllarda süs 

bitkisi olarak kullanılmaktadır. Süs bitkisi olarak 

kullanılan ama ıslah çalışmalarıyla yenilebilir 

özelliği geliştirilen bir Allium çeşidi olan Quattro 

F1 melezinin bazı özellikleri şu şekilde 

sıralanmıştır: Yumrulu, yavaş büyüyen, bir 

sezon sonunda çiçek açan, soğuklara dayanıklı, 

bulunduğu alanda genişlemesine rağmen işgalci 

olmayan çeşit tohum ve vegetatif yöntemlerle 

çoğalmaktadır. Geniş, etli ve mumsu bir yapıda 

olan yaprakları soğan ve sarımsak tadındadır. 

Körpe yapraklar ve çiçek sürgünü taze olarak 

tüketilebilir. Yaprak ve sürgünleri 5
o
C‟de uzun 

süre depolanabilir. Allium türlerinde 

çiçeklenme–den önce yapraklar solarken, adı 

geçen çeşitte çiçeklenmeden sonra da yaprak 

gelişimi devam etmektedir. Çiçeklerinin 60 cm 

uzunluğunda sağlam bir sapa sahiptir. Bitkiler 

haziran ayında 5–6 cm çapında açık mor 

renginde çiçek açar. Çiçeklerin musluk 

suyundaki vazo ömrü 2.5 haftadır (Ammerlaan, 

2012).  

Turunçgiller içerisinde önemli bir cins 

olan Kamkatlar bünyesinde 6 tür bulunmaktadır. 

Bunların içinde herdem yeşil, küçük ağaççık 

veya bazen çalı formunda olan ve sıkı taçlı yapılı 

Fortunella margarita (Lour.) Swingle (Oval 

kamkat) en çok yetiştirilen kamkat türüdür. Oval 

kamkat; dalları dikensiz, çiçekleri; geç 

ilkbaharda açar, küçük ve keskin kokulu, 

meyveleri; 1–2 cm uzunluğunda oval şekilli ve 

açık turuncu renktedir. Uçucu yağ keseleri iri ve 

belirgindir. Meyve kabuğu tatlı, meyve eti 

ekşimsi–asitlidir (Tuzcu, 1999). Simetrik meyve 

ve yaprakların ile ağaç formundan dolayı 

ülkemizde Oval kamkat daha çok süs bitkisi 

olarak kullanılmakta olup son yıllarda hızlı bir 

yayılma göstermektedir. Japon ıslahçılar 

tarafından yapılan çalışmalarda „Puchimaru‟ 

olarak isimlendirilen çekirdeksiz bir oval kamkat 

çeşidi geliştirilmiştir. Söz konusu çeşit şekil 

itibarıyla oval kamkat özellikleri göstermekle 

beraber tat bakımından daha lezzetli hale 

getirilmiştir (Yoshida ve ark., 2003).  

Ülkemizde Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma İstasyonunda “Süs Bitkisi Olarak 

Kullanılan Kamkat‟ın (Fortunella margarita 

(Lour.) Swingle) Mutasyon Islahı Yoluyla 

Geliştirilmesi” isimli proje yürütülmektedir. 

Çalışmada oval kamkata kompakt taç 

gelişiminin kazandırılması ile verim ve meyve 

özelliklerinin (çekirdeksizlik, meyve iriliği, 

meyve rengi vb.) geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Sonuç 

Anadolu‟da sanayileşmeden önce halkın 

çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için 

yiyeceklerinin tamamını kendisi üretmek 
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durumunda idi. Kişiler ihtiyaç duyduğu meyve 

ve sebzelerin günlük tüketimleri yanında, tüm 

mevsim veya yıllık tüketimi karşılamak 

amacıyla tam zamanlı bahçe tarımı yapmaktaydı. 

Anadolu‟da bahçe geleneğinde süs bitkisi kadar 

sebze ve meyve yetiştiriciliği yaygındı. Bu 

yüzden Anadolu halkı yenilebilir süs bitkileri 

fikrine yabancı değildir.  

Geleneksel bahçe anlayışımızda sebze 

veya meyve olarak kullanılan birçok bitki 

bulunmaktadır. Hepimizin yakından tanıdığı bu 

bitkilerin süs bitkisi olma özelliği taşımaktalar. 

Bu türlerin estetik özellikleri geliştirilerek, yeni 

süs bitkisi olarak piyasaya sürülebilir.  

Süs bitkilerindeki “yeni” kavramının, 

aslında yeni keşfedilen olarak algılanmaması 

gerekir. Çünkü bu bitkiler daha önce birileri 

tarafından yetiştiriliyordur. Ama pazarın bu türe 

veya çeşitle ilgilenmesiyle yıldızı parlamıştır. 

Islah yöntemleri kullanılarak bazı özellikleri 

geliştirilerek daha üstün özelliklere sahip yeni 

çeşitleri geliştirilerek piyasaya sürülmesi talep 

ediliyordur. Son yıllarda süs bitkilerinde eğilim 

“doğal”, “çevre dostu” ve “ülkesel tarz” 

şeklindedir. Aynı zamanda birçok ülkede hem 

doğanın hem de kentlerin estetik ve doğal 

özelliklerinin korunması konusunda da daha 

duyarlı olmuştur. Bu eğilim sayesinde 

tüketilebilen doğal ve mahalli çeşitlerin 

kullanımı artmıştır. Sağlam bir biçimde oluşan 

tüketim trendi uzun süreliğine kabul görür ve 

kolay kolay da değişmez (Serra, 1994; 

VonHentig, 1995) Bu yüzden bu yükselen değeri 

yakalamak ve takip etmek her zaman kazançlı 

bir yaklaşımdır.  

Değişen mevzuat, sağlık programları, 

tarımsal politikalar ve destek programları yeni 

süs bitkileri üretimini ve politikalarını 

değiştirmiştir. Buna ek olarak tüketicilerin 

tercihleri de değişmiştir. Süs bitkileri ıslahında 

tüketicinin tercihleri belirleyici unsurdur. 

Tüketici daha yaşanır bir çevre ve sağlıklı bir 

beslenme tercih ettikleri düşünüldüğünde 

yenilebilir süs bitkileri kullanımı daha iyi 

anlaşılacaktır. Bu duyarlılığı kullanarak ve 

katkıda bulunduracak çeşitler geliştirmek, bu 

fikri desteklemek önemli bir duyarlılıktır.  

Dünyadaki gelişmeler, birçok gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkenin bu sektörde göreceli 

üstünlüklerini doğru belirleyerek pazar payını 

artırma veya pazardaki yerini sağlamlaştırma 

konusunda ciddi girişimler içinde olduklarını 

göstermektedir. Türkiye‟nin, süs bitkileri 

sektörünün gelişmesinde kullanabileceği 

argümanlardan birisi de “yenilebilirlik” tir. 

Ülkemizin sahip olduğu doğal ve mahalli bitki 

zenginliği bu konudaki en önemli avantajıdır.  

Ülkemizde süs bitkileri tüketiminde, bir 

kısmı hediye edilmek amacıyla satın alınırken, 

bir başka kısmı özellikle açılış törenlerinde 

çelenk yapımında kullanılırken, diğer bir kısmı 

kişisel tüketim için satın alınmaktadır. 

Tüketilebilen süs bitkilerinin ıslahı, süs 

bitkilerinin gelişmesinde önemli bir adım 

oluşturabilecek ve ivme kazandırabilecek bir 

potansiyel taşımaktadır.  
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Özet 

Fritillaria türleri, süs bitkisi olarak değerlendirilmeleri nedeniyle uzun yıllar boyunca doğadan 

toplanmaları ve bunların büyük çoğunluğunun yurtdışına ihraç edilmesi nedeniyle, doğada var olan stoklar her 

geçen gün azalmaktadır. Üretiminde kullanılan geleneksel çoğaltım yöntemleri, çoğaltım katsayısı ve hızı 

bakımından yetersiz kalmaktadır. Doku kültürü tekniği ise kısa zamanda çok sayıda bitki çoğaltımı özelliği 

sayesinde, yumrulu bitkiler gibi vegetatif olarak çoğaltılan bitkilerde büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak 

bugüne kadar yayınlanan bilgiler arasında Fritillaria türlerinde klonal mikro çoğaltımın çok başarılı sonuçlar 

taşıdığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Besin ortamı olarak Murashige ve Skoog (MS) bileşiminin yaygın 

olarak kullanıldığı çalışmalarda değişik büyüme düzenleyicileri ve dozları (NAA, IBA, IAA, BA, KNA, GA3, 

Kinetin, Zeatin) denenmiştir. Eksplant olarak da soğan pulları, yavru soğanlar, gövde ve çiçek sapı segmentleri 

ya da zigotik embriyolar kullanılmıştır. Farklı eksplant ve besin ortamı kombinasyonlarından bitki elde etmek 

mümkün olmuştur. Bununla birlikte klonal çoğaltım ve çeşit bazlı üretimde bazı kısıtlamalar bulunmuş, elde 

edilen bitkilerin dış koşullara uyum sağlamaları konusunda da pratik çözüm arayışlarına gerek duyulduğu 

görülmüştür. Ticari aşamaya aktarılacak bir yöntem henüz tam olarak geliştirilmemiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Mikro çoğaltım, Fritillaria spp., in vitro, soğancık 

 

In vitro Multiplication Possibilities in Fritillaria ssp. Species 

Abstract  

The ornamental importance of Fritillaria species is reducing day by day due to their collection from 

nature as ornamental plants and export purposes. The traditional propagation methods have limited in terms of 

coefficient and reproductive capacity. On the other hand, with the tissue culture technique, a high number of 

plants can be propagation in a short period of time and also the vegetative propagation of plants like geophytes 

provide big advantages. However, amongst the so far published information, there is no record to indicate that 

clonal propagation of Fritillaria species has not a record of successful results. In studies whereby Murashige and 

Skoog (MS) compound has been used prevalently various growth regulators and doses (NAA, IBA, IAA, BA, 

KNA, GA3, Kinetin, Zeatin) have been tested. As explants bulb scales, bulblets, stem and pedicel segments or 

zygotic embryos have been used. It has been possible to derive plants from various explants and nutrition setting 

compounds. However, some limitations were noted with clonal propagation and variety–based production and 

thus, the need for practical solutions to help with the adaptation to external conditions were noted. A method 

which can be used for commercial purposes has not yet to be developed.  

 

Keywords: Micropropagation, bulblets, Fritillaria spp., in vitro 

 

GiriĢ 

Kolay yetiştirilen ve gösterişli çiçeklere 

sahip olan soğanlı, yumrulu, rizomlu bitkiler 

(geofitler); çevre düzenlemesinde önemli yere 

sahiptir. Bu grupta bulunan zambakgiller 

(Liliaceae) ailesine mensup, terslâle (Fritillaria) 

cinsi kapsamında; 139 tür, 17 alttür, 9 varyete 

olmak üzere, dünyada toplam 165 takson olduğu 

bilinmektedir. Türkiye florasında ise, 33 tür ve 6 

alttür olmak üzere toplam 39 taksonu 

bulunmakta olup bunlardan 20‟si endemik 

özellik taşımaktadır (Arslan, 1999). Ülkemizde 

14‟ü endemik 31 türle temsil edilen, Fritillaria 

(terslâle) cinsinin bitkileri hem güzel hem de 

dikkat çekici bir yapıya sahiptir (Rix 2001; 

Tekşen ve Aytaç, 2011). Çiçeklerinin rengi, 

parlaklığı, benekli yapıları ve farklı duruş 

özellikleriyle dikkat çekici bitkiler olmuşlardır. 

19. yüzyıla kadar sadece birkaç türü bahçeleri 

süslerken 20. yüzyılda bahçelerde yetişen 

terslâlelerin sayısı gittikçe artmış, II. Dünya 

savaşından sonra dikkat çekici bir şekilde 

terslâlelerin soğanları ve tohumları doğada 

toplanarak bahçelerde yetiştirilmeye başlanmıştır 

(Pratt ve Jefferson, 1997; Clark ve Grey–Wilso, 

2003; Alp, 2006).  
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Dünyada, sayıları 150‟yi geçen Fritillaria 

taksonları içinde farklı tiplerde, boyları birkaç 

cm yükseklikten 1 m yüksekliğe kadar değişiklik 

gösteren bitkilere rastlanmaktadır. Bazıları tek 

çiçeğe sahip iken bazıları da bir düzine çiçeğe 

sahiptir. Tür içinde renk, büyüklük ve özellikler 

açısından farklılıklar da bulunmaktadır. Mevcut 

türler içinde sahip olduğu özelliklerden dolayı 

süs bitkisi olarak kullanılabilen birkaç tür ön 

plana çıkmış olup bunların ekonomik önemi 

bulunmaktadır (Pratt ve Jefferson, 1997; Rix, 

2001; Clark ve Grey–Wilso, 2003; Alp, 2006).  

Ekonomik olarak değer taşıyan türler esas 

olarak üç tanedir: F. imperialis L., F. persica L. 

ve F. meleagris L. . Bu türler erken ilkbaharda 

güzel ve gösterişli çiçekler açması nedeniyle 

insanların ilgisini çekip ve beğenisini kazandığı 

için park, bahçelerde (peyzaj düzenlemelerinde) 

gittikçe aranan ve kullanılan soğanlı 

bitkilerdendir. Bulundukları ortama dekoratif, 

ilgi çekici bir görünüm sağlayan çekici bitkilere 

sahiptirler (Pratt ve Jefferson 1997; Alp, 2006).  

F. meleagris kısa boylu nedeniyle çim 

alanlarda kullanıma uygundur ve mekâna 

doğallığı sağlamada mükemmeldir (Pratt ve 

Jefferson, 1997).  

F. imperialis ve F. persica türleri ise uzun 

boyları nedeniyle bahçe kenarları, ağaçların 

altları veya çalı yanlarında sahip oldukları canlı 

renkler sayesinde bu boş ve sevimsiz yerlere 

canlılık kazandırırlar (Pratt ve Jefferson 1997; 

Clark ve Grey–Wilson, 2003; Alp, 2006).  

1960 yıllara kadar çoğunlukla Ege Bölgesi 

ve Toros Dağlarından toplanan bitkilerle 

gerçekleştirilen yurtdışına geofit bitkileri 

ihracatı, 1960 yıllardan sonra ihraç edilen bitki 

sayısında ve miktarında artmalar başladı. Bu 

tarihlerde ihraç edilen türler içinde terslâle türleri 

de yer aldı. Özellikle 1970‟li yıllarda ihracatın 

gittikçe artmasıyla diğer geofitlerde olduğu gibi 

terslâle türlerinin doğadaki populasyonunun da 

zarar görmeye başladığı bildirildi. Çıkarılan 

Doğal Çiçek soğanları Yönetmeliği ile alınan 

koruma önlemleri sayesinde terslâle türlerinin 

doğadan toplanması yasaklandı. Doğadan 

toplanma konusunda yapılan düzenlemelerden 

sonra bu türleri üretmek koşulu ile ihracatına 

izin verilmektedir. Birkaç yerde bu bitkinin 

kültüre alınıp üretim çalışmaları başlatılmıştır. 

Ancak günümüze kadar terslâle üretiminde elle 

tutulur bir başarı sağlanamamıştır (Arslan, 1999; 

Arslan ve Sarıhan, 2002; Alp, 2006).  

Yeni bir türün kültüre alınıp süs bitkisi 

olarak takdim edilmesi uzun ve zahmetli bir 

süreçtir. Bu sürecin içinde üretim aşaması en 

fazla zaman alan ve en önemli konudur. Kültüre 

alınacak bir türün temel üretim metodunun ele 

alınması gerekmektedir. Üretim metotları 

arasında yer alan vejetatif, generatif ve doku 

kültür üretim yöntemlerinin avantaj ve 

dezavantajları irdelenerek hangisinin en kolay ve 

en ekonomik olduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir (Wilkins ve Erwin, 1998). Bu 

açıdan terslâle türleri değerlendirildiğinde; 

generatif çoğaltma yönteminde tohumlar 

heterozigot yapıya sahip olması ve aynı zamanda 

tohumdan meydana gelecek soğanların çiçek 

verecek büyüklüğe ulaşması için uzun zaman 

gerektiğinden ticari olarak terslâle üretimi 

tohumla üretim yöntemi pek tercih 

edilmemektedir.  

vejetatif üretim yönteminde soğanın yavru 

vermesi için dışarıdan bir müdahale edilir. Depo 

organ ya kesilir, ya da çizilir. Elde edilen 

soğancıklardan çiçekli bitki elde etmek için 2 ile 

3 yıl gerekmektedir. Aksine bir durum 

olmadıkça terslâle bitkisinin ticari anlamda 

soğan üretiminde vejetatif çoğaltma 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır.  

Terslâle bitkisinin gerek doğadan selekte 

edilen üstün özelliklere sahip gerekse ıslah 

çalışmaları sonunda elde edilen ve ticari değeri 

yüksek olan genotiplerin piyasaya sürülebilmesi 

için en az 10 000 adet başlangıç materyaline 

veya damızlık soğan ihtiyaç duyulmaktadır.  

Fritillaria üretiminde kullanılan 

geleneksel çoğaltım yöntemleri, çoğaltım 

katsayısı ve hızı bakımından yetersiz 

kaldığından kısa sürede başlangıç materyali elde 

etmek ve eldeki soğan stokunu artırmada hızlı 

bir üretim yöntemi olan doku kültürü 

tekniğinden yararlanmak amaçlanmaktadır. 

Burada sunulan makalede, ülkemizde doku 

kültürü yönteminin geliştirilmesinde yapılan 

çalışmalar özetlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

Fritillaria Türlerinde Yapılan Doku Kültürü 

ÇalıĢmaları 

Fritillaria türlerinde doku kültürü 

konusundaki ilk çalışmalar Sun ve ark., 

tarafından (1977) başlatılmıştır. Sonraki yıllarda 

değişik araştırmacılar tarafından artan sayıda in 

vitro rejenerasyon protokolleri hakkında 

çalışmalar yayınlanmıştır (Kukulezanka ve ark., 

1989; Sun ve Wang, 1991, 1996; Gao ve ark., 
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1999; Paek ve Murthy, 2002; Özcan ve ark., 

2007; Marija ve ark., 2011). Ülkemizde 

Fritillaria türlerinde doku kültürü çalışmaları 

2000‟li yılların başında, Ankara Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 

başlatılmış ve 2003–2006 yılları arasında 

Yüksek Lisans Tezi kapsamında çalışılmıştır 

(Dilik, 2006). Çalışmada F. imperialis ve F. 

persica türleri kullanılmıştır. Eksplant olarak 

çiçeklenme döneminin başlangıcındaki 

bitkilerden bitki gövdesinde alınan segmentler 

kullanılmıştır. Kesilen eksplantlar hipoklorit ve 

kloramin ile sterilize edilmiştir. Besin ortamı 

olarak, MS temel besin ortamı bileşimine ilave 

edilen maddeler arasında; antibiyotik, BA, NAA 

veya KNA bulunmaktadır. Ortamın pH‟sı 5.7 

olarak ayarlanmıştır. Araştırmanın sonucunda 

eksplant sterilizasyonunda hipoklorit veya 

kloramin kullanımları arasında, ortaya çıkan 

enfeksiyon oranı bakımından belirgin bir 

farklılık saptanmamış, ancak kloraminin 

dokuların canlılığını koruma bakımından daha 

olumlu etki yaptığı gözlenmiştir. Besin ortamına 

500 mg/l Augmentin katılması, enfeksiyon 

önleme bakımından bir miktar etkili olmuşsa da, 

gelişmeyi engelleyici bir etki sergilemiştir. 

Çalışmada, MS temel besin ortamı bileşimi 

olumlu sonuçlar vermiştir. 1.0 mg/l BA ile 

birlikte 0.5 mg/l KNA veya NAA kullanımı, 

soğancık ve kallus oluşumunu sağlamış, ancak 

bunların oranı farklı olmuştur. Soğancık 

oluşumu oranı bakımından antibiyotik 

içermeyen ve NAA bulunduran ortamlar her iki 

türde de en iyi sonuçları vermiştir. %6 sukroz 

yerine, %6 fruktoz veya %6 glukoz ilave 

edilmesi, soğancık oluşum oranını ve oluşan 

soğancık sayısını artırmıştır (Dilik, 2006).  

„Bazı Doğal Geofitlerin Doku Kültürü ile 

Üretimi‟ başlıklı bir derlemede konu ile ilgili 

bazı bilgiler verilmiştir. Fritillaria‟da eksplant 

olarak soğan tablası, yaprak ve soğan pulları 

kullanıldığı, 0.5–1 mg NAA ile 0.5–2.0 BA 

içeren MS ortamında rejenerasyon oranının ve 

soğan büyüklüğünün fazla olduğu bildirilmekte 

olup, ortama kinetin ve %2.5–5 oranında sakaroz 

ilave edilmesiyle, yavru soğan sayılarında artış 

ve başarılı bir köklenme olduğu anlatılmaktadır. 

Doku kültürü üretimi tanıtıldıktan sonra 

Fritillaria cinsi ile birlikte ekonomik öneme 

sahip bazı goefitlerin üretiminde kullanılan 

ortam, alınan eksplant ve sonuçlar hakkında ilgi 

verilmiştir (Ulus ve Seyidoğlu, 2006).  

Ülkemizde yapılan bir diğer tez çalışması 

2011 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada F. imperialis ve 

F. persica türleri kullanılmıştır. F. imperialis ve 

F. persica (Siverek ve Mersin orjinli) türlerine 

ait; soğan etli pul yaprakları, tohumlar, 

olgunlaşmamış embriyolar ve in vitro da gelişen 

fidelerden izole edilen eksplantlar kullanılmıştır. 

Olgunlaşmamış tohumların ve meyvelerin yüzey 

sterilizasyonunda %80‟lik ticari çamaşır suyu 

(ACE, %5–6 NaOCl) ile 20 dakika süreyle 3–5 

kez; olgun meyvelerde %40‟lık çamaşır suyu ile 

20 dakika süreyle 3–5 kez olacak şekilde 

sterilizasyon işlemleri yapılmıştır. Soğan 

sterilizasyonunda, oldukça komplike ve 

birbirinden farklı üç yöntem kullanılmıştır. 

Yaprak ve yaprak sapları ile çiçek ve çiçek 

organlarının sterilizasyonları da farklı 

uygulamalarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

MS, N6 veya SH mineral tuzları ve vitaminleri 

kullanılmıştır. Eksplantın tipine ve amacına göre 

büyüme düzenleyiciler, şekerler, karıştırıcılar 

eklenmiş pH 5.7 olarak ayarlanmıştır. 

Olgunlaşmamış embriyo kültüründe N6, MS 

mineral tuz ve vitaminleri, %2–6 oranında 

sukroz ve %0.6‟lık agar kullanılmıştır. MS besin 

ortamına soğancık oluşumunu teşvik için 2,4–D, 

L–proline, casein hydrolysate ve mannitol ilave 

edilmiştir. Etli soğan pul yaprak kültüründe MS 

mineral tuz ve vitaminleri, 4 mg/l BAP ile 0.5 

mg/l veya 1 mg/l NAA ve 6 g/l agar, in vitro‟da 

gelişen fidelerden izole edilen eksplantlarda 

kinetin içeren MS besin ortamı kullanılmıştır. F. 

imperialis ve F. persica‟nın olgunlaşmamış 

embriyolarından, Siverek kökenli F. persica‟nın 

in vitro‟dan elde edilen yaprak, yaprak 

saplarından ve in vitro‟da çimlendirilen 

tohumlardan gelişen soğancıkların kültüründen 

yüksek oranlarda soğancıklar elde edilmiştir.  

Aynı çalışmada Fritillaria türlerinde 

alınan olgunlaşmamış embriyolar farklı 

oranlarda oksin ve sitokinin içeren MS (tek 

aşamalı protokol) ve N6 (4 aşamalı protokol) 

besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Tek 

aşamalı protokolde kültür başlangıcından 14 ay 

sonra Mersin kökenli F. persica ve F. 

imperialis‟te eksplant başına en fazla soğancık 

sırasıyla 30.85 ve 7.22 adet ile 0.5 mg/l TDZ ve 

0.5 mg/l NAA içeren MS besin ortamından elde 

edilmiştir. Siverek kökenli F. persica‟da ise 

eksplant başına en fazla (12.62 adet) soğancık 2 

mg/l Kinetin içeren MS besin ortamında elde 



 

943 

edilmiştir. Dört aşamalı protokol uygulanarak 

eksplant başına en fazla soğancık 23.70 adet ile 

karanlık ortamda Mersin kökenli F. persica‟dan 

elde edilmiştir. Siverek kökenli F. persica‟nın 

yaprak ve yaprak saplarının kültüründe en fazla 

soğancık 21 adet ile yaprak sapı eksplantından 6 

mg/l 2.4–D ve 0.2 mg/l Kinetin içeren MS besin 

ortamından elde edilmiştir. Siverek kökenli F. 

persica‟nın tohumlarının çimlendirilmesiyle 

gelişen soğancıkların kültüründe en fazla 

soğancık 22.86 adet ile 2 mg/l TDZ içeren MS 

besin ortamından elde edilmiştir. In vitro‟da 

üretilen soğancıkların dış koşullara 

aktarılmasında değişik uygulamalar yapılmış 

olup, 10 g/l NaCl içeren MS besin ortamında 15 

günlük muamele sonucunda dış koşullara 

aktarımda en iyi sonuçlar alınmıştır. Toprağa 

aktarılan soğancıklar 2 yıl canlılıklarını devam 

ettirseler de daha sonra gelişememişlerdir 

(Gürlek, 2011).  

Bir diğer çalışmada Yalova Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada F. imperialis 

türünün in vitro koşullarda üretilebilirliği 

araştırılmıştır. Soğanlar, il içindeki bir 

yetiştiriciden temin edilmiş ve sonbaharda 

yıkanarak ve fungusite batırılarak nemli perlit 

içeren büyük bir saksıya dikilmişler ve ısıtmasız 

bir serada düşük sıcaklıkta dormansinin kırılması 

için kışı geçirmişlerdir. Daha sonra alınan 

soğanlar musluk suyu ile yıkanmıştır. Sonra anti 

bakteriyel sabunla oluşturulan solüsyonda hafif 

ovularak yıkanmıştır. Adından 96‟lık etil alkolle 

1 dakika çalkalanmış ve 3–4 defa bidestile su ile 

yıkanmıştır. Son olarak içerisinde birkaç damla 

Tween 20 ve %10‟luk hipoklorit bulunan 

solüsyonda 20 dakika biletilerek 4–5 defa 

bidestile su ile yıkanmıştır. Sterilizasyonu 

tamamlanmış soğanlar pullarına ayrılarak belli 

büyüklükte kesilmiş (10x10 mm) ve bu soğan 

pul yaprakları başlangıç eksplantı olarak 

kullanılmasıyla kültür oluşturulmuştur, 2.5x15 

cm ebatlarındaki deney tüplerine 15 ml dağıtımı 

yapılan ortama yerleştirilerek iklim odasında 

gelişmeye bırakılmıştır (Fidancı, 2011).  

Yaklaşık 1.5–2 ay burada kalan soğan pul 

parçaları üzerinde gelişen yavru bitkicikler 

gelişmeleri için daha büyük kavanozlara 

aktarılmıştır. Soğan pul parçaları üzerinde 

gelişen bitkicikler MS ortamında gelişmeye 

bırakılmıştır. Ortama 80 mg/l adenine sülfat, 100 

m/L myo–inositol, 0.4 mg/l thiamine HCl 1 

mg/l, IBA, 1.5 mg/l BA, 30 gr /L sakaroz, 7 gr/l 

agar ilave edilmiştir. Ortam pH‟sı otoklav öncesi 

5.7‟ye ayarlanmıştır. Ara ortamdan alınan 

bitkicikler soğan oluşumu ortamına herhangi bir 

oksin ilave edilmeksizin köklenmişlerdir. 

Çalışmada ortam olarak MS tuzları kullanılmış 

ve çeşitli oranlarda adenin sülfat, meso inositol, 

tiamin HCl, IAA, BA, NAA, Kinetin, Sakaroz, 

Agar ilave edilmiştir (Fidancı, 2011).  

Fidancı (2011) çalışma sonucunda 

başlangıç materyalinde bulaşmalar meydana 

geldiği için, temiz birkaç materyal ile çalışılmış 

ve sonuca ulaşılmıştır. Bazı bitkiler yapılan tüm 

yüzey sterilizasyonu çalışmalarına rağmen 

bulaşık olabilmektedir. Türe ait doku kültürü 

başlangıç materyaline uygulanacak ön işlemlerle 

kullanılacak fungusit dozları ve yüzey 

sterilizasyonun yeterli olmadığı durumlarda ise 

ortama katılacak antibiyotikler le bu durumun en 

aza indirileceği düşünülmektedir.  

Fritillaria türlerinde doku kültürü 

çalışmaları dünya genelinde iki temel bölümde 

ilerlemektedir. Bir bölümü Çin tıbbında 

kullanılan türlerin doku kültüre alınması, diğer 

bir bölümü ise süs bitkisi olarak kullanılan türler 

olan F. imperialis, F. persica ve F. meleagris 

türlerinin doğrudan veya kallus üzerinden 

morfogenezisi yoluyla yeni bitkilerin elde 

edilmesi biçimindedir. Bu konudaki çalışmalar 

dünyada, ülkemizdekinden daha fazladır. 

Dünyada Fritillaria türleri konusunda Çin, 

Polonya ve son yıllarda İran‟da yayınlara 

rastlanmaktadır.  

Çin‟de F. camtschatcensis, F. ussuriensis, 

F. unibracteata türlerinin doku kültürü ile 

üretilmesi konusu çalışılmıştır. Eksplant olarak 

soğanlar, soğan pul yaprakları, yaprak, gövde ve 

doku parçaları kullanılmaktadır. Ortam olarak 

genellikle MS, N6, LS ortamları öne çıkmakta, 

NAA, BA, ACC, Kinetin, 2.4–D kullanarak 

kallus gelişimi, yavru soğan oluşumu, sürgün 

rejenerasyonu, soğancık oluşumları elde 

edilmektedir (Tan ve Gao, 1999; Ohkawa ve 

Kitajima, 1998; Tang ve ark., 1995).  

Polonya‟da F. meleagris ve F. imperialis 

türlerinde ABA içeriklerinin belirlenmesi ile 

bitkide dormansinin etkisi üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. MS besin ortamının kullanıldığı 

çalışmalarda bitkilerdeki soğan, soğan pul 

yaprakları, yaprak, gövde ve doku parçaları 

kullanılarak ve IAA, NAA, BA ve Kinetinin 

değişik dozlarını uygulayarak kallus gelişimi, 

yavru soğan oluşumu, sürgün rejenerasyonu, 

soğancık oluşumu elde edilmiştir. Doktora 
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çalışması kapsamında yapılmış olan bu 

araştırmanın sonunda, bu bitki türünde vegetatif 

çoğaltımın doku kültürü yoluyla yapılmasının 

güç olduğu yönünde yorum yapılmaktadır 

(Witomska ve ark., 1998; Witomska ve 

Lukaszewska, 2000) 

İran‟da özellikle F. persica ve F. 

imperialis türleri öne çıkmakta olup çiçek 

petallerinde, yavru soğanlarda, çiçek 

tomurcuklarında, soğan pul yapraklarında; 

sitokinin, oksin (NAA, IBA, IAA) ve kinetin 

uygulamalarıyla, MS ve N6 besin ortamlarında 

rejenerasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar 

sonucunda kallus gelişimi, yavru soğan oluşumu 

ve adventif tomurcuktan üretim 

gerçekleştirilmiştir (Mohammadi–Dehchesh–

meh ve ark., 2007).  

 

Sonuç 

Doku kültürü tekniği, kısa zamanda çok 

sayıda bitki çoğaltımı özelliği sayesinde, 

yumrulu bitkiler gibi vegetatif olarak çoğaltılan 

bitkilerde büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak 

bugüne kadar yayınlanan bilgiler arasında 

Fritillaria türlerinde klonal mikroçoğaltımın çok 

başarılı sonuçlar taşıdığına ilişkin bir kayıt 

bulunmamaktadır.  

Besin ortamı olarak MS bileşiminin 

yaygın olarak kullanıldığı çalışmalarda değişik 

büyüme düzenleyicileri ve dozları (NAA, IBA, 

IAA, BA, KNA, GA3, Kinetin, Zeatin) 

denenmiştir.  

Eksplant olarak da soğan pulları, yavru 

soğanlar, gövde ve çiçek sapı segmentleri ya da 

zigotik embriyolar kullanılarak üretilmesi 

mümkündür. Klonal çoğaltım ve çeşit bazlı 

üretimde bazı kısıtlamalar bulunmuş, elde edilen 

bitkilerin dış koşullara uyum sağlamaları 

konusunda da pratik çözüm arayışlarına gerek 

duyulduğu görülmüştür. Doku kültüründe elde 

edilen bitkilerin dış koşullara uyumunun 

sağlanması ve hayatsal faaliyetlerinin 

devamlılığını sağlamak için çalışmalar 

yapılmalıdır. Ticari aşamaya aktarılacak bir 

yöntem henüz tam olarak geliştirilmemiştir.  

Terslâle türlerinde doğan toplanan üstün 

özelliklere sahip genotiplerin ıslah çalışmalarına 

tabi tutulmadan çoğaltılarak çeşit olarak 

sunulabilme özelliğine sahip bir cinstir. Bu 

açıdan baktığımızda doku kültürü yöntemi hızlı 

bir şekilde başlangıç materyali elde etmemize 

yardımcı olacağından önemi daha da 

anlaşılacaktır.  

Doku kültürü yönteminde elde edilecek 

başarı, terslâle türlerin kültüre alınmasında, çeşit 

geliştirmede ve piyasaya sunmada önemli 

katkılar sağlama potansiyeli taşımaktadır.  
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Özet 

Süs elması (Malus ssp); farklı yaprak, çiçek ve meyve rengi, meyve boyutları ve büyüme formları ile 

700‟e yakın kültür çeşitleriyle kentsel ve kırsal ortamların popüler ve yaygın dış mekân süs bitkisidir. vejetasyon 

döneminin başından sonuna kadar, hatta iyi seçilen küçük meyve özelliklerine sahip çeşitleriyle peyzaj etkisi kış 

ayları boyunca da devam edebilmektedir. Çoğu süs elmaları dört mevsim ağaçları olarak kabul edilir. Son 

yıllarda ülkemizde de süs bitkisi olarak kullanımı her geçen gün artmaktadır. Anadolu; ılıman iklim kuşağındaki 

ülkelerin grubuna girmesine rağmen kendi içinde farklı iklim ve habitatlara sahiptir. Anadolu‟nun doğusu ve 

batısı arasında ekolojik farklılıklar bulunması ve bütün bu ekolojik çeşitliliğin yeşil alanlarda kullanılacak süs 

bitkilerin çeşitliliğine yansıtılamamaktadır. Süs elmaları geniş kullanım yelpazesine sahip olduğu için peyzaj 

amaçlı bitkisel tasarımda bu ihtiyacı giderebilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı süs elması (Malus 

ssp) bitkisinin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanım olanaklarını araştırmak ve katkılarını irdelemektir.  

 

Anahtar kelimeler: Süs elması (Malus ssp), peyzaj mimarlığı, bitkisel uygulama 

 

Crabapples (Malus ssp.) in Landscape Design: Evaluation in Turkey 

Abstract 

Crabapple is popular and common outdoor ornamental plant of urban and rural environment with 

different colours of its leaf, flower and fruit sizes and with its about 700 culture types. The effects of its fine art 

landscape can continue from the beginning until the end of the vegetation period even during the winter months 

with the types that have well–selected small fruit features. Most of the crabapples are regarded as four–season 

trees. Using it as an ornament plant is becoming more popular day by day in our country. Although Turkey is in 

the group of the countries which are in the belt of mild climate, it has different climate and habitats in it. The 

ecological differences between east and west of Turkey and all this ecological diversity isn‟t reflected to the 

variety of the ornament trees that will be used in green fields. As crabapples have a wide range of usage, it has 

the potential of elimination of the need in fine art landscape vegetative design. The purpose of this study is to 

research the usage facilities and to investigate the contributions of crabapples in landscape architecture studies.  

 

Keywords: Crabapples, landscape architecture, application, anatolia  

 

GiriĢ 

Peyzaj Mimarlığı kapsamında özellikle 

estetik ve fonksiyonel mekânların 

oluşturulmasında bitkilerin rolü büyük olmakta 

ve peyzajda kullanılan taş, duvar, yapı gibi sert 

zemin ve malzemelerin yumuşatılmasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Bitkiler sert 

malzemeleri yumuşatıp, onları daha doğal ve 

insana yakın duruma getirmektedir. Bitkiler, bu 

özelliklerini ancak bir zaman sürecinde 

gerçekleştirmekte ve peyzaja dördüncü boyutu, 

zamanı kazandırmaktadır. Bu yüzden bitkiler 

gerek kentsel ve gerekse de kırsal alan planlama 

ve tasarım çalışmalarında en önemli unsurdur. 

(Acar ve ark., 2003).  

Yıldızcı (1988)‟ya göre bitkilerdeki 

mevcut renk çeşitliliği bitkisel tasarımda büyük 

bir estetik zenginlik kaynağıdır. Bitkilerin çeşitli 

kısımları bu zenginliği desteklemektedir. Dallar, 

yapraklar, çiçekler ve meyveler dört mevsimde 

gösterdiği farklı seçeneklerle peyzaj mimarına 

çeşitli olanaklar sunmaktadırlar. Bu çalışmada; 

yaprak çeşitleri, çiçek ve meyve renkleri, meyve 

boyutları ve büyüme formları ile son yıllarda 

ülkemizde peyzaj mimarları tarafından ilgi gören 

süs elması tanıtıldıktan sonra ülkemiz açısından 

önemi vurgulanmıştır.  

Süs elması (Malus ssp), gülgiller 

(Rosaceae) familyasına dâhil olan Maloideae alt 

familyasının bir cinsidir. Cins içinde yer alan 

30–35 kadar, yaprak döken, küçük ağaç ya da 

çalı nitelikli bitki türleri ile bunların 

meyvelerinin de genel adıdır. Ana türler olan 

elmaların büyük kısmı Asya kökenlidir. Ana 

yurdu kuzey yarı kürenin ılıman iklimli Asya, 

Avrupa ve Kuzey Amerika bölgeleri olan bu 
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cinsin en tanınmış türü M. sylvestris (L.) 

Mill.‟dir. Ayrıca bu cins içinde, temelde süs 

ağacı olarak değerlendirilen, kiraz büyüklüğünde 

meyve veren ve Doğu Asya‟dan gelen Japon süs 

elması (M. floribunda) ve Sibirya süs elması (M. 

baccata) gibi türler de vardır. Süs elmaları 3–12 

m kadar boylanan bitkiler olup özellikle 

Amerika‟ da yetiştirilmekte ve ıslahına 

çalışılmaktadır. Çiçek elmalarının çiçekleri 2–5 

cm genişliğinde olup, çoğu zaman birbirlerinden 

ayrı dururlar. Bir tas şeklinde büyüyen çiçekleri 

5 yapraklıdır. Çiçeğin alt kısmı kova şeklindedir. 

En tanınmış çiçekli süs elmaları tabi yuvarlak ve 

yenilebilen çiçekli süs elmalardır. Ancak bazı 

türlerinin çiğ olarak yenilmesi mümkün 

olmamaktadır. Çekirdekleri siyah ya da 

kahverengidir.  

Çok popüler olan süs elmaları orta 

büyüklükteki süs ağaçları olup çevre 

düzenlemeleri için uygun görülmektedir. Süs 

elmalarının yaprak çeşitleri, çiçek ve meyve 

renkleri, meyve boyutları ve büyüme formları ile 

650‟den fazla çeşidi bulunmaktadır. Süs elmaları 

sadece süs değeri için değil aynı zamanda 

hastalıklara dayanıklı olmaları yönünden de 

değer taşımaktadır. Buna ek olarak süs 

elmalarının diğer bir özelliği de kış boyunca 

devamlı küçük meyvelere sahip olmalarıdır (Jull, 

2004). 
 

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında yapılan 

bitkisel tasarımda işlevsel ve estetik ilkelerin 

yanı sıra bitkilerin dendrolojik özellikleri ve 

ekolojik (toprak, su ve ışık) isteklerinin de 

dikkate alınması gerekmektedir. Süs elmaları, 

peyzajda kullanım özellikleri e ait 3 ana başlık 

altında değerlendirilebilir;  

1. Bitkilerin estetik ve görsel özellikleri 

(çiçek, meyve, yaprak, doku, koku vb.).  

2. Mekânsal fonksiyonel özellikleri (çit 

oluşturma, meyveden yararlanma, sınırlama, 

yüzey kaplama, yönlendirme, perdeleme, vurgu, 

gölgeleme, doğallık).  

3. Ekolojik özellikleri (güneş ışığını 

absorbe etme, ortam nemini arttırma, gölgeye, 

kuraklığa, hava kirliliğine ve tuza toleranslı 

olma) bakımından.  

 

Estetik ve Görsel Özellikleri:  

Süs elmaları, çiçek ve meyvelerinin 

değişik renkleri ile farklı yaprak, meyve 

boyutları ve büyüme formları ile dış mekânda 

güzel bir kompozisyon sergilerler; mevsimlik 

renk değişikliği ile yıl boyu değişen bir çeşitlilik 

kazanırlar. Birçoğu yalın ve katmer çiçekleri ile 

tomurcuk dönemlerinde çekici görünüşe sahip 

olmaktadır. Kimi çeşitlerde kokulu çiçekleri 

olanlar da vardır. Bitkisel tasarımda kullanılacak 

süs elmalarının çiçeklenme periyotlarının çok iyi 

bilinerek farklı periyotlarda çiçeklenen bitkilerin 

kullanılması gibi konularla bu bitkilerin yıl boyu 

sürekliliği sağlanmış olacaktır (Smith, 1981).  

Süs elmalarının çiçeklenme zamanı 

ilkbahar (Nisan–Mayıs) ayları olup, bazıları 

nispeten erken sezonda, bazıları sezon ortasında 

ve bazıları sezon sonuna doğru çiçeklenirler. 

Çiçeklenmelerin gerçek tarihleri her yıl hava 

koşullarına bağlı olarak değişebilir. Çiçeklenme 

süresinin uzunluğu çeşitliliğe ve hava 

koşullarına bağlı olarak, 1–2 hafta arasında 

olabilir (Klett ve Cox, 2008).  

Süs elmalarının bazıları da sonbaharda 

yapraklarının rengini değiştirerek, dekoratif bir 

görünüm kazanırlar. Çoğu türde yaz sonu ya da 

sonbaharda, yapraklar döküldükten sonra ağaçta 

asılı kalan sarı, kırmızı, turuncu meyveler dikkat 

çekicidir.  

Bir dizi dekoratif özellikleri olan süs 

elması peyzaj ihtiyaçları için önemle dikkate 

alınmalıdır. Formal ya da doğal düzenlemede; 

ağacın büyüklüğü ve büyüme formu, çiçek rengi, 

meyve rengi, boyutu ve kalıcılık ve hastalıklara 

direnci gibi dikkate alınması gereken birçok 

faktör vardır. Süs elmalarının peyzaj tasarımında 

görsel açıdan birçok kullanım alanları vardır. Bir 

park veya büyük bahçe düzenlemesi, hafifçe 

eğimli inişli çıkışlı yerde bir grup olarak 

kullanılabilirler.  

Ev peyzajında bir çalı sınırı için, süs 

elmaları bir arka plan sağlayabilmekte, her dem 

yeşil bir gruba karşı konulduğunda bunlara 

mevsimsel renk katabilmektedir. Girişte 

kullanıldığında, doğru ağaç formu evin mimari 

çizgisini tamamlayabilmektedir. Diğer peyzaj 

planlamalarındaki gibi, ağacın nihai boyutu ve 

form veya büyüme alışkanlığı önemli 

hususlardır. Budama özelliğine sahip olduğu için 

süs elmaları duvar ya da çit oluşturmak için bir 

meyve ağacı kafesi formunu alabilmektedir 

(Jason, 2005).  

 Süs elmalarının farklı çiçek renklerine 

göre yapılan sınıflandırmaya dair örnekler 

aşağıdaki gibi verilebilir (Lappen, 2010).  

 Beyaz Çiçekli Olanlar:  

M. ‟Butterball‟ 

M. ‟Evereste‟ 

M. floribunda 
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M. ‟Red Jewel‟ 

M. sylvestris 

M. toringo 

M. ‟Winter Gold‟ 

 Pembe Renginden Kırmızı Tonlarına 

kadar olanlar:  

M. ‟Brandy Magic‟: Koyu pembe 

M. ‟Coccinella‟: Kırmızımsı pembeden 

mora kadar 

M. ‟Echtermeyer‟: Mordan pembemsi 

kırmızıya kadar 

M. ‟Royalty‟: Yakut rengi 

M. ‟Van Eseltine‟: Pembe 

Süs elmalarının çiçeklenme periyoduna 

göre yapılan sınıflandırmaya dair birkaç örnek 

(İklime bağlı olarak):  

 Erken çiçeklenenler (Nisan ortasında):  

M. ‟Evereste‟ 

M. floribunda 

M. ‟Red Jewel‟ 

 Orta erken çiçeklenenler (Nisan 

sonunda):  

M. ‟Echtermeyer‟ 

M. ‟Makamik‟ 

M. ‟Mokum‟ 

M. ‟Royalty‟  

M. „Van Eseltine‟ 

 Geç çiçeklenenler (Mayıs sonunda):  

M. ‟Butterball‟ 

M. ‟Hillieri‟ 

M. sylvestris 

M. toringo 

M. ‟Winter Gold‟ 

 Süs elmalarının farklı meyve renklerine 

göre yapılan sınıflandırmaya dair birkaç örnek:  

M. „Butterball‟: Krem–beyaz 

M. „Evereste‟: Turuncu–kırmızı 

M. floribunda: Sarı yeşil sonra kırmızımsı 

M. „Hillieri‟: Sarı ve turuncu 

M. „Mokum‟: kırmızıdan mora 

M. toringo‟Tina‟: Kırmızı 

M. „Winter Gold‟: Sarı 

 Süs elmalarının yaprak renklerine göre 

yapılan sınıflandırmaya dair birkaç örnek:  

M. „Coccinella‟: Kırmızımsıdan mora  

M. „Makamik‟: Kırmızıdan koyu yeşile 

M. „Mokum‟: Bronz 

M. „Royalty‟: Koyu kırmızı kahveden 

koyu yeşil kırmızıya 

 

 

 

Mekânsal ve Fonksiyonel Özellikleri:  

Süs elmaları değişik özelliklere sahip 

olduklarından dolayı fonksiyonel anlamda bazı 

kullanım olanakları sağlamaktadırlar. Küçük süs 

elması ağaçları çiftliklerde rüzgâr kıran olarak 

değerlendirilebilmektedir. Sıravari diklen 

bitkiler ve rüzgâr kıranlar aynı zamanda karın 

sürüklenmesini ve karayollarında birikmesini 

önlemektedir. Bir rüzgâr perdesi kışın rüzgârı 

azaltmak, yazın ise sıcaklığı düşürmek istenen 

alanlara doğru rüzgârı yönlendirmek amacıyla 

kullanabilmektedir.  

Yaban yaşamı için ortam yaratma 

açısından da süs elmaları önemli katkıda 

bulunup, kuşlar ve memeliler için yüksek kaliteli 

meyve ve yaprak sağlamaktadırlar. Çiçekleri ile 

arıları cezp etmektedirler. Tarımsal ormancılık 

ürünleri açısından ahşap–kahvelerde çıra ve 

yakacak olarak kullanılmaktadırlar. Gıdada ise 

meyveleri taze veya işlenmiş (reçel) olarak 

kullanılmakta olup, meyveler aynı zamanda tıpta 

antibiyotik olarak değerlendirildiği gibi 

hazımsızlık, dizanteri ve ishal için de 

kullanılmaktadır (Jason, 2005).  

Peyzaj planlama çalışmalarında 

kullanılacak süs elmalarının seçiminde, diğer 

bitkilerin seçiminde olduğu gibi planlanacak 

alanların yapısına uygun çeşitlerin kullanılması 

önem taşımaktadır. Seçilen ağaç çeşidinin alana 

sığması gerekmektedir. Standart süs elmaları 

genellikle 6–7,5 m boyunda büyüme ve 

göstermektedir. Kullanılacak alanda büyük bir 

ağaç için yeterli yer yoksa bodur çeşitler 

kullanılabilir. Süs elmaları formal bodurlardan 

standartlara kadar birçok forma sahiptir. Yaya ve 

araç trafiği için en az sorun teşkil eden dik 

gelişen çeşitler kullanılmaktadır. Ama eğer 

mekân kısıtlama sorunu yoksa (parklar, golf 

sahaları, giriş yolları bitkilendirmeleri, büyük 

yerleşim alanları vb.) görsel etkisi olan çeşitler 

düşünülmelidir (Klett ve Cox, 2008).  

 

Ekolojik Özellikler:  

Süs elmaları genel olarak soğuklara 

dayanıklı türlerdir. Elma türleri aslında yüksek 

rakımlı yerlerin bitkileri olduğundan, genellikle 

sert kışlara ve donlara karşı dayanıklıdırlar. 

Soğuk iklimlerde yaprağını döken bitki olan süs 

elmasının kullanılmasıyla, yaz aylarında gölge, 

kışın ise güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanılır. 

Çiçekli süs elmaları çok çeşitli topraklarda 

yetişebilir ve genelde fakir topraklara karşı da 

dayanıklıdırlar. Hafif asidik ve pH‟sı 5.0 ile 6.5 
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arasında olan toprakları tercih ederler (Drapper 

ve Japper, 2013). Süs elmaları tınlı, tınlı kumlu 

geçirgen topraklarda iyi gelişmektedir. Kurak 

bölgelerde ağır topraklarda susuzluğa 

dayanıklılığı artmaktadır. Kötü drenajlı 

topraklarda kök çürüklüğü meydana gelir. 

Kökleri fazla derine gitmez. Çok iyi toprak 

drenajı istemekle birlikte, kuraklık döneminde 

sulamaya gereksinimleri vardır. Çiçek ve meyve 

verimi için tam güneş alan yerlere dikim 

yapılmalıdır. Çiçekli süs elmalarında 

dormansinin kırılması için 7.2°C sıcaklık altında 

toplam 50 gün kalması gerektiğinden, birçoğu 

kışları ılıman geçen yerlerde iyi gelişmemektedir 

(Neumann, 1978).  

Ekolojik koşullara uygun olarak seçilecek 

süs elmaları çeşitlerinin fazla olması nedeni ile 

bitkisel tasarım çalışmalarında renk ve doku 

özellikleri ile estetik katkılar sağlanırken bakım 

maliyeti ve harcanan zaman da azalacağından 

dolayı ekonomik anlamda önem arz edecektir.  

 

Kullanım alanlarına göre süs elması bitkisinin 

kültür çeĢitlerinden örnekler:  

M. baccata cv. Jackii: Bu dik yayılan 

çeşitte, açılan 1.5 inç çapında tek çiçekler saf 

beyazdır. Bir arka plan grubu dikiminde 

kullanılmakta ve ön planda büyük malikâneler, 

parklar veya diğer büyük alanlarda her dem 

yeşiller ile birlikte düşünülmektedir.  

M. cv. Beverly: Bu dik yayılan ağacın 

koyu kırmızı tomurcukları berrak beyaz, tek 

çiçek halinde açılır. Dik formu ve küçük, parlak 

kırmızı meyveleri ile bu bitki bir cadde ağacı 

veya çim alanlarda ve parklarda bir örnek ağaç 

olarak kullanılabilir.  

M. cv. Bob White: Sezon ortasında çiçek 

tomurcukları pembe olup, tek çiçekleri beyaz 

açılmaktadır. Bob White çeşidi, beyaz çiçekli 

mükemmel görüntülü bir ağaç olup, kışın sürekli 

sarı meyveleri ile kuşları cezp etmektedir.  

M. cv. Candied Apple: Candied Apple 

süs elmasın çiçekleri 10–15 inç büyüklüğünde 

olup, kırmızı tomurcuğundan tek pembe çiçekler 

açar. Ağaç dalları yatay ve düzensiz formlu 

yayvan şekilde büyür. Yaprakları koyu yeşil ağır 

dokulu kırmızı sülfilelidir. Parlak kiraz kırmızısı 

renkte olan meyvelerinin çapı 5/8 inçtir ve aralık 

ayı boyunca devam eder.  

M. cv. Centurian: Bu dar dikey çiçekli 

süs elmasının gül kırmızısı çiçekler açan kırmızı 

tomurcukları vardır.  

M. cv. Coralburst: Coralburst çeşidinin 

çiçekleri 8 inç büyüklüğündedir. Çiçekler tek 

veya yarı çift açan gül pembesi rengindedir. Bu 

süs elması; zarif özellikleri, bodurluğu ve çekici 

çiçekleri ile neredeyse minyatür durumludur.  

M. cv. Donald Wyman: Donald Wyman 

süs elmasının çiçekleri 15–20 inç büyüklündedir. 

Genişleyen tomurcukları 1.75 inç çapında beyaz 

renkli olup, tek çiçekleri açılınca pembe 

olmaktadır. Diğer çiçekli süs elmaları neredeyse 

meyvelerini döktüklerinde, bu ağaç meyvesini 

kış mevsiminde iyi muhafaza etmektedir ve bu 

meyveler ya kuşlar tarafından yenmekte ya da 

kahverengine dönüşmektedir. Küçük, parlak 

kırmızı meyveler kuşlar için besin olarak hizmet 

verip onun çekiciliğini arttırmaktadır.  

M. halliana cv. Parkmanii: Parkman süs 

elmasının çiçekleri 15 inç büyüklüğündedir. Bu 

çeşit yuvarlak olarak büyüyen ve yavaş gelişen; 

pembe çiçekli süs elmalarından biridir. Ağacı 

küçükten orta yüksekliğe kadar olan boyu ile 

yuvarlak formu için peyzajda kullanılmaktadır.  

M. cv. Red Jewel: Red Jewel süs 

elmasının çiçekleri 15 inç büyüklüğündedir. 

Çiçekler, çok sayıda beyaz ve teklidirler. 

Yapraklar 2–3 inç uzunluğunda olup koyu yeşil 

renklidir. Orta boydaki bitki mücevher kırmızısı 

olup, yatay dalları ve mükemmel kırmızı küçük 

meyveleri ile peyzaj düzenlemelerinde 

kullanılmaktadır.  

M. cv. Robinson: Robinson süs elmasının 

çiçekleri 25 inç büyüklüğündedir. Bu güçlü 

gelişen bitkinin bol koyu pembe çiçekleri 

teklidir. Güçlü olarak gelişen bitki, çekici 

çiçekler ve meyveleri ile küçük bir peyzaj 

alanında iyi bir tek örnek ya da daha büyük 

peyzaj alanında gruplar halinde 

kullanılabilmektedir.  

M. sargentii: Bu süs elmasının çiçekleri 8 

inç büyüklüğündedir. Çiçek tomurcukları 

ilkbaharda açmaya başlar ve kısa sürede tam 

çiçeklenme olup 5 yapraklı (petallı) çiçek 

pembeden beyaza dönüşür. Çiçekli süs elması 

Sargentii, bir örnek bitki olarak küçük ev 

bahçesinde ve ayrıca geniş alanda gruplar 

halinde peyzajda etkin olarak kullanılabilir. Bu 

çiçekli süs elması üç ya da daha fazla gruplar 

halinde dikildiğinde büyük yamaçları 

mükemmel bir şekilde kapatmaktadır.  

M. sargentii cv. Tina: Bu süs elmasının 

çiçekleri 4–5 inç büyüklüğündedir. Parlak 

kırmızı tomurcuklar, çıkıntılı organlarındaki en 

parlak sarı polen kitleler, saf beyaz, tek çiçekler 
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hoş bir renk verir. Peyzajda bir yenilik olarak 

kaya bahçesi, veranda ya da eve yakın özel bir 

yerde kullanılmaktadır.  

M. sieboldii var. zumi cv. Calocarpa 

Redbud: Bu çeşit süs elmalarının çiçekleri 25 

inç büyüklüğündedir. Çiçekler tek ve koyu 

kırmızı tomurcuklarından 1 inç çapında ve beyaz 

renkte açarlar. Olağanüstü çiçekleri, yaprakları 

ve meyvesi ile her mevsim için en iyi çiçekli süs 

elmalarından biridir. Büyük peyzaj alanlarında, 

yüksekliğinden dolayı görüntü amaçlı bir cadde 

ağacı olarak veya gruplar halinde kullanılır. 

Yuvarlak yapılıdır.  

M. cv. Snowdrift: Snowdrift süs 

elmalarının çiçekleri 15–20 inç 

büyüklüğündedir. Sezon ortasında çiçeklenen 

Snowdrift, tomurcukta kırmızı ve açılınca beyaz 

olup, çapı yaklaşık 1.25 inç büyüklüğündedir. 

Çiçekler ağacı tamamen kaplayarak mükemmel 

renkli bir görüntü vermektedir.  

M. tschonoskii: Tschonoski süs elmaları 

çiçeklerinin büyüklüğü 30 inçtir. Çiçekleri 

küçük, beyaz ve çekici olduğu gibi çok bol 

değildir. 1 inç büyüklüğündeki meyvesi de 

seyrek ve donuk sarı–kahverengindedir. 

Olağanüstü yaprak rengi ile birlikte bu tür farklı 

olarak; dik, oval formu ile büyüme mevsiminde 

peyzaja renk katarak bir odak noktası 

durumundadır.  

M. cv. White Angel: White Angel süs 

elmaları çiçekleri 20–25 inç büyüklüğündedir. 

Beyaz ve tek çiçekleri nisan ayı sonlarında ağacı 

tamamen kaplayarak en seçkin çiçekli süs 

elmalarından biri haline gelir. Bu çeşit peyzajda 

bir örnek veya odak noktası olarak en iyi beyaz 

çiçekli, kırmızı meyveli süs elmalarından birini 

temsil etmektedir.  

M. cv. Winter Gold: Winter Gold çiçekli 

süs elması çiçeklerinin büyüklüğü 20 inçtir. 

Öncesinde beyaz olan tomurcuklar parlak 

kırmızı renkli olan tekli çiçeklere açarlar. 

Peyzajda orta boylu formu kullanılmakta ve 

kuvvetli donlara kadar rengini koruyan sarı 

meyvesi dikkat çekmektedir (Smith, 1981).  

 

Sonuç ve Öneriler 
Süs elmaları renk, doku ve form 

özellikleri ile dört mevsim değişiklik 

gösterebilen estetik katkısı yanı sıra mekansal, 

fonksiyonel ve ekolojik özellikleri açısından 

değerlendirilmiştir. Süs elmaları estetik 

özellikleriyle görsel açıdan tek tek veya gruplar 

halinde kullanılıp ilgi çekici mekânlar 

oluşturabilirler. Mimari öğelere renk, canlılık ve 

hareket getirerek mekândaki monotonluğu 

giderme ve mimari öğelerle birlikte 

kullanıldığında fon etkisi oluşturabilme 

özelliğine sahiptirler.  

Mekânsal ve fonksiyonel açıdan süs 

elmaları çevre sağlığına katkı sağlamaları, yazın 

güneş ışınlarını absorbe etmeleri, istenmeyen 

gürültü, görüntü, rüzgâr ve toz gibi etmenlere 

karşı perdeleme yaparak yalıtımı sağlamaları, 

yaya/ve taşıt trafiğini düzenlemede katkı 

sağlamaları, kent ortamında doğaya 

yabancılaşmış olan insana doğayı tanıma, 

mevsimsel değişimleri gözlemleyerek doğayla 

bütünleşme imkânını sağlayabilmeleri yönüyle 

önem arz etmektedirler.  

Kış mevsiminde donlara karşı dayanıklı ve 

yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedirler. 

Bu nedenlerden dolayı Türkiye‟de Doğu 

Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu‟da, 1800–3000 

m yükseklik arasında kışların soğuk, yaz 

aylarının serin geçtiği bölgeler için doğru 

bitkisel tasarım materyali olmaktadırlar. Bitkisel 

tasarım için, bitki materyalinin az olduğu soğuk 

bölgelerde kolay yetişmesi nedeniyle bu tür 

bölgelerde yapılacak olan planlamalarda iyi 

kompozisyonlar sağlama kapasitesine sahiptirler. 

Türkiye‟nin benzer ekolojik koşullara sahip 

bölgelerinde yapılacak olan planlamalar ve 

bitkisel tasarımlarda park ve bahçelerde, 

otoyollarda, bulvar çalışmalarında vb. alanlarda 

farklı kültür çeşitleri kullanılarak soğuk iklim 

bölgelerinde daha yaşanılabilir bir çevrenin 

oluşturulmasına katkı sağlamaktadırlar.  
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Özet 

Geofitlerin genel özellikleri olarak, göz alıcı güzellikte çiçeklere sahip olmaları, genellikle erken 

ilkbaharda veya sonbahar sonunda açan çiçekleri, ekolojik istekleri açısından kanaatkar olmaları, kolay 

yetiştirilebilmeleri ve çok kısa bir sürede çiçeklenmeleri gibi nedenlerden dünyanın birçok yerinde aranan ve 

yaygın olarak çevre düzenlemelerinde kullanılan süs bitkileri olmuşlardır. Sadece saksıda ve bahçede değil, 

kesme çiçek olarak da kullanılabilmeleri, ayrıca bazı türlerinin taşıdığı tıbbi ve besinsel özellikleri gibi 

nedenlerden de bu bitkilerin soğanları yaygın bir ticaret olanağına da sahip olabilmişlerdir.  

Rize İli Başhemşin yaylasında doğal olarak yayılış gösteren Crocus vallicola, genel olarak 900–2000 m 

yükseklikte yetişebilen, çok yıllık otsu bir türdür. Ağustos–Eylül aylarında açan son derece dekoratif beyaz 

çiçeklerinden dolayı halk arasında beyaz vargit adı verilmektedir.  

Bu çalışmada Iridaceae familyasına mensupCrocus cinsine ait C. vallicola‟nın morfolojik özellikleri 

ortaya konularak doğal peyzaj içerisindeki yayılışının değerlendirilmesiyle Peyzaj planlamalarına 

kazandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Crocus vallicola, doğal peyzaj, geofit 

 

Morphological Features and Examiantion in Natural Landscape of Crocusvallicola Distributed Naturally 

at Upland Meadows in BaĢhemĢin (ÇamlıhemĢin/Rize) 

Abstract 

Because of the properties of the geophytes like; excellent flowers, blooming at early spring and late 

autumn, having a wide limit of echological tolerance, culturing easily and blooming in a short time they are most 

wanted and common used ornamental species in environment arragements. Both all plant and their bulbous have 

commercial importance beause of not only they are used in flower pot and gardens but also they used as cut 

flowers, have nutrients and medical properties.  

Crocus vallicolawhichgrowsnaturally at Başhemşinbetween 900–2400 m. is a herb. It is known as 

“vargit” by local people beacuse of their decorative white flowers.  

The objectives of this study is to determine the morphological features and examine the distrubiton of C. 

vallicola, which is a species of Irıdaceae family, in natural landcape so that to supplement for bringing in this 

species to the landscape planning  

 

Anahtar Kelimeler: Crocus vallicola, natural landscape, geophyte 

 

GiriĢ 

Geç Sonbahar ve erken ilkbaharda açan 

çiçekleriyle Karadeniz yaylarını süsleyen 

çiğdemler halk arasında döngeri, vargit, yıkılgit, 

güzgülü, camburt çiçeği gibi adlarla anılır. Sarı, 

mavi, kırmızı, beyaz ve mor renklerde çiçeklere 

sahip Çiğdemler (Crocus spp.), otsu bitkileri 

içerisine alan Iridaceae familyasındandır. Bu 

familyanın dünyada 60 cins ve bunlara bağlı 

1500 türü bulunmaktadır. Bu türler genel olarak 

soğanlı bitkiler olarak bilinmektedir. Ülkemizde 

bazıları endemik olmak üzere 36 tür ve 36 alt 

türü olmak üzere toplam 72 takson doğal olarak 

yetişmektedir. Bu türlerin 19‟u ve alt türlerin 21 

tanesi olmak üzere toplam 40 taksonu Türkiye 

için endemik çiğdem türleridir (Vurdu ve Çiçek, 

1992).  

Crocus türleri çoğunlukla ormanlık 

alanlarda yada çayırlık ve fundalıklarda 

kendiliğinden yetişmektedir (Vurdu ve ark., 

2003). Yetişme istekleri bakımından yarıgölge–

aydınlık yerleri ve ılıman iklimleri daha çok 

tercih eder. Drenajı iyi, verimli, kumlu, yaprak 

çürüğü ve organik maddece zengin, nemli 

toprakları tercih etmektedir. Su istekleri az ve 

soğuğa karşı dayanıklıdır (Yücel, 2002). 
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Türkiye‟nin her köşesinde dağınık bir şekilde 

değişik çiğdem türlerine rastlanır. Ayrıca, 

çiğdemin bu yayılışı türlere göre 20 m–3250 m 

arasında değişen dikey yönde de bir yayılış 

göstermektedir (Davis, 1984).  

Peyzaj planlamasında başlıca unsuru, yeşil 

alan ve kitleleri oluşturan bitkiler teşkil eder. 

Bitkisel materyal seçiminde de doğal bitki 

örtüsünden yararlanmanın büyük önemi vardır. 

Bu seçimi ise iklimsel koşullar, toprak, jeoloji, 

topografya ve bunların etkisiyle oluşan doğal 

bitki örtüsü etkilemektedir (Korkut, 1993). 

Bunun yanı sıra, doğal bitki örtüsü yer aldığı 

peyzajın jeolojik yapısı, toprak, iklim ve 

hidrolojik durumu arasında bütünleyici bir ölçü 

sayılır. Öte yandan bitkiler peyzajın korunması, 

geliştirilmesi, onarım ve düzenlemesi yönünde 

peyzaj mimarlığının yaşamsal önem taşıyan 

canlı materyal topluluğunu oluştururlar 

(Bayraktar, 1980). Ülkemizin üç kıtanın kesişim 

ve geçiş bölgesinde bulunması; bitki gen 

kaynakları ve endemik bitkiler yönünden sahip 

olduğu potansiyeli koruma, tanıtma ve kullanma 

zorunluluğunu doğurmaktadır 

 Alpin alanlar ender ve çekici çiçeklerle 

bezenmiş kayalık peyzaj görünümündedir. 

Peyzajın strüktürü sade fakat rengarenk bitkilerle 

hayranlık uyandırır. Bu ilgiyi az sayıda ekstrem 

koşullarda yetişen bitkiler oluşturur. Rüzgarın 

belirgin iklim faktörü olması alpin bitkilerle 

kaplı alanlara rüzgar bahçesi adı verilmesine 

neden olmuştur (Foster, 1978). Bitki yapısında 

yüksekliğe bağlı tabakalaşmanın hemen hemen 

görülmediği alpin bölgelerde bitki örtüsü doğal 

peyzajın ana elemanı olarak dağların morfolojik 

yapısına hareketlilik ve görsel açıdan renk katar 

(Doğaner, 1991). Alpin peyzajlarda seyrek 

yayılış gösteren fakat dayanıklı yapı oluşturan 

bitkiler, kısa yaz mevsimi boyunca göz alıcı 

kompozisyonlar oluştururlar. Alpin bölgelerde 

rüzgarla hareket eden sadece az sayıdaki 

çiçeklerdir. İnsan ve zorlayıcı iklim şartlarına 

karşı koyan alpin bitkiler gelişimlerini sınırlı 

düzeyde sürdürmektedir. Alpin bitkilerin 

kendine özgü güzellik ve dayanıklılığı dağ 

peyzajlarına ayrı bir estetik kazandırmaktadır 

(Hunken ve Obus, 1978).  

Bu çalışmada Iridaceae familyasına 

mensup Crocus cinsine ait C. vallicola‟nın 

morfolojik özellikleri ortaya konulması, doğal 

peyzaj içerisindeki yayılışının değerlendirilmesi 

ve bu türlerimizin güzelliklerinin ve kullanım 

alanlarının vurgulanarak Peyzaj planlamalarına 

kazandırılmasına katkı sağlanması, 

amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 
Bu çalışmanın materyalini Rize İli 

Başhemşin yaylasında doğal olarak yayılış 

gösteren Crocus vallicola taksonları 

oluşturmaktadır. Bu yaylanın diğer adı Baş 

yayladır. 2470 rakımlı Hemşin, Kale ile verçenik 

arasında yer alır. Çamlıhemşin‟den 55–60 km 

uzaklıkta yer almaktadır.  

Çalışmanın yöntemini yerinde yapılan 

gözlemler, fotoğraflar ve literatürlerden de 

faydalanılarak yapılan değerlendirmeler 

oluşturmuştur.  

 

Bulgular ve TartıĢma 

Crocus vallicola’nın sistematiği ve 

morfolojik özellikleri: Crocus‟un, genel 

dağılımı Gürcistan, Türkiye‟deki dağılımı ise 

Kuzey Doğu Anadolu olarak bilinmektedir 

(Tubives).  

Bölüm: Magnoliophyta 

Sınıf: Liliopsida 

Alt Sınıf: Liliidae 

Takım: Liliales 

Familya: Iridaceae 

Cins: Crocus 

Tür: Crocus vallicola HERBERT 

Crocus vallicola genel olarak 900–2000 m 

yükseklikte yetişebilen, çok yıllık otsu bir 

türdür. Crocus vallicola, ince zarımsı, dipte 

paralel lifli, uçta zayıfça damarlıdır. Yapraklar 

3–5 adet, 1.5–2.5 mm genişliğindedir. Brahtecik 

yoktur. Periantın boğaz kısmı tüylü, beyaz, 

parçaları 3.5–6x0.7–1.6 cm, sivri uçlu, her 

birinin iç tarafında dipte 2 adet sarı benekleri 

vardır ve bunlar bazen mor damarlı olabilirler. 

Çiçekler beyaz renklidir (Şekil 1) ve Ağustos–

Ekim aylarında açar (Anşinve ark., 1994).  

Crocus vallicola’nın doğal peyzaj 

içerisinde değerlendirilmesi: Bir bölgenin 

topoğrafik yapısına dahil ova, vadi, dağ ve 

yaylaları, bölgenin doğal bitki formasyonlarının 

hacimleri, şekilleri ve renkleri ile birlikte ahenkli 

informal kompozisyonlar meydana getirerek o 

bölgenin doğal peyzajının temel hatlarını yaratır. 

Jeolojik yapı ve ekolojik şartlara bağlı olarak 

değişen bitki formasyonları nedeniyle bölgeler 

çeşitli tip ve karakterde peyzaja sahip olurlar 

(Tanrıverdi, 1973).  

Rize ve çevresi yayla ve alpin 

vejetasyonunun zengin bitki örtüsünün önemli 
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bir kısmını içermektedir. Geniş alanlarda, 

yamaçlarda, taşlık alanlarda yayılış gösteren 

Crocus‟lar doğal peyzaja ayrı bir canlılık 

kazandırmaktadır (Şekil 2).  

C. vallicola‟nın Başhemşin yaylasında 

yayılış alanlarına bakıldığında kayalık alanlarda 

da son derece yoğun ve sağlıklı bir şekilde 

geliştikleri görülmüştür. Birçok alpin bitkisi gibi 

C. vallicola‟ların da kaya bahçeleri için oldukça 

uygun olabileceği görülmüş, çiçeklenme zamanı 

göz önüne alındığında sonbaharda kaya 

bahçelerine renk getirebileceği düşünülmektedir 

(Şekil 3). Nitekim Richardson (1970), kaya 

bahçelerinin yaz sonu ve hatta sonbaharda 

çiçekli olması için uygun bitki türleri 

bulunduğunu vurgularken, Crocus‟ları da bu 

türler içerisinde göstermiştir.  

Yaklaşık 30 cm kadar boylanan ve toprak 

yüzeyini bir halı gibi örten sarılıcı, sürünücü, 

yayılıcı bodur bitkilere yer örtücü denilmektedir 

(Tanrıverdi, 1987). C. vallicola ölçü açısından 

değerlendirildiğinde yer örtücü bitki sınıfına 

uygun olduğu görülmektedir. Doğal yayılış 

alanında incelendiğinde yoğun olarak 

bulundukları yerlerde son derece etkili bir yer 

örtücü olarak kullanılabilecekleri 

söylenebilmektedir. Yeşil alanlarda yayılışı 

oldukça etkili göründüğü için, bu da çim 

alanlarda kullanılmalarının uygun olabileceğini 

gösterebilmektedir (Şekil 4).  

Yetişme ortamı özellikleri dikkate 

alındığında C. vallicola‟ların kayalık alanlarda 

bile gelişebildiği, sert rüzgarlara maruz kaldığı 

halde etkilenmediği görülmüştür. Yine yoğun 

olarak yer aldığı alanlarda beyaz renginin 

oldukça etkili olduğu görülmüştür (Şekil 5). 

Renginden dolayı peyzaj planlamalarında geçiş 

rengi olarak kullanılabilirler.  

 

Sonuçlar 

Bu çalışmada, Başhemşin yaylasında 

doğal olarak yayılış gösteren C. vallicola‟nın 

doğal peyzaj içerisinde ki yayılımı, yerinde 

yapılan incelemeler ve fotoğraflar yardımıyla 

değerlendirilmiş, bunun sonucunda C. 

vallicola‟nın gerek yetişme ortamı şartları, 

gerekse morfolojik özellikleri ile doğal peyzaja 

renk getirdiği görülmüştür. Ayrıca, doğal 

peyzaja kattığı değerlerin kentsel peyzajda da 

kullanılabileceği konusunda saptamalar 

yapılmıştır.  

Bunun sonucunda, C. vallicola‟ların 

taşıdıkları birçok özelliklerden dolayı geleceğin 

potansiyel bir süs bitkisi olabileceği 

görülmüştür. Çünkü, Crocus‟lar değişik 

renklerde çok güzel çiçekler açmakta ve 

kormundan dolayı çok yıllık bitki özelliği 

taşımaktadır. Bütün bu özellikleri bünyesinde 

bulunduran ve potansiyel bir süs bitkisi olan C. 

vallicola‟nın ve bütün doğal Crocus türlerimiz 

gibi süs bitkisi olarak park ve bahçelere 

kazandırılması için kültüre alınması, türün 

devamının sağlanması açısından büyük önem 

taşıyacaktır.  
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Özet 

Süs bitkileri estetik ve işlevsel fonksiyonları ile kentsel ve kırsal alanlara önemli katkılar sağlamaktadır. 

Süs bitkileri, kentsel alanda bir yandan ekolojik dengeyi koruyarak kentsel alanları ve yaşam kalitesini 

iyileştirirken, diğer yandan insanlara daha nitelikli farklı hazlar uyandıran yaşam alanı sağlamaktadır. Nüfusun 

büyük çoğunluğunun kentsel alanlarda yaşaması, kentsel yaşam kültürünün yıllar itibariyle sürekli değişmesi, 

yoğun ve stresli kentsel yaşam döngüsü gibi nedenlerden dolayı insanların doğaya olan özlemi ve peyzaj 

planlamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun sonucunda bir yandan süs bitkisine olan talep artarken, diğer 

yandan süs bitkilerini üreten ve satışını yapan ticari işletmelerinin de sayıları artmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

Rize ilinde süs bitkisi sektörünün genel durumunun ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Rize il merkezi ve 

ilçelerinde iç mekan süs bitkisi sektöründe faaliyet gösteren 22 firma tespit edilmiş ve bu firmalardan görüşmeyi 

kabul eden 20 işletme ile yerinde yüz yüze görüşme yapılarak kesme çiçek ve iç mekan süs bitkisi olarak 

kullanılan türler, uygulanan bakım yöntemleri, tüketici profili ve sektörde karşılaştıkları sorunların neler 

olduğuna dair sorular yöneltilmiştir. İl içerisinde dış mekan süs bitkisi sektöründe faaliyet gösteren (üretim, 

pazarlama ve peyzaj uygulamaları gerçekleştiren) 2 firma tespit edilmiş ve bu firmalardaki tür çeşitliliği, 

uygulanan bakım yöntemleri ve sektörde karşılaştıkları sorunların neler olduğuna dair sorular yöneltilmiş ve elde 

edilen bilgiler irdelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkisi sektörü, iç mekan süs bitkisi tüketimi, Rize ili süs bitkisi tercihleri 

 

User Preferences of Ornamental Plants and General Situation of The Ornamental Plants Sector in Rize 

Province 

Abstract 

Ornamental plants provide a significant contribution to urban and rural areas by esthetic and functional 

characteristics. Ornamental plants improves the quality of life by maintaining the ecological balance, on the 

other hand, provide different pleasures inspiring living space for the people. Because of the vast majority of the 

population live in urban areas, living culture in the urban changes over the years, busy and stressful urban life 

cycle of people yearning for nature and landscape planning is becoming increasingly important. As a result, the 

demand for ornamental flowers on the one hand while, on the other hand, produces and sells ornamental plants 

growing in numbers in commercial enterprises.  

The purpose of this study was to determine the general condition of ornamental plant sector in Rize. For 

this purpose, in the districts of Rize province center and indoor ornamental plant industry company operating in 

22 of these companies have been identified and agreed to meet face to face over the next 20 business done with 

cut flowers and used as indoor ornamental plant species, methods of care, consumer profile what are the 

problems faced by the industry and that the questions are asked. Outdoor ornamental plant sector in the province 

(production, marketing, and performing landscaping) two companies were identified and firms such diversity 

maintenance methods applied to the problems faced by the industry and the information obtained of questions 

and discussed what is going on.  

 

Keywords: Ornamental plant sector, consuption of interior ornamental plant, ornamental plant preferences in 

Rize 

 

GiriĢ 

Estetik, fonksiyonel ve ekonomik 

amaçlarla üretilen dekoratif bitkilere süs bitkileri 

denilmektedir. Süs bitkileri genel bir kavram 

olup, kesme çiçek, iç mekan süs bitkileri, dış 

mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları 

yetiştiriciliği olarak ayrılmaktadır. Kesme 

çiçekler ve iç mekan süs bitkileri, dünya 

ticaretinde %80‟lik payla önemli bir grubu 

oluşturmaktadır (Groot, 1998).  

Kentlerimizde ve yakın çevremizde yeşil 

dokuyu artırma çabaları beraberinde artan dış 

mekan bitkilerine gereksimi de ortaya 

çıkarmaktadır. Dış mekan bitkileri yetiştirilen 
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alanlar, yabancı ülkelerde düzenli fidanlıklar 

seklinde yıllar önce organize edilmiş olmasına 

karsın, ülkemizde gerçek anlamda süs ağaçları 

ve çalılarının üretimi için fidanlık kurulması 

Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır. Ankara‟da 

bugün Kurtuluş Parkı‟nın bulunduğu yerde ve 

Atatürk Orman Çiftliği içinde ilk fidanlıklar 

kurulmuştur. Günümüzde ise dış mekan bitkileri 

yetiştiren fidanlıklar incelendiğinde, üretimin 

çoğunlukla Orman Genel Müdürlüğü, 

Karayolları, Devlet Demir Yolları, Devlet Su 

işleri ve Belediye fidanlıkları ve düşük bir 

oranda da özel fidanlıklar tarafından yapıldığı 

görülmektedir (Ay, 2009).  

Ülkemizde iç mekan süs bitkisi üreten 

firmaların çoğunluğunun Yalova ilinde 

bulunduğu ve genellikle bitkilerin yurt dışından 

getirilip satış boyuna kadar büyütüldükleri, 

bitkileri kendileri üreten isletmelerin oldukça az 

olduğu bilinmektedir (Ay, 2009).  

Yüzyılı askın süredir dışsatımı yapılan 

doğal çiçek soğanları, Türkiye‟de süs bitkilerinin 

ilk olarak tanınmasında öncülük yapan süs 

bitkisi gurubudur. Doğasında bulunan çiçek 

soğanlarının söküm ve ticareti 1800‟lü yıllardan 

beri yapılmaktadır. Türkiye‟de çiçek soğanları 

ticaretinin yapıldığı başlıca iller, Adıyaman, 

Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, 

Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, 

Giresun, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, 

Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, 

Mersin, Muğla, Samsun, Trabzon, Urfa‟dır. 

Ancak, 1970‟li yılardan sonra ihracatın hızla 

artması sonucu doğanın tahrip olduğu yolunda 

kamuoyunda görüşler belirmeye başlamıştır 

(Ergun ve ark., 1997).  

Günümüzde süs bitkileri üretim 

potansiyeli yüksek olan ve pazarda önemli yere 

sahip işletmeler, İstanbul, Yalova, İzmir, Adana, 

Mersin, Antakya, Antalya, Samsun, Sakarya 

çevresinde yayılmış olan özel işletmelerdir. 

Üretim yapan kuruluşlara ait bilgiler ise 

“Kapasite Raporu” ile toplanmaktadır (Bozkurt 

ve ark., 2006).  

Ülkemiz gerek iklim ve gerekse toprak 

özellikleri bakımından süs bitkileri 

yetiştiriciliğine son derece uygundur. Türkiye‟de 

süs bitkileri üretimine yeterli önem 

verilmemekte ve dünya ticaretinde çok küçük bir 

pay almaktadır (Subaşı ve ark., ., 2010). Dış 

mekân süs bitkileri sektörünün gelişimini 

kısıtlayan nedenler pazarlama, kısıtlı sermaye, 

tanıtım ve ulaşım sorunu yanı sıra toplumun 

eğitimsizliği ve süs bitkisi tüketimi kültürünün 

olmayışıdır (Sakal, 2005).  

Bu çalışmada Rize ili süs bitkisi 

sektörünün, problemleri, kapsamları ve çalışma 

biçimleriyle genel durumunun ortaya konulması 

hedeflenmiş, elde edilen bilgiler doğrultusunda 

süs bitkileri sektörleri ile ilgili Rize‟de yaşanan 

sorunlar belirlenerek, gelecekte yapılacak 

çalışmalara katkıda bulunulması açısından 

önerilerde bulunulmuştur.  

 

Materyal ve Yöntem 

Rize ilinde süs bitkisi sektörünün genel 

durumunun tespiti amacıyla yapılan çalışmada 

araştırma alanı olarak Rize il merkezi ve 

Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçeleri ele alınmıştır. 

20.12.2010–18.01.2011 tarihleri arasında 

yürütülen bu çalışma kapsamında, iç mekan süs 

bitkisi sektöründe faaliyet gösteren 22 adet, dış 

mekan süs bitkisinde faaliyet gösteren 2 adet 

firma tespit edilmiş ve bu firmalardan görüşmeyi 

kabul eden 20 adet firma ile yerinde yüz yüze 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Kesme çiçek ve iç 

mekan süs bitkisi olarak kullanılan türler, 

uygulanan bakım yöntemleri, tüketici profili ve 

sektörde karşılaşılan sorunların neler olduğuna 

dair sorular yöneltilerek bu konular hakkında 

sözlü görüşme ve yerinde yapılan tespitler 

doğrultusunda işletmelerin potansiyelleri sözel 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular  

ĠĢletmelerin nitelikleri 

Rize ili merkezinde 8 firma, Ardeşen 

İlçesinde 7, Pazar ilçesinde 5, Çayeli ilçesinde 4 

olmak üzere süs bitkisi sektöründe faaliyet 

gösteren 24 firma tespit edilmiştir. Bu 

firmalardan 4‟ü sadece iç mekan süs bitkisi 

satışı, 17‟si kesme çiçek ve iç mekan süs bitkisi 

satışı, 1‟i hem iç mekan süs bitkisi satışı hem de 

dış mekan süs bitkisi sektöründe, 1‟i ise sadece 

dış mekan süs bitkisi sektöründe faaliyet 

göstermekte oldukları tespit edilmiştir. Dış 

mekân süs bitkisi sektöründe aktif olan iki 

firmanın ikisinde de üretim, yetiştiricilik, 

pazarlama ve peyzaj uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir.  

Üretim yapan bu iki işletmeninde, 

günümüz teknolojisinden uzak, aileden 

öğrendiği yöntemlerle kolay üretilebilen bazı 

türlerin üretimini sınırlı sayılarda 

gerçekleştirdiği görülmüştür. Fidanlıklarda 

üretilen bu bitkilerde herhangi bir 
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standartlaşmaya gidilmediği gibi, planlama, 

üretim programlaması ve üretilen türlerin 

kayıtları, bitki listeleri bulunmadığından üretim 

potansiyelleri tespit edilememiştir. Rize ilinde 

yer alan bu işletmelerde üretimden çok, İstanbul, 

Yalova çevrelerindeki üreticilerden temin edilen 

bitkilerle ikinci el satışı yapılmakta ve sadece iç 

piyasaya satış yapılmaktadır. Özellikle dış 

mekan süs bitkileri satışı resmi kurumların 

(belediyeler gibi) talepleri doğrultusunda gelişim 

göstermektedir. Yöredeki halkın dış mekan süs 

bitkisi talebinin oldukça sınırlı olduğu 

görülmüştür. Peyzaj mimarlığı hizmeti taahhüt 

eden işletmelerin bünyesinde ne peyzaj mimarı 

nede yeterli teknik personel barındırmadığı 

görülmüştür. Ayrıca bu işletmelerin geleceğe 

yönelik üretim ya da gelişim planlaması 

yapmadığı görülmüştür.  

 

ĠĢletmelerde mevcut olan süs bitkileri 

Kesme çiçekler: Kesme çiçek satışı yapan 

firmalarda bulunan türler çeşitlilik olarak sınırlı 

olup, Karanfil (Dianthus), Cipso (Gypsophilia), 

Zambak (Lilium), Papatya (Matricaria), Gerbera 

(Gerbera), Gül (Rosa), Kasımpatı 

(Chrysanthemum), Beyaz Yelken 

(Spathiphyllum), Sümbül (Hyacinthus), 

Lisianthus (Lisyantüs), Kuşkonmaz (Asparagus 

officinalis), Hüsnüyusuf (Dianthus barbatus) 

türlerinin en çok bulunan türler olduğu tespit 

edilmiştir. Kesme çiçek olarak halkın en çok 

talep ettiği türler Şekil 1‟de gösterilmiştir.  

Ġç mekan süs bitkileri: İç mekan süs 

bitkisi satışı yapan firmalardan 21‟i ile yerinde 

görüşme yapılarak sektörde bulunan türler tespit 

edilerek Çizelge 1 de gösterilmiştir. Firmalardan 

edinilen bilgiye göre en çok tercih edilen türler 

Şekil 2‟de gösterilmiştir.  

DıĢ mekan süs bitkileri: Dış mekan süs 

bitkisi sektöründe yer alan firmalardan edinilen 

bilgiye göre, Açelya (Azalea sp.), Kamelya 

(Camellia sp.), Mavi Ladin (Picea Pungens) 

bitkilerinin üretim ve yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. İşletmelerde satışı yapılan dış 

mekan süs bitkilerinden bazıları Çizelge 2‟de 

verilmiştir.  

 

ĠĢletmelerde karĢılaĢılan sorunlar 

Süs bitkisi talebinin yıl içerisinde düzenli 

olmadığı, yoğunluğun daha çok yaz aylarında 

olduğu, diğer zamanlarda ise anneler günü, 

öğretmenler günü gibi özel günler haricinde 

yeterli talebin olmadığı belirtilmiştir. Bu da 

ekonomik sorunlara neden olmakta ve talebin 

yeterli olmaması nedeniyle özellikle kesme çiçek 

ve iç mekan süs bitkisi satışı yapan işletmeler 

mali yaşamlarını sürdürebilmek için beraberinde 

farklı sektörlere de yönelmektedirler.  

İşletmeler yine ekonomik sebeplerden 

teknik eleman bulundurmaktan 

kaçınmaktadırlar. Ayrıca giderlerin yüksek, 

satışların düşük olması üretimi de sınırlamakta 

üretim planlaması yapılamamaktadır. Yine 

ekonomik sebepler tür çeşitliliğine de yansımış 

olup, üretim alanlarına uzaklık sebebiyle artan 

maliyet ve nakliye esnasında yaşanılan sorunlar 

tür çeşitliliğinde kısıtlanmaya yol açmaktadır.  

Rize ili süs bitkileri sektörünün hızlı 

gelişim gösterdiği merkezlere ve geniş pazar 

olanağı olan büyük kentlere uzak olması 

nedeniyle kesme ve dış mekan süs bitkisinde 

birkaç tür dışında üretim yapılamamakta iç 

mekan, kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerini 

genellikle Marmara ve Ege bölgesinden temin 

edilmektedir.  

 

Sonuçlar ve TartıĢma 

İşletmelerin genel yapılarına bakıldığında 

tümünün yöneticileri öncesinde farklı işlerle 

meşgul olmuş, sonrada süs bitkisi sektörüne 

girmiş kişiler olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

aile işletmesi şeklinde yönetilip, uzman personel 

bulundurmamaktalar. İşletmeler süs bitkileri 

sektörü ile ilgili gelişimleri yeterince takip 

etmemektedirler. Bunun sonucu olarak da 

işletmeler, estetik ve teknik açıdan oldukça 

yetersiz olup, yeni teknolojileri takip 

edememektedir.  

Ekonomik yetersizliğin en önemli 

kısıtlayıcı etken olduğu görülmüştür. Pazarlama, 

sermayenin yetersizliği, tanıtım ve ulaşım 

sorunu yanı sıra toplumun eğitimsizliği ve süs 

bitkisi tüketimi kültürünün olmayışı ekonomik 

problemlerin çoğalmasına yol açmaktadır. 

Nitekim çalışma verilerine göre de, çiçekçilerin 

%25 inde kesme çiçek bulunmakta geri kalan 

%75 i ise sadece özel günlerde kesme çiçek 

temini yapıp satışı gerçekleştirmektedirler. Yine 

kış aylarında satışların düşmesi nedeniyle tür 

çeşitliliği kısıtlanmakta, sezonunda ise her 

firmada en az 20 farklı tür bulunmaktadır. 

Ayrıca firmaların %62‟sinde ekonomik 

nedenlerden dolayı, sadece süs bitkisi satışı değil 

bunun yanı sıra, reklamcılık, dekorasyon, 

hediyelik eşya satışı gibi yan ürünlerin satışı da 

yapılmaktadır. Bunun sebebi olarak işletmeciler 
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süs bitkisi tüketiminin yıl içerisinde düzenli 

olmayışı, özellikle yaz ve bahar aylarında ve 

özel günlerde (anneler, öğretmenler, sevgililer 

günü gibi) haricinde gelirin yetersiz olmasını 

neden olarak göstermişlerdir.  

Halkın süs bitkisi hakkında yeterince 

bilinçli olmaması, açık yeşil alanlarda süs bitkisi 

kullanımının az olması nedeniyle planlı ve 

sürekli üretim planlamasının yapılamadığı 

görülmüştür.  

Rize ilinde süs bitkisi sektörlerinin 

gelişme kaydedebilmesi için, halkın bu konuda 

bilgilendirilmesi yanında yerel yönetimlerin bu 

sektörleri desteklemesi, işletmelerin ise daha 

modern yatırımlar yapıp, gelişmeleri takip 

etmeleri ve bünyelerinde sürekli teknik personel 

bulundurmaları gerekli görülmektedir.  
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Çizelge 1. İşletmelerde mevcut olan iç mekan süs bitkileri 
No Türkçe İsim Latince İsim No Türkçe İsim Latince İsim 

1 Zambak Lilium 19 Beyaz Yelken Spathiphyllum 

2 Sycas Cycas 20 Kurt Kulağı Syngonium 

3 Benjamin Ficus benjamin 21 Atatürk Çiçeği Euphorbia pulcherima 

4 Şeflora Schefflera 22 Sklamen Cyclamen 

5 Kroton Codiaeum variegatum 23 Areka Chrysalidocarpus lutescens 

6 Süs biberi Capsicum 24 Kalanşo Kalanchoe calandiva 

7 Yukka Yucca flamentosa 25 Açelya Azalea japonica 

8 Dresana Dracaena  26 Kasımpatı Chrysanthemum 

9 Caletya Calathea  27 Guzmanya Guzmania 

10 Kaktüs Cactus 28 Açmia Aechmea 

1 Orkide Phalaenopsis 29 Aglonema Aglaonema 

12 Menekşe Saintpaula  30 Pandurata Ficus lyrata 

13 Dua çiçeği Calathea lancifolia 31 Paşa Kılıcı Sanseviera trifasciata 

14 Kauçuk Ficus elastica 32 Zinya Zinnia elegans 

15 Difenbahya Dieffenbachia 33 Şebboy Matthiola 

16 Antrium Anthurium 34 Sabır Agave 

17 Begonya Begonia 35 Dua Çiçeği Marantha 

18 Menekşe Saintpaulia 36 Deve Tabanı Monstera deliciosa 

 

Çizelge 2. İşletmelerde mevcut olan dış mekan süs bitkileri 
No Latince İsim Türkçe İsim No Latince İsim Türkçe İsim 

1 Abies nordmanniana Doğu Karadeniz Göknarı 27 Abelia grandiflora Abelya 

2 Acer campestre Ova Akçaağacı 28 Agave americana Sabır 

3 Acer negundo  Dişbudak Yap Akçaağaç 29 Aucuba japonica Japon Akubası 

4 Acer palmatum  Alev Akçaağacı 30 Azalea japonica Açelya 

5 Betula pendula Huş 31 Berberis thunbergii Kadın tuzluğu 

6 Albizzia jülibrissin Gülibrişim 32 Buxus sempervirens  Şimşir 

7 Cercis siliquastrum Erguvan 33 Callistemon citrinus Fırça çalısı 

8 Cedrus atlantica "Glauca" Mavi Atlas Sediri 34 Camellia japonica Kamelya 

9 Cupressocyparis leylandii  Leylandi 35 Cotoneaster horizentalis Taşelması 

10 Hibiscus syriacus Ağaç Hatmi 36 Cydonia japonica Bahardalı 

11 Lagerstroemia indica Oya 37 Deutzia scabra Havlu püskülü 

12 Laurocerasus officinalis Karayemiş 38 Euonymus japonica  Taflan 
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13 Laurus nobilis Defne 39 Hebe veronica Hebe Çalısı 

14 Magnolia grandiflora Büyük Çiçekli Manolya 40 İlex variegata Çobanpüskülü 

15 Magnolia soulengeana Saray Manolyası 41 Juniperus communis  Ardıç 

16 Nerium oleander Zakkum 42 Juniperus sabina  Sabin Ardıç 

17 Pawlonia tomentosa Pavlonya 43 Juniperus horizentalis  Yayılıcı Ardıç 

18 Punica granatum Süs Narı 44 Kerria japonica  Kanarya Gülü 

19 Prunus ceracifera  Kırmızı Yap. Süs Eriği 45 Mahonia aquifolium Sarı Boya Ağacı 

20 Photinia serrulata Alev Ağacı 46 Philadelphus coronarius Filbahri 

21 Picea pungens "Glauca" Mavi Ladin 47 Pittosporum tobira Pittosporum 

22 Robinia pseudoacacia Akasya 48 Syringa vulgaris Leylak 

23 Salix babylonica Salkım Söğüt 49 Viburnum opulus  Kartopu 

24 Taxus baccata  Porsuk 50 Viburnum tinus Defne Yap Kartopu 

25 Thuja occidentalis  Batı mazısı 51 Weigela coraiensis Vangelya 

26 Thuja oridentalis  Doğu Mazısı 52 Yucca flamentosa Avize 

 

 
Şekil 1. İşletmelere göre yöre halkı tarafından en çok talep edilen kesme çiçek türlerinin dağılımı 

 

 
Şekil 2. İşletmelere göre yöre halkı tarafından en çok talep edilen iç mekan süs bitkilerinin dağılımı 
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Özet 

Peyzaj tasarımlarının en önemli unsurlarından birisi olan süs bitkilerinin üretimi insanların talepleri 

doğrultusunda gelişmektedir. Her sektörde olduğu gibi süs bitkileri sektöründe de tüketici bilincinin artması ile 

üretilen süs bitkilerinin kalitesi de artmaktadır.  

Bu çalışmada Rize ilinde yaşayan halkın iç ve dış mekân süs bitkisi konusundaki görüşleri ve sahip 

oldukları bazı bilgilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2011 tarihinde Rize ili ve ilçelerinde 100 

kişi üzerinde yüz yüze görüşülerek anket yöntemi uygulanmıştır. Anket içerisinde demografik yapının 

belirlenmesi amacıyla yaş, cinsiyet, gelir durumu, meslek, eğitim durumu ile ilgili soruların yanı sıra süs bitkileri 

bakım ve üretim konusunda bilgi düzeyi, iç mekan ve dış mekan süs bitkisinde en çok sevilen ve tercih edilen 

türlerin neler olduğu tespitine yönelik konularda 4‟ü açık uçlu olmak üzere toplam 10 soru yöneltilmiştir. Anket 

verileri tanımlayıcı istatistikle frekans dağılımına bakılarak değerlendirilmiştir.  

Günümüzde yapay süs bitkileri sektörünün gittikçe gelişme kaydettiği görülmektedir. Oysa süs bitkilerine 

bakış açısı sadece estetik olarak değil aynı zamanda işlevsel fonksiyonlarına yönelikte olmalıdır. Özellikle küçük 

ve doğal yeşil alanlarının fazla olduğu yerleşimlerdeki insanlar, sadece kırsal alandaki bitkilerin yeterli olmadığı, 

kentsel alanda ki bitkilerin de önemli olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Süs bitkisi, süs bitkisi kullanımı, tüketici profili, Rize 

 

Consumer Profile of Ornamental Plants in Rize Province and Determination of Potential Use 

Abstract 

Production of ornamental plants which is one of the most important aspects of landscape design has 

developed in line with the evolving demands of people each industry sector as well as ornamental plants, 

ornamental plants produced with the increase of the quality of consumer awareness is increasing.  

In this study it was aimed to exhibit the knowledge and opinions about the indoor and outdoor ornamental 

plants of the people who live in the province of Rize. Face–to–face interviews were conducted with 100 people 

living in center and districts of Rize. Besides the questions about demographic structure of the group 10 

questions about the maintenance and production of ornamental plants and the most preferred type of indoor and 

outdoor ornamental plant were asked. The survey data were evaluated by descriptive statistical and frequency 

distribution.  

Nowadays, it is seen that artificial ornamental plants sector has been growing. However, ornamental 

plants, not only aesthetically, but also a functional point of view should be aimed at functions. Especially in 

small settlements and natural green spaces are more people, just not enough plants in rural areas, in urban areas 

is also important that the plants should be informed about.  

 

Keywords: Ornamental plant, ornamental plant use, consumer profile, Rize 

 

GiriĢ 

Küresel ısınma, çarpık kentleşme, 

sanayileşme ve nüfus artışının neden olduğu 

çevre sorunlarıyla birlikte insanlar doğadan 

gittikçe uzaklaşmış, doğaya olan özlemlerini 

kentsel açık yeşil alanlardan ya da yaşadıkları 

mekânlarda oluşturabildikleri alanlardan 

karşılama yoluna gitmişlerdir. Böylece 

insanların gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlıkları 

açısından süs bitkisine olan taleplerinin 

artmasıyla süs bitkileri sektörü önemli ölçüde 

gelişme kaydetmiştir.  

Estetik, fonksiyonel ve ekonomik 

amaçlarla üretilen dekoratif bitkilere süs bitkileri 

denilmektedir. Süs bitkileri genel bir kavram 

olup, kesme çiçek, iç mekan süs bitkileri, dış 

mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları 

yetiştiriciliği olarak ayrılmaktadır. Kesme 

çiçekler ve iç mekan süs bitkileri, dünya 

ticaretinde %80‟lik payla önemli bir grubu 

oluşturmaktadır (Groot, 1998).  
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Göz alıcı, stres giderici, ruh güzelliği ve 

dekoratif özelliklerinden dolayı evlerimize kadar 

giren saksılı süs bitkileri dış mekan veya kesme 

çiçeklere tercih edilmektedir. Özellikle 

kentleşme sonucunda büyük şehirlerdeki yeşil 

alanlar, bahçeler hatta balkonlar ortadan kalktığı 

için evlerdeki salon süs bitkileri günümüz insanı 

için son derece önemli olmaktadır. İnsanların 

birlikte yaşamak zorunda olduğu eşyalar cansız, 

soğuk ve asık suratlıdır. Bu durum, yapraklı 

veya çiçekli saksılı süs bitkileri ile 

canlandırılırken insanı hayata bağlar ve ortama 

canlılık getirir (Çelik, 2006).  

İç mekân süs bitkileri dış ortamdakilere 

göre daha kontrollü şartlarda yetişme imkânı 

bulduğundan nerede olursanız olun istediğiniz 

tür veya çeşit süs bitkisini yetiştirebilirsiniz. 

Çünkü dış ortamdaki toprak ve iklim 

özelliklerini kontrol altına almak imkânsızdır. İç 

ortamda yetiştirilen süs bitkileri özel harç 

konulmuş saksılarda ve nemli bol ışık yada az 

ışık alan ortamlara konularak rahatlıkla 

yetiştirilebilir. Ayrıca saksılı süs bitkileri uzun 

ömürlüdür ve kesme çiçeklere göre tercih 

edilirler demiştir (Çelik, 2006).  

Günümüzde süs bitkileri sektörü, bitkisel 

üretim çalışmalarında önemli bir yere sahip olan 

ve ekonomiye büyük katkı sağlayan etkili bir 

sektör olarak görülmektedir. Ülkemiz gerek 

iklim ve gerekse toprak özellikleri bakımından 

süs bitkileri yetiştiriciliğine son derece 

uygundur.  

Türkiye‟de 28 ilde süs bitkileri üretimi 

yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller 

sırasıyla İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova, Bursa 

ve Isparta‟dır (Güney ve Falay, 2013).  

Antalya ve İzmir kesme çiçek üretiminde 

en önemli illerdir. 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 (Güney ve Falay, 2013).  

Sakarya, Yalova, İstanbul, Adana, 

Osmaniye iç ve dış mekan bitkileri üretiminde 

önemli yere sahiptir. Sakarya bölgesi de 

istatistiklerden görülmeyen ama son 5 yıldır çok 

önemli dış mekan süs bitkileri üretimi yapılan 

bir bölgedir. Bu bölgede üretimin ihracata 

yönelik konumlandırıldığı 500 hektara yakın 

üretim alanı bulunmaktadır. Özellikle Sakarya 

merkez olmak üzere Arifiye, Sapanca, 

Pamukova ilçelerinde yoğun üretim alanları 

görülmektedir (URL–1)  

Süs bitkileri ticaretinde en büyük payı 

kesme çiçekler almaktadır. Bununla birlikte, 

ihracata yönelik kesme çiçek üretiminde üretim 

materyalleri de dışarıdan sağlanmaktadır. Bu 

durum süs bitkisi ihracatında çeşitlilik 

sağlanamadığına ve sektör ihracatında önemli 

sorunlar olduğuna işaret etmektedir (Ay, 2009).  

Bu çalışmada, Rize ilinde yaşayan halkın 

iç ve dış mekân süs bitkisi konusundaki 

görüşleri, konuyla ilgili sahip oldukları bilgi 

düzeyi, süs bitkisi tercihlerinin ve süs bitkilerine 

bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Rize ilinde yaşayan halkın iç ve dış mekan 

süs bitkisi konusunda görüşlerinin bilgilerinin 

tespiti amacıyla yapılan çalışmaya 44 Erkek 56 

kadından oluşan 100 gönüllü denek katılmıştır.  

Kullanılan ankette demografik yapının 

belirlenmesi amacıyla yaş, cinsiyet, gelir 

durumu, meslek, eğitim durumu ile ilgili 

soruların ardından 4‟ü açık uçlu olmak üzere 

toplam 10 soru yöneltilmiştir. Sorularda 

katılımcılara birden fazla tercih seçeneği 

sunulmuştur.  

Çalışmada 15.07.2011–29.07.2011 

tarihleri arasında Rize il merkezi ve ile bağlı üç 

ilçede katılımcılarla yüz yüze görüşülerek 

standart anket formu uygulanmıştır. Anket 

verileri tanımlayıcı istatistikle frekans 

dağılımına bakılarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan deneklerin 

demografik yapısına bakıldığında; eğitim 

durumunun %46 lise ve dengi okul, %21 lisans, 

%16 ortaokul, %14 ilköğretim mezunu iken 

%3‟ü ise bu konuda cevap vermediği 

görülmüştür. Meslek durumlarının ise, 

çoğunlukla ev hanımı ve esnaf olduğu ve bunları 

sırasıyla öğrenci, emekli, serbest meslek sahibi, 

kamu kurumu çalışanının takip ettiği 

belirlenmiştir.  

Katılımcıların gelir durumlarının 

bakıldığında ise, ankete katılan 100 kişiden 

59‟unun bu soruya cevap vermiş olduğu ve gelir 

durumlarının 500 TL ile 2000 TL arasında 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir.  

Anket değerlendirildiğinde süs bitkisi 

nedir sorusuna katılımcıların büyük 
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çoğunluğunun çiçekli bitkileri süs bitkisi olarak 

değerlendirdiği görülmüştür (Şekil 1).  

“En çok sevdiğiniz süs bitkileri nelerdir” 

sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde çiçek 

olarak en sevilen süs bitkilerinin sırasıyla Gül, 

Menekşe, Papatya, Lale, Karanfil ve Orkide 

türlerinin olduğu görülmektedir. Çalı grubunda 

ise, en yüksek dağılımların Şimşir, Çay, Mazı, 

Orman Gülü, Açelya türlerinde, ağaç grubunda 

ise Çam, Akasya, Çınar, Ladin, Kiraz, Manolya, 

Ihlamur, Söğüt ve Servi türlerinde olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 2–3–4).  

“Ev veya işyerinizde kullandığınız süs 

bitkisi var mıdır? sorusuna verilen cevaplar 

değerlendirildiğinde en yüksek dağılımın Gül, 

Menekşe, Papatya, Çam, Hanımeli, Açelya, 

Begonya türlerinde olduğu görülmektedir (Şekil 

5).  

Anket verileri değerlendirildiğinde “Süs 

bitkisi dışında kullanılan bitkiler” sorusuna 

verilen cevaplarda en yüksek dağılımların 

sırasıyla Elma, Kivi, Armut, Mandalina, 

Karayemiş, Çam, Hanımeli, Çay türlerinde 

olduğu saptanmıştır (Şekil 6).  

“Evinizde bulunan iç mekân bitkileri 

nelerdir” sorunda ise Menekşe, Begonya, 

Sardunya, Camgüzeli, Kaktüs, Dua çiçeği, en 

çok verilen cevaplar olduğu belirlenmiştir (Şekil 

7).  

Araştırmaya katılan deneklerin iç mekan 

süs bitkilerine bakımının çoğunlukla sulama ve 

kuru yaprak temizliği şeklinde değerlendirdiği 

görülmüştür (Şekil 8).  

Katılımcıların dış mekân süs bitkileri 

bakımını da sırasıyla sulama, kuru yaprak 

temizliği, gübreleme ve saksı değişimi şeklinde 

değerlendirdiği tespit edilmiştir (Şekil 9).  

“İç mekan ve ya dış mekanlarda yer alan 

süs bitkilerinizin bakımı konusunda bilgilerinizi 

arttırmak için neler yaparsınız” sorusuna 

katılımcıların %23‟ü araştırma yapmam cevabını 

verirken %66 bir bilene danışırım cevabını 

işaretlemiştir. %53‟ü internetten araştırırım 

derken %18‟i sadece araştırırım cevaplarını 

vermişlerdir (Şekil 10).  

Ankete katılanların kendi evine ya da 

bahçelerine çiçek satın alma oranının sadece 

%22 olduğu görülmüştür (Şekil 11).  

Ankete katılanlarda 30‟erkek, 14‟u kadın 

olmak üzere 44‟ü bitki yetiştirmediklerini 

belirtmişlerdir. 43 kişi bitkilerin dallarından bitki 

ürettiğini, 32 kişi tohumdan üretim yaptığını, 22 

kişi ise, yan sürgünlerden üretim yaptıklarını 

ifade etmişlerdir (Şekil 12).  

 

Sonuçlar ve TartıĢma 

Rize il merkezi ve ile bağlı üç ilçede süs 

bitkisi tüketici profilinin ve kullanım 

potansiyelinin belirlenmesi için yapılan bu 

çalışmada, tüketicilerin genelde eğitimli ve 

ekonomik düzeylerinin orta düzeyde olmasına 

rağmen süs bitkileri hakkında yeterince bilinçli 

olmadığı görülmüştür. Katılımcıların 

cevaplarından varılan sonuca göre süs bitkisi 

denildiğinde ilk akla gelenin çiçek açan 

bitkilerin, özelliklede saksılı süs bitkilerinin 

olduğu saptanmıştır. Oysa Groot (1998) 

çalışmasında estetik, fonksiyonel ve ekonomik 

amaçlarla üretilen dekoratif bitkilere süs bitkileri 

denilmektedir, diye belirtmiştir. Nitekim Çelik 

(2006) yaptığı çalışmada göz alıcı, stres giderici, 

ruh güzelliği ve dekoratif özelliklerinden dolayı 

evlerimize kadar giren saksılı süs bitkileri dış 

mekân veya kesme çiçeklere tercih edildiğini, 

özellikle kentleşme sonucunda büyük 

şehirlerdeki yeşil alanlar, bahçeler hatta 

balkonlar ortadan kalktığı için evlerdeki salon 

süs bitkilerinin günümüz insanı için son derece 

önemli olduğunu söylemiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre dikkat çekici bir 

nokta olarak katılımcıların yörenin doğal 

florasında bulunan bazı doğal süs bitkisi 

türlerinden haberdar olduğu görülmüştür. Şöyle 

ki, en çok sevilen süs bitkileri sorulduğunda 

katılımcıların bir kısmı Rize florasında doğal 

olarak bulunan bazı süs bitkisi türlerini (çam, 

şimşir, mazı, ormangülü, çay, karayemiş vb.) 

dile getirmişlerdir. Buda insanların süs bitkisi 

satın alırken her ne kadar saksılı çiçekli süs 

bitkilerini tercih etse de, doğal florada bulunan 

çiçekli veya çiçeksiz süs bitkilerinin farkında 

olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde, yöre 

insanının süs bitkisi satın almasının oldukça 

düşük oranda olmasının sebeplerinden birisinin 

de, insanların süs bitkilerine olan ihtiyaçlarını 

doğadan kolaylıkla ve yeterli derecede 

karşılamasının olduğu sonucuna varılmıştır.  

Süs bitkisine olan ilginin demografik yapı 

ile kıyaslanmasında; süs bitkilerine olan ilginin 

ve satın alma olayının tahmin edildiği gibi 

bayanlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Süs bitkisi nedir sorusuna katılımcılar tarafından verilen yanıtların dağılımı 
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Şekil 4. Ağaç olarak en çok sevilen süs bitkileri 

 

Şekil 5. Süs bitkisi amacıyla kullanılan türler 

 

 
Şekil 6. Süs bitkisi dışındaki bitkiler 
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Şekil 7. Ankete katılımcıların kullandıkları iç mekan süs bitkileri 

 

 
Şekil 8. İç mekan süs bitkileri bakımında uygulanan yöntemler 

 

 
Şekil 9. Dış mekan süs bitkileri bakımında uygulanan yöntemler 
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Şekil 10. Süs bitkilerin bakımı konusunda bilgi edinilen kayaklar 

 

 
Şekil 11. “Eviniz için ve ya bahçeniz için bitki satın aldınız mı” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

 

 
Şekil 12. Katılımcıların süs bitkisi üretim yöntemleri 
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Süs Bitkisi YetiĢtiriciliğinde Nitelikli ĠĢ Gücü Eksikliği ve Bunun Giderilmesi: 

Örnek ÇalıĢma RUSEM “Süs Bitkisi YetiĢtiricilik Kursu” 
 

Turan Yüksek¹, Mine Çilli², Deryanur Dinçer¹ 
¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Rize 

²Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu, Sakarya 

²minecilli@gmail.com 
 

Özet 

Doğu Karadeniz Bölgesi koşullarında süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda çalışabilecek nitelikli iş gücü 

eksikliği değişik platformlarda sürekli dile getirilmektedir. Bu çalışma, süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda 

nitelikli iş gücü eksikliğinin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla yürütülmüştür.  

Bu amaçla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(RÜSEM) ve Rize İş–Kur İl Müdürlüğü iş birliğinde Pazar Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde süs bitkisi 

yetiştiriciliği için kaliteli iş gücü eğitim kursu projesi yürütülmüştür.  

Çalışmanın amacına uygun olacak şekilde 18–50 yaş aralığından oluşan hedef kitle içerisinden rastgele 

seçilen 20 kursiyere, teorik ve uygulamalı iki farklı eğitim gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlere “toprak bilgisi”, 

“iklim bilgisi”, “bitki fizyolojisi”, “seracılık”, “süs bitkisi yetiştiriciliği ve ticareti” konularını kapsayacak şekilde 

180 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sunulmuştur. Uygulamalı eğitim toplam 30 saat olup Pazar Meslek 

yüksekokulu Uygulama ve Araştırma bahçesinde yer alan sera (500 m²) ve süs bitkisi deneme parselleri (1000 

m²) üzerinde yürütülmüştür.  

Eğitim kursu projesi sonucunda kursiyerlere yukarıda bahsedilen derslerden sorular sorulmuş ve 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin başarı seviyeleri 100 üzerinden değerlendirildiğinde, başarı durumları 65–90 

puan aralığında değişmekle beraber, en başarılı adaylar 18–30 yaş arası lise ve yüksekokul mezunu olanlarda; en 

az başarılı olan adaylar ise ilkokul seviyesinde eğitime sahip olup 40–50 yaş aralığında olan adaylar olduğu 

belirlenmiştir. 40 yaş üzeri adayların istekli olmalarına rağmen konuları kavramakta kısmen de olsa zorlandıkları 

belirlenmiştir. Kursun sonucunda adayların tamamı kursun kendileri için yararlı olduğunu ve benzer nitelikli 

kursların daha az yoğunlukta ve daha uzun bir zaman aralığında olmasının çok daha faydalı olabileceğini ifade 

etmişlerdir. Bu çalışma göstermiştir ki süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda nitelikli iş gücünün sağlanmasında 

teorik ve uygulamalı sürdürülen sürekli eğitim kurslarının çok büyük bir önemi bulunmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Sürekli eğitim, nitelikli işgücü, süs bitkisi yetiştiriciliği.  
 

Lack of Skilled Labor in Ornamental Plant Breeding and Its Remedy A Case Studies RUSEM 

"Ornamental Plant Breeding Course" 

Abstract 

Qualified labor problem of the ornamental plant cultivation sector in the Eastern Black Sea Region 

conditions has been expressed on different platforms. This study was carried out to eliminate qualified labor 

problem in the ornamental plant cultivation partially .  

For this purpose, a project of education course for the qualified people on ornamental plant cultivation 

was carried out in Pazar Vocational School campus in the cooperation of Recep Tayyip Erdogan, University 

Continuing Education, Research and Application Center (RUSEM) and the Provincial Directorate–Kur Rize.  

20 trainees, who were randomly selected among the 18–50 year old target group, conducted theoretical 

and practical course. 180 hours of theoretical and practical courses including "land information", "climate 

knowledge", "plant physiology", "greenhouse", "ornamental plant cultivation and trafficking" topics were 

served. Total of 30 hours of practical training in was carried out in the greenhouse Research and Application 

garden and in the ornamental plant test plots (1000 sq ft) of Pazar vocational school  

After finishing the courses the trainees were evaluated by the questions from the topics. Assessment was 

carried out of 100 points. Success varies with conditions range from 65 to 90 points, the most successful trainees 

were high school and college graduates between the ages of 18 to 30. Those who are successful at least were the 

level of primary education between the ages of 40–50 determined. Despite the willingness of subjects over the 

age of 40 candidates were forced to partially grasp. As a result of the course is all of trainees agreed that course 

was useful for all of the candidates and the course and other similar courses being less intensity and a longer 

period of time can be expressed much more useful. This study has shown that maintaining a qualified workforce 

on the cultivation of ornamental plants maintained continuous theoretical and practical training courses are of 

great importance.  
 

Keywords: Continuing education, skilled labor, ornamental plant breeding 



 

970 

GiriĢ 

Ülkemiz gerek iklim ve gerekse toprak 

özellikleri bakımından süs bitkileri 

yetiştiriciliğine son derece uygundur. Türkiye‟de 

süs bitkileri üretimine yeterli önem 

verilmemekte ve dünya ticaretinde çok küçük bir 

pay almaktadır (Subaşı ve ark., 2010). Dış 

mekân süs bitkileri sektörünün gelişimini 

kısıtlayan nedenler pazarlama, kısıtlı sermaye, 

tanıtım ve ulaşım sorunu yanı sıra toplumun 

eğitimsizliği ve süs bitkisi tüketimi kültürünün 

olmayışıdır (Sakal, 2005).  

Estetik, fonksiyonel ve ekonomik 

amaçlarla üretilen dekoratif bitkilere süs bitkileri 

denilmektedir. Süs bitkileri genel bir kavram 

olup, kesme çiçek, iç mekan süs bitkileri, dış 

mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları 

yetiştiriciliği olarak ayrılmaktadır. Kesme 

çiçekler ve iç mekan süs bitkileri, dünya 

ticaretinde %80‟lik payla önemli bir grubu 

oluşturmaktadır (Groot, 1998).  

Ülkemizde iç mekan süs bitkisi üreten 

firmaların çoğunluğunun Yalova ilinde 

bulunduğu ve genellikle bitkilerin yurt dışından 

getirilip satış boyuna kadar büyütüldükleri, 

bitkileri kendileri üreten isletmelerin oldukça az 

olduğu bilinmektedir (Ay, 2009).  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, süs 

bitkisi sektörlerinin önemli sorunlarından 

birisinin de nitelikli personel olduğu 

görülmektedir. Hatta ülkemizde süs bitkisi 

yetiştiriciliği yapan sektörlerin çoğunun aile 

işletmesi şeklinde olduğu görülürken, çoğu 

işletme sahiplerinin de bu konuda eğitim 

almadıkları, aileden edindikleri deneyim veya 

deneme yanılma yoluyla üretim yaptıkları 

görülmüştür. Hatta üretim yöntemlerinin 

günümüz teknolojisinden oldukça uzak, alaylı 

diyebileceğimiz yöntemlerle yapıldığı 

görülmektedir.  

Oysa dünya genelinde yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, süs bitkisi sektörünün bilinçli bir 

şekilde kullanıldığında hem girişimciye hem 

ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabileceği 

görülmektedir. Bunun içinde eğitimli ve bilinçli 

bir üretici kitlesine ve iş gücüne ihtiyaç olduğu 

aşikârdır.  

Bu çalışmada Sürekli eğitim merkezinde 

verilen kursların katılımcıların bilgi ve beceri 

düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmış, aynı zamanda Rize ve 

çevresinde ki üreticileri bilinçlendirmek, süs 

bitkisi üretimine teşvik etmek böylece hem yöre 

halkına hem de ülke ekonomisine katkı 

sağlamak hedeflenmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma doğa ile alakalı olup bilgi ve 

becerisi yetersiz olan kişilerin bilgisinin 

arttırılması ve süs bitkisi yetiştiriciliği 

konusunda nitelikli iş gücü eksikliğinin kısmen 

de olsa giderilmesi amacıyla Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, Pazar Meslek 

Yüksekokulunda yürütülmüştür.  

Pazar Meslek Yüksekokulu Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi‟nin Pazar Yerleşkesinde 

yer almakta olup 11.000 m
2
‟sı okul yerleşkesi, 

20.000 m
2
‟sı araştırma ve uygulama bahçesi 

olmak üzere toplam 31000 m
2
‟lik yerleşim 

alanına sahiptir. Pazar Meslek Yüksekokulu 

Uygulama ve Araştırma bahçesinde 500 m
2
‟lik 

kapalı sera, 1000 m
2
‟lik süs bitkisi deneme 

parselleri yer almaktadır (Şekil 1). Uygulamalı 

derslerde sera ve uygulama parselleri kullanılmış 

olup teorik dersler ise ana eğitim binası 

içerisinde yer alan sunum cihazlarının mevcut 

olduğu sınıf ve laboratuvarlarda yürütülmüştür.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(RÜSEM) ve Rize İş–Kur İl Müdürlüğü iş 

birliğinde Pazar Meslek Yüksekokulu 

yerleşkesinde 14.04.2010 tarihi ile 19.05.2010 

tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmaya 18–

50 yaş aralığından oluşan hedef kitle içerisinden 

rastgele seçilen 20 kursiyer dahil edilmiştir.  

Kursiyerlere “toprak bilgisi”, “iklim 

bilgisi”, “bitki fizyolojisi”, “seracılık”, “gübreler 

ve gübreleme tekniği”, “ekoloji”, “süs bitkisi 

yetiştiriciliği ve ticareti” konularını kapsayacak 

şekilde alanında uzman kişiler tarafından 180 

saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sunulmuştur 

(Çizelge 1 ve 2). Uygulamalı eğitim toplam 30 

saat olup Pazar Meslek yüksekokulu Uygulama 

ve Araştırma bahçesinde yer alan sera 500 m² ve 

süs bitkisi deneme parselleri 1000 m² üzerinde 

yürütülmüştür. Teorik eğitimlerde öğrenme–

öğretme teknikleri olarak sunum, anlatım, soru–

cevap ve ders sonunda konu tarama testleri 

uygulanmıştır (Çizelge 3). Kursiyerlere 6 hafta 

sonunda 180 saatlik teorik ve uygulamalı 

eğitimin ardından her bir ders için 20‟şer 

sorudan oluşan sınav ile değerlendirme 

yapılmıştır.  
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Sonuç 

Bu çalışmada, eğitime katılan kursiyerler 

üzerinde değerlendirme ve geri sorgulama 

yapılmıştır. Kursiyerlerle yapılan görüşmeler 

sonucunda katılımcıların tamamının eğitimden 

oldukça memnun kaldıkları ve hatta bu tür 

eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması 

konusunda ısrarcı oldukları görülmüştür. Yine 

eğitime katılan kursiyerler bu kursun, teorik ve 

uygulama açısından oldukça yararlı olduğunu 

ifade etmişler, daha önce doğru bilinen bilgilerin 

birçoğunun yanlış olduğunu veya eksik 

olduğunu bu kursta fark ettiklerini 

bildirmişlerdir.  

Bu çalışma sonucunda aslında 

insanlarımızın süs bitkilerine ilgisiz 

olmadıklarını, ama bu konuda eğitim ya da bilgi 

alabilecek imkânlarının olmadığını, niteliksiz iş 

gücü olduğu için verimin dolayısıyla kazancın 

düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca sürekli eğitim 

merkezi kurslarının girişimciler için oldukça 

yararlı ve teşvik edici olduğu görülmüştür.  
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Çizelge 1. Süs bitkisi yetiştiriciliği kursu ders programı 

Dersin Adı Toplam Saati 

Toprak İlmi 30 

Bitki Fizyolojisi 20 

Gübreler ve Gübreleme Tekniği 20 

Klimatoloji 15 

Tarımsal Ekoloji 15 

Süs Bitkisi Yetiştiriciliği 20 

Seracılık 15 

Mesleki Uygulama 30 

Süs Bitkisi Ticareti 15 

Toplam 180 

 

Çizelge 2. Dersleri yürüten öğretim elemanları 

Dersleri yürüten Öğretim Elemanları Dersin Adı 

Yrd. Doç. Dr. Turan Yüksek 
Toprak İlmi 

Gübreler ve Gübreleme Tekniği 

Öğr. Gör. Mine Eyüpreisoğlu 
Seracılık 

Klimatoloji 

Öğr. Gör. Erkan Kılınç 
Bitki Fizyolojisi 

Tarımsal Ekoloji 

Zir. Yük. Müh. Ricardo Disperatti 
Süs Bitkisi Ticareti 

Süs Bitkisi Yetiştiriciliği 

Yrd. Doç. Dr. Turan Yüksek  

Öğr. Gör. Mine Eyüpreisoğlu  

Öğr. Gör. Erkan Kılınç  

Zir. Yük. Müh. Ricardo Disperatti 

Mesleki Uygulama 
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Çizelge 3. Rize Üniveristesi sürekli eğitim merkezi süs bitkisi yetiştiriciliği kursu örnek ders planı (Seracılık) 

Hedef ve Davranışlar Konular 
Öğrenme–Öğretme 

Teknikleri 

Eğitim 

Teknolojileri 

Araç ve 

Gereçleri 

Değerlendirme 

Sera planlanmasında yer seçimi, 

seracılıkla ilgili genel ilkeler 

Sera planlanmasında, 

etkili çevre koşulları 

Anlatım, Soru–cevap, 

Sunum 

PPT–Sunu 

Projeksiyon 

Konu Tarama 

Testi 

Sera kurulumunda gerekli yapı 

elemanlarının belirlenmesi 

Sera yapı malzemeleri ve 

yapı elemanları 

Anlatım, Soru–cevap, 

Sunum 

PPT–Sunu 

Projeksiyon 

Konu Tarama 

Testi 

Serada üretim yapılabilmesi için 

gerekli ısıtma, havalandırma, 

sulama sistemlerinin öğrenilmesi 

Sera ısıtma, sulama, 

havalandırma sistemleri,  

Anlatım, Sunum, 

Soru–Cevap, 

uygulama 

PPT–Sunu 

Projeksiyon 

Konu Tarama 

Testi 

Bazı Süs Bitkisi türlerinin 

yetiştirilmesine uygun yetişme 

ortamlarının öğrenilmesi 

Serada yetişme ortamları 

(toprak, torf, harç, perlit) 

Anlatım, Sunum, 

Soru–Cevap, 

uygulama 

PPT–Sunu 

Projeksiyon 

Konu Tarama 

Testi 

Açelya ve Kamelya türlerinin 

sera ortamında ekim, dikim 

çalışmalarının kavranması 

Seralarda ekim, dikim, 

toprak hazırlığı, bakım 

Anlatım, Sunum, 

Soru–Cevap, 

uygulama 

PPT–Sunu 

Projeksiyon 

Konu Tarama 

Testi 

 

  
 

  
Şekil 1. Pazar Meslek Yüksekokulu serası ve süs bitkisi deneme parselleri 
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Şekil 2. Kursiyerlerin uygulama derslerinden görüntüler 
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PANEL 
 

“Süs Bitkileri Açısından AR-GE Öncelikleri” 
 

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Süleyman ERKAL 

 

KonuĢmacılar: 

 

Doç. Dr. Soner KAZAZ: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Yusuf Evren DOĞAN: Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi 

Ġsmail YILMAZ: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Abdullah OKUL: Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 

Murat ERMEYDAN: İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Yapılan bu panelin amacı, bireysel anlamda yapılan çalışmaların ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi ancak sektöre bundan sonra yön verebilecek Ar-Ge çalışmalarının neler 

olabileceğini dolayısıyla bu sektör sorunlarına çözüm sağlayabilecek politikaların belirlenmesi 

konusunda da bazı bildirimlerin ve önerilerin saptanmasıdır. 

Kongreleri sempozyumlardan ayıran bir temel nedende, sektöre emek veren sektörde görev alan 

kişilerin, bireylerin, grupların temsilcilerinin görüş ve önerilerini almak ve bunları gelecek dönemlerde 

kullanılabilir hale dönüştürmek olacaktır. Dolayısıyla panelimizi oluşturan farklı sektör 

temsilcilerinden sektörlerin tanıtımı ve bu konuda araştırma geliştirme olarak tanımladığımız 

çalışmaların yönlendirilmesinde bize katkı sağlayacak fikirlerini almış olacağız.  

Sektörü genel anlamıyla tanımladıktan sonra sizlerin de görüşlerini almak suretiyle, oluşan 

görüşleri, önerileri kongrenin sonuç raporu şeklinde bir rapor haline getirerek bildiri kitabında yer 

almasını da sağlayabileceğiz. Bu nedenle de gerek Bakanlık, gerek sektör temsilcilerine yol 

gösterebilecek önerilerinizi de sizlerden beklemiş oluyorum. 

İlk sözü Sayın İsmail Yılmaz‟a bırakıyorum. 

 

Ġsmail YILMAZ: 

Ziraat Mühendisiyim. Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan 

Vekiliyim, aynı zamanda Çiçek Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Türkiye‟de Süs Bitkileri 

Sektörü hem üretim, hem de ihracat olarak hızlı bir şekilde gelişmektedir. Son yıllarda üretim ve 

ihracat sürekli artarak 2012 yılı itibariyle yaklaşık olarak 73 milyon dolarlık bir ihracat rakamı ve 57 

ülkeye ihracat yapan bir konuma ulaşmıştır. Başlıca pazarlarımız İngiltere, Hollanda, Almanya, 

Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerdir.  

2012 yılında canlı bitkiler, ihracatımızın yaklaşık olarak %47‟sini oluşturmaktadır ve bunun 

rakamsal değeri 34 milyon dolar civarındadır. Canlı bitkilerde en önemli pazarlarımız Irak, 

Türkmenistan ve Azerbaycan olmasına karşın, kesme çiçekte önemli pazarlarımız İngiltere, Almanya, 

Hollanda, Rusya ve Ukrayna‟dır. 

Süs bitkileri sektörünü üretim, ihracat ve iç pazar satışları olarak birlikte değerlendirmeliyiz. Bu 

nedenle Türkiye‟de ihracatta olduğu kadar artık iç pazardaki tüketimin geliştirilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. Dünya üzerinde gelişmiş ülkelerde kişi başına çiçek tüketimi 100-120 € 

civarındayken, bu rakam ülkemizde maalesef 1-2 € civarındadır. Dünya üzerinde çevre bilinci, doğaya 

verilen önem giderek artmaktadır. Yeşil temalar artık ön planda tutulmakta, insan ve çevre sağlığı için 

bitkilerin rolü vurgulanmaktadır. Bu sebeple artık çiçek ve bitkilerin lüks tüketim maddesi olarak 

düşünülmemesi, günlük hayatımızda önemli bir yer kazanması gerekmektedir, bunun için de 

tüketiciler bilinçlendirilmelidir. Bir çiçek ve saksı aldığımız zaman bunun birkaç aile‟ye ekonomik 

katkı sağlayacağını düşünmeliyiz. Dünya‟da süs bitkileri sektörüne baktığımız zaman 18 milyar 

dolarlık bir işlem hacmi olduğunu görmekteyiz. Ülke olarak maalesef bunun %0,2‟lik kısmına hitap 

edebiliyoruz, yine Dünya‟daki süs bitkileri sektöründe önemli aktör pozisyonundaki ülkelerden İtalya, 
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İspanya gibi ülkelerde ekonomik sorunlar ve yüksek maliyetler nedeniyle üretim her geçen gün 

azalmaktadır. Bunu da bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. 

Çok yakın çevremizde olan önemli kesme çiçek ithalatçısı ülkelere baktığımızda Almanya 3 

milyar dolarlık bir rakamla, Rusya 750 milyon dolarlık (ki bu gayri resmi rakam, resmi rakamın 2 

milyar dolar olduğunu düşünmekteyiz) bir rakamla ithalat yapmaktadır. Ülke olarak buralardan 

maalesef %0,2‟lik bir pay alabiliyoruz.  

Dünya üzerinde bizimle aynı zamanda ihracata başlayan rakip ülkelere baktığımızda, Kenya ve 

Etiyopya gibi ülkelerde şu an süs bitkileri sektörü 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmış 

bulunmaktadır. Bu ülkeleri incelediğimiz zaman bizimle aynı zamanlarda başlayıp kısa sürede biz 73 

milyon dolarda kalırken, onların 1 milyar dolarlık seviyelere çıkmasının nedenleri özellikle 

hükümetlerin verdiği teşvikler, ihracatçıya arazi sağlanması, ekipman desteği gibi birçok destekle 

birlikte çok kısa sürede ihracatlarını geliştirmeleri olarak görülmektedir. Kenya‟da özellikle 1 milyar 

dolarlık ihracatla süs bitkileri sektörü ülkenin en büyük sektörü pozisyonuna gelmiştir. 

Ülkemizde süs bitkileri sektörünün ilerleme sağlayabilmesi için sektörde büyük ölçekli modern 

sera yatırımlarının desteklenmesine gerekmektedir. Bu kapsamda süs bitkileri sektöründe üretici ve 

ihracatçıları bir araya getirebilecek organize tarım bölgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim ihracatı 

arttırabilmemiz için yeni çeşitlerin ıslah edilerek biran önce ticari alana sokulmaları gerekmektedir ki 

işte Ar-Ge çalışmaları bu noktada çok önem kazanmaktadır ve ülkemiz endemik bitki çeşitliliği 

bakımından çok zengin bir konumdadır. 

Kesme çiçek üretiminin yaklaşık %90‟lık kısmını biz karanfilden gerçekleştiriyoruz. Karanfil 

dışında bizim ihracat sayılabilecek kesme çiçek kalemimiz maalesef bulunmamaktadır. Özellikle 

gelişmiş ülkelerdeki ıslahçıların son yıllarda ülkemizdeki ihracatçı ve üreticiye royalty (ıslahçı hakları) 

konusunda baskı yapmaları nedeniyle çok yüksek maliyetlerde anne bitkileri alımını 

gerçekleştiriyoruz. Eğer biz kendi çeşitlerimizi ıslah eder, kendi ülkemize kendi iklim şartlarımıza 

uygun ıslah edilmiş bitkileri ticari alana sokabilirsek, dünya üzerindeki bu 18 milyar dolarlık pastadan 

daha büyük bir pay alabileceğimizi düşünmekteyim.  

Ülkemizde aynı zamanda hasat sonrası işlemlerde de maalesef sıkıntılar yaşanmaktadır. Ar-Ge 

çalışmalarıyla hasat sonrası işlemleri de daha güzel daha organize ederek, bitkinin satıştan sonraki 

kalite ve vazo ömrünü arttırmak suretiyle ihracatımızın olumlu olarak etkileneceğini düşünmekteyim. 

Bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum, yıllar önce ülke olarak çok ciddi oranda gerbera ihracatı 

yapmaktaydık ama son yıllarda gerbera ihracatı neredeyse yok denecek kadar az seviyelere düşmüştür. 

Bunun nedenlerini araştırdığımızda gerbera tüketiminin var olduğu, ülke olarak gönderdiğimiz daha 

kaliteli, daha uzun saplı, daha büyük kafalı gerbera‟da müşteri memnuniyeti olduğu ancak 

Türkiye‟den gönderilen gerberaların maalesef Hollanda ya da İsrail‟den gönderilenler gibi uzun süre 

vazo ömrünün olmaması nedenlerinden dolayı bizim gerbera pazarını kaybetme noktasına gelmiş 

olduğumuz saptanmıştır. Yine Ar-Ge çalışmaları ve seraların modernizasyonunun kullanılmasının 

birim alandan daha yüksek verimli ve daha kaliteli ürün alınması yönünde önemli olduğunu 

düşünmekteyim.  

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Genellikle süs bitkileri dış ticareti, anaç materyallerin sağlanması, bu konudaki desteklemeler 

konusundaki ihtiyaçlar ön plana çıkarılmış oluyor. Diğer bir sektör temsilcimizde genellikle süs 

bitkileri üretiminde önemli bir yer alan ve pazarlamada aynı şekilde görev üstlenmiş olan Ağaç ve 

Peyzaj A.Ş. temsilcisi Sayın Murat Ermeydan. Sektörü ve sektörden beklenenleri dinlemek üzere sözü 

kendisine veriyorum. 

 

Murat ERMEYDAN:  
Peyzaj Yüksek Mimarıyım. 1974 Kahramanmaraş doğumluyum. Ağaç AŞ‟de teknik işlerden 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bu panel öncesi panel ile ilgili olarak 

Kamil Bey ve diğer hocalarımızla görüştüğümüzde, biz kullanıcı olarak nelerle karşılaşıyoruz, neler 

olursa daha faydalı olur, İstanbul ve Türkiye pazarı olarak olaya baktık. Bununla ilgili bizim 

karşılaştığımız en büyük sıkıntı iç piyasayla ilgili standartlarda problemimiz var. Bir ürünü 

istediğimizde bunu mevsimlik çiçekten tutunda ağacına, çalısına, diğer boylu bitkilerine kadar 



 

976 

karşılaştığımız en önemli problem standart, ürünün boyu tutuyorsa saksısı tutmuyor, saksısı tutuyorsa 

saksıda kullanılan karışım materyali tutmuyor, bizim bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız lazım. 

Sektörün özellikle sektörün devlet anlamındaki temsilcilerinin standartları çok doğru 

tanımlayıp, bu tanımlamalara göre de piyasada ürün üretilmesini sağlamalıyız. Buna örnek vermek 

gerekirse yönetmelik de devreye girdi. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar mevsimlik çiçeklerde 

kullandığımız kasalar kavaktan yapılan tahta kasalardı ama yönetmelik ve Avrupa Birliği Uyum 

çerçevesinde gündeme plastik kasalar girdi ve şimdi herkes plastik kasalara döndü. Bizde prensip 

olarak, plastik kasanın dışında ürün almayacağız dedik ve yönlenme bu yönde oldu ama belli bir 

zorlamayla köylü anlamdaki üreticinin, ekonomik gücü olmayan insanların çalışmadaki sıkıntıları da 

bu arada devreye girdi. Bu üreticiler maliyetler anlamında, diğer işlemler anlamında ve geri 

dönüşümdeki ürün bazındaki hareketler anlamında zorlandılar. Bu sefer 1 kasayı 3-4 defa kullanma 

yönünde hareket etmeye başladık, bu durumda üründe kalite ve tek seferlik kasa kullanımı gündeme 

gelmeye başladı. Bizim standartlarla ilgili çalışma noktasında sıkıntılarımız var. Birde ürünü üretirken 

herkes (tabi ki de bu ekonomik gücünden de kaynaklanmaktadır) her bir çeşitten üretim yapmaya 

çalışıyor ki satabileyim, bu bakış açısı üreticide ve diğerlerinde var. „O olmazsa dükkânımdan bunu 

alsın‟ anlamındaki yapılar var, bu da sıkıntıya yol açıyor çünkü her ürünün isteği, yapısı farklı, onun 

sulama şekli farklı, bakması gereken yapı farklı, gübrelemesi farklı hepsinden ürettiği içinde başarıyı 

getiremiyor. 

En büyük problemlerden bir tanesi ürün rotasyonu yapılmıyor, burada Abdullah Bey size de 

görev düşüyor, bizlerde burada gündeme getiriyoruz, yani kim hangi ürünü ne kadar üretmeli, bu 

belirlenmelidir. Türkiye‟nin bölgeleri belli, üretim alanları belli ama hangi bölge de hangi ürünlerin 

üretilmesi gerektiği ile ilgili çalışma maalesef yeterli ve insanları yönlendirici anlamda değil. Yani 

mevsimlik çiçekle ilgili üreten yer belli, ağaç üreten ilgili bölge ve potansiyeli belli, çalıyla ilgili 

başarılı olan yerler belli, meyve fidanı üreten yerler belli, kalite belli, doku kültürü laboratuvarları 

kurulmuş bölgeler belli ama hala insanlar hepsinden biraz üreteyim mantığıyla bakıyor bu da kaliteyi 

aşağıya düşürüp başarısızlığı getiriyor, standartları sağlayamamış oluyoruz.  

Aynı şekilde, bizim çevre bilinciyle ilgili, özellikle sosyal sorumluluk çerçevesinde şunu 

yapmaya çalışıyoruz. Sektörel anlamda pazar payımızı büyütmemiz gerekiyor. Bahçıvanlık kursları 

düzenliyoruz, farklı kesimlerden insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim göz ardı ettiğimiz eksik kalan 

bir noktada, anaokullarından tutunda ilköğretim seviyesinde çevre bilincini verebilecek ve okullarda 

bunu destekleyici şekilde çünkü „ağaç yaşken eğilir‟ gündeme getirmemiz gerekir. Çevre bilincini, 

ağaç sevgisini, çiçek sevgisini, yeşil sevgisini oluşturacak yapıyı kurmamız lazım, yani bununla ilgili 

Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortak çalışmalar olsun, gerek anaokullarındaki gezi gözlem anlamındaki 

çalışmalar olsun. Biz Ağaç ve Peyzaj A.Ş. olarak bir bahçe market-kurduk ve kurduğumuz bahçe-

markette her hafta bir anaokulunu ağırlıyoruz, 2-3 bazen 4 tanesinin çakıştığı da oluyor. Çocuklar 

geldiğinde mevsimlik çiçekten tutunda, büyük ağaca kadar nasıl olduğunu, ne olduğunu anlatıyoruz. 

Evlerine giderken mutlaka birer hediye çiçekle gönderiyoruz, bunlar sizin çiçeğiniz, bunlara iyi bakın 

diyoruz. Bunu tüm Türkiye‟de bir şekilde oluşturmak gerekiyor ki hem sektörümüz büyüsün, hem 

pazarımız büyüsün, hem de yapılan ürünlere sahip çıkılsın, bunun gibi birkaç konu daha var ama ben 

sözü burada bırakıyorum. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Genel olarak bitkisel materyalin tanıtılması, üretimi, pazarlanması konusundaki aktif faaliyet 

veren bir şirket ve temsilcisi olarak çalışmalarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. 

Genellikle süs bitkileri sektöründe örgütlenmeler konusu çok önemlidir, ancak ne derecede aktif 

görev alabiliyoruz, başarılı mıyız, başarısız mıyız, hangi yönlerden üstün nitelikli yanlarımız var bu 

konuda hem üretici, hem sektör temsilcisi, hem örgütlenmelerde görev alan yönetici olarak Sayın 

Abdullah Okul‟a söz veriyorum. 

 

Abdullah OKUL:  

1975 İstanbul doğumluyum, yaklaşık olarak kendimi bildim bileli yönetici olarak bu sektörün 

içindeyim. Son beş yıldır, Yalova‟da 1994 yılında kurulan Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği‟nin 

başkanlığını sürdürüyorum, nasipse önümüzdeki hafta başka bir arkadaşa devrediyorum. Beş yıldır bu 
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örgütlenmenin içindeyim, beş yıl önce neyi görüp bu işlerin içine girdiğimi çok kısaca anlatayım. 

Kongrenin başlığı „Süs Bitkileri Kongresi‟ bu başlık ne kadar doğru mesela? Çünkü biz bu kavramın 

yanlışlığını Maliye Bakanlığı‟na KDV oranı 18 dediğimiz zaman, aldığımız karşılığımız isminizde süs 

vardı.  

Şimdi biz buradan başladık, çünkü bu işin yani bir materyalin ticari karşılığı olmadığı an 

yaşayamadığının, hayata tutunamadığının da farkına vardık, bir şeyi bulduğunuz yani ürettiğiniz 

zaman mutlaka ticari hayatı, ticari değerinin olması lazım olmazsa bu sıkıntıların hepsini yaşıyoruz. 

Biz dernekle başladık örgütlenmeye, örgütlenmeyi büyüttük, 2006‟da Türkiye‟de belli bir devrim 

niteliği taşıyacaktı ama biraz güdük kaldı, orayı da değiştirmeye çalışıyoruz, 5553 sayılı Tohumculuk 

Kanunu çıktı. Bir şekilde bizi, süs bitkileri sektörünü bu yasa altında örgütlemeye çalıştılar. Şimdi biz 

bunun eksikliklerini görüşerek, belirli bir kıvama getirmeye çalışıyoruz. 2009‟da 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Sağlığı, Bitki Pasaportu dediğimiz dolaşım 

haklarıyla ilgili bir yasa çıktı, buna benzer yasalar çıkıyor ama biz Ankara‟ya gittiğimiz zaman şunu 

diyoruz, bunu çıkartırken bize bir danışın, sonra ayıklaması zor oluyor. Çünkü yazılan şeyin 

uygulamada pek olasılığı olmadığını da görmeye başladık. Şimdi Murat Ermeydan çok güzel bir şey 

söyledi. Dünya‟da ölçü birimleri var, gidin Avrupa‟ya ya litredir, ya çap‟tır. Bizde telefon çalar, 

karşıdaki müşteri bir bitki sorar, telefonun bu tarafındaki de der ki, „gel gör abi‟ çünkü bir karşılığı 

yok, ne saksı çapının, ne toprak çapının, ne türünün, ne bitkinin vasfının bir karşılığı yok, yani sıkıntı 

büyük. Bu kadar da moral bozucu olmayalım, bir taraftan da toparlamaya başladık. Şimdi üretime bir 

standart, belli bir dolaşım hakkı, belli bir üretim, bunlar gelmeye başladı, ha ne zaman olur? Yarın 

olmayacağı kesin, çünkü Dünya‟da bunun kanunu, mevzuatı oturmuş yani ülkeler bir sektör, bir 

materyal olarak bakıyor. Bizde daha yeni yeni bir şeyler görülmeye başladı.  

Şimdi bugün ihracat rakamlarını veriyor İsmail Bey, çok güzel 70-80 milyon dolar, küçük bir 

rakam olabilir ama 2000 yılından önce diyorum yoktu bu rakam, güzel tarafı bugün bu rakamlarda var, 

en azından ithalatın üstünde bir ihracatımız var. İthalatımız 60-70 milyon dolar civarında, onun 

üstünde 70-80 milyon dolar‟a dayanmış bir ihracatımız var, en azından aradaki cari açığı kapatmışız. 

İthalatında düşmanı değiliz, ithalat olacak, çeşitlenmeyi, kaliteyi, standardı orada öğreneceğiz çünkü 

Avrupa bizde „tekerleği biz bulmuşuz, onlar çevirmiş‟ misali bizden bu işte önde gidip, biz koşar adım 

onları takip ediyoruz, arayı da kapatacağız. 

Bundan 1,5 ay önce dünya gazetesine bir röportaj verdim, aramaya kalmadı. Dedim ki, Avrupa 

artık Türkiye Cumhuriyetleri ve Orta Doğu‟ya bize rağmen giremez, ya bizden izin alacak, ya bizle 

partner olacak, çünkü güçlüyüz, coğrafi konumumuzla alakalı, çalışma prensibimizle alakalı, güçlüyüz 

dedim ki bu ülkede kesme çiçekte Avrupa‟ya olduğu gibi, dış mekanda da saksılı grubunda da bu 

ülkelere ciddi bir ihracatımız var. Yukarıda ciddi bir mücadele veriyoruz, Bakanla, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığında kendimize bir yer edinmeye çalışıyoruz, yerimiz var, yok dersek yalan olur, 

bu yeri geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela pazartesi günü Bakan Yardımcısı buradaydı ve tam bir gün 

beraberdik, ben yasayla alakalı sıkıntıları bahsettim kendisine. Bu gün Ankara‟dan, ayın 14‟ünde 

bütün alt birlikleri (5553 sayılı kanun kapsamında kurulan 7 tane alt birliği) Bakanlık yasayla ilgili 

sorunları görüşmek için toplantıya çağırıyor. Şimdi Süs Bitkileri Kongresinin de bize en büyük faydası 

bu oldu. Biz yaklaşık 1-1,5 senedir Bakanlıkta bütün alt birlikleri örgütleyerek, sadece bir birliğin 

sorunu değil, 7 alt birliği beraber sorunu masaya yatırarak, 5553 sayılı Tohumculuk Kanununu 

kullanılabilir, elverişli bir hale getireceğiz. 

SASBÜD ve SÜSBİR‟den bahsettik, biz dedik ya artık böyle parçalı yapılarla bu iş olmaz, 

işbirliği, güç birliği. Yalova‟da yaklaşık 1 yıl önce TİGEM arazisi kiraya çıkıyordu, dedik ki dışarıdan 

birisine biz bu araziyi kaptırmayız çünkü Yalova‟da zaten arazi sıkıntısı var ama bu işinde burada 50-

60 yıllık bir kökeni var, Yalova‟da 40 firma örgütlendi ve 1 tane firma kurdu. TİGEM Genel 

Müdürlüğü‟ne projeyi yaptı ve 1541 dönümlük TİGEM arazisi 30 yıllığı‟na kiralandı ve proje 1-1,5 ay 

önce başladı. Şimdi biz bu proje modeli Yalova‟da başlatıp, diğer illerde de ürün desenine göre 

uygulamak istiyoruz yani bugün Ödemiş‟te çalı grubu üzerine böyle bir yapı, Adapazarı Pamukova‟da 

ibreli üzerine, Kestel‟de yapraklı, Antalya‟da kesme çiçek, Adana‟da salon bitkisi, yani Türkiye‟deki 

hiçbir il, ilçe, belde neyse birbirinin rakibi olmayacak şekilde tamamen Türkiye‟nin gücünü dışarıya 

karşı örgütleyecek şekilde getirmek istiyoruz onun için bu Yalova Garden‟nın üstlendiği buradaki 

misyon, ülkede bir model olacağı için çok önemli, çok hassas ve titiz gidiyoruz. 
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Biz örgütlendikçe birileri tanıyor, birileri biliyor, ses getirebiliyorsunuz, tanınabiliyorsunuz, 

açılış günü burada olanlar bilirler, Valimizin ettiği teşekkür, ortaklarımızı ve bizi onore etmiştir. 

Bundan önce bu sektör böyle onore edilmiyordu, parçalı bir yapı vardı, aslında güç vardı ve biz sadece 

bu gücü topladık burada, bu tip çalışmalarımız var, işin Ar-Ge tarafını zaten 4 gündür bir şekilde 

dinliyorsunuz, ben oraya hiç girmiyorum, soru olursa alırım, teşekkür ediyorum. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Sayın Okul‟a teşekkür ediyoruz. Bir fikrin geliştirilmesi, kamuoyuna tanıtılması, bunun 

benimsetilmesi, talep yaratılması önemli bir konu ancak bu aşamalarda karşılaşılan sorunların 

stratejilerinin belirlenmesi, politikalarının oluşturulması da yine bu grupta çalışan arkadaşlarımızla 

birlikte yürütülecek bir konu olarak değerlendiriyoruz. Örgütlenme her aşamada sadece süs bitkileri 

olarak değil birliğin gücün yaratmış olduğu değerlerden yararlanmamız gerekiyor, bu konuda 

verdiğiniz gayretler içinde sektör çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bir diğer konu her ne kadar farklı 

üretim materyallerini üretmiş olsak da bunların özellikle kentsel alanlarda kullanılması, 

değerlendirilmesi özellikle son yıllarda gelişmekte olan TOKİ aracılığıyla kentleşmenin getirdiği, 

belki çarpıklıkları ortadan kaldırabilme, daha güzel görünüm, şehirler yaratabilme açısından peyzaj 

mimarlığının da önemli bir faaliyet alanı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bu konudaki çalışmaları, 

beklentileri değerlendirmek, görüş ve bilgilerini aktarmak üzere de sözü Peyzaj Mimarları Oda 

Temsilcisi Yusuf Evren Doğan‟a veriyorum.  

 

Yusuf Evren DOĞAN:  

Sayın Başkanım, Değerli Hocalarım ve Değerli Katılımcılar, bu 3 gün ve 4. günün sonuna kadar 

konuştuğumuz konular çerçevesinde son gün toparlayıcı bir çalışma içindeyiz. Bizim ana başlık olarak 

belirlediğimiz „Süs Bitkilerinin Ar-Ge Öncelikleri‟ kapsamında konuşmacılarında söyledikleriyle 

aslında benimde anlatacaklarım neredeyse birebir örtüştü. Bu anlamda ilk olarak bu süs bitkileri 

kelimesiyle ilgili bir sıkıntı var. Bizim peyzaj mimarları ile ilgili bakış açısında da aynı sorun söz 

konusu, sektörel anlamda da aynı sorun söz konusu. Ben kendimi tanıtayım, 1996 yılından beri bu dış 

mekân süs bitkileri ve peyzaj uygulamaları konusunda aşağı yukarı bütün alanlarda çalışma fırsatım 

oldu, akabinde de şu anda Yalova Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümünde öğretim 

görevlisiyim. Yalovalıyım, bu sebepten dolayı da birçok üretici ve yetiştirici ile birebir görüşme 

fırsatımız çokça oldu. Bu anlamda bence tanımlarla ilgili ve peyzaj mimarı gözüyle tanımlarla ilgili 

büyük bir sıkıntı olduğu bir gerçek çünkü süs bitkileri dediğimiz zaman, herkes kendi konusunda, 

kendi çalıştığı derinleştiği konuda süs bitkisini algılıyor dolayısıyla bu süs bitkileri ile ilgili devamında 

tamamlayıcı bir şeyler söylediğimiz zaman, herkes baştaki o süs bitkilerinden anladığıyla ilgili yorum 

yapmaya devam ediyor. Bu anlamda kesme çiçek olsun, salon bitkileri olsun hatta İbrahim Hocamızda 

söyledi, „Kiraz ağacı bile, bir süs bitkisi değeri olan bir bitkidir‟ dedi. Baktığımız zaman acaba buna 

bir süs bitkisi mi dememiz gerekir yoksa buna başka bir kelimemi bulmak gerekir, bunları ayırt etmek 

gerekir mi diye, yıllardır konuşulan tartışmayı bir daha söylemiş olayım ki, kayıtlara geçmiş olsun. Bu 

bağlamda belki „Peyzaj Bitkileri‟ diye bir tanım konulabilir, bu tanımlarla ilgili niye bu kadar 

konuşmak istediğimi söyleyeyim. Süs bitkileri ya da diğer kavramlarla ilgili Abdullah Beyinde 

bahsettiği gibi yukarılarda bu konuda bir tanımlama yapılamıyor, dolayısıyla da ta oradan itibaren 

yukarıdan aşağıya doğru her şey farklılık gösteriyor. En küçük aile işletmesine kadar yansıyor bu 

üretilen bitkinin ya da işte piyasaya sunulan bitkinin niteliği. Bu anlamda da bu Ar-Ge öncelikleri 

dediğimiz zaman bu araştırma geliştirmeyle ilgili yine Murat Beyin söylediği bir konu standartlar 

konusunun gündeme tekrar taşınması gerekir diye düşünüyorum. 2010 yılında da bununla ilgili bir 

çalışma yapılmıştı, şimdi söyleyeceklerimde aslında 2010 yılındaki o çalışmanın sonuç ve öneriler 

kısmından farklı olmayacak ama şimdi bir avantajımız var. 2010 yılından beri daha da atılım yapmış 

bir firma var, mesela Ağaç A.Ş. birtakım şeyleri düzeltiyor çünkü alırken standartları söylüyor fakat 

bununla ilgili yine bir düzenleme olmadığı için, herkes bir şeyler üretiyor. Sonuç olarak, pazarlayıcı da 

o yarı mamulü alıp piyasaya sunar hale getiriyor, bu söylediklerimi yine söylüyorum peyzaj bitkileri 

kavramı altında konuştuğumuz bitkiler, meyve fidanları dahil.  

Bunlarla ilgili fazla vaktinizi almadan ilgili gruplara değinmek istiyorum. Burada peyzaj 

konularında çalışırken dış mekân süs bitkileri yani peyzaj bitkileri diye konuşmak için uygulamacılar, 
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müteahhitler, bitki üretimi ve yetiştiriciliğini yapan herkes ve belediyeler, ilgili kurumlar, bu 

tanımlardan bir kere bir ortak nokta yakalaması gerekir ki akabinde de bunların standartlarını ortaya 

koyması gerekir. Bununla ilgili gerekir, gerekir diye gitmeyeceğim, en sonunda eğer vaktimiz yeterse 

kendi hazırlamış olduğumuz bir tane standartlarla ilgili öneri taslağı var, arada da size başka 

ülkelerdeki durumu göstermek istiyorum. Bu sebeple işte aynı dili ortaya koyduğumuzda, bu ilgili 

gruplar birlikte koordinasyon halinde çalışmaya başlayacak diye düşünüyoruz. Üreticiler tarafı var 

bunun pazarlamacılar tarafı var, talep edenler, burada tabi herkesin bildiği şeyler var. Üreticiler, aile 

işletmeleri, dernek konusu var, şirketler başladı şimdi, bu süreçte üreticilerin yine aslında bu yapı 

üzerinde yine en altta kaldığını görüyoruz bununda giderilmesi ile ilgili yine standartların önemli 

olduğunu söyleyip, devam etmek istiyorum. 

Peyzaj mimarları gözüyle bu durum nasıl gerçekleşiyor, materyali elde etmede güçlük 

çekiyoruz, yine aslında bizimle ilgili bir sıkıntı bu çünkü bitki listelerini hazırlayan peyzaj mimarları 

bildiğimiz gibi gerek yabancı ülke kataloglarından, gerekse internetten bulduğu bitkilerin isimleri ya 

da özellikleri ile birlikte bir liste oluşturuyorlar. İşte bu sebepten dolayı bakıyoruz ki ithalat artıyor, 

ithalat artınca rakamlar yükseliyor, bu yüksek rakamlarda peyzaj mimarlığı çalışmalarını oldukça fazla 

etkilediğini düşünüyorum. Çünkü fiyatlar yükseldiği zaman peyzaj mimarlığı çalışmaları, peyzaj 

uygulamaları çalışmaları pahalı birer kavram olarak algılanıyor, pahalı olmasından dolayı da gerekli 

yerel yönetimler gerekse bu konuda çalışan tüm birimler bu konudan biraz daha geri durmak istiyorlar. 

Bu ev bahçelerinden başlayıp, büyük park ve bahçelerin tasarlanması planlamasına kadar uzayıp giden 

bir durum, bu ucuz ve standart dışı üretim bir anlamda korsan ürün olarak aslında piyasaya sunuluyor. 

Bu korsan ürünlerde yurtdışı ihracatının artmasına bir engel oluşturuyor bilakis ithalatın artmasını da 

tetikliyor. Burada şimdi 3 farklı standarttan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Avrupa Fidan Birliğinin 

yayınladığı bir standart, 1996 yılında 6 firma birleşiyor, bunu örnekleri aslında birbirine oturtmak 

içinde söylüyorum. 2010 yılında da 15 farklı ülkedeki fidanlık birleşip, bir dernek kuruyor, bu 

dernekte oturup 1996 yılında standartların ilkini hazırlıyorlar, 2010 yılında revize ediyorlar ve bir 

fidan standardı ortaya koyuyorlar. Standart 16 bölümden oluşmaktadır. Her bireyle ilgili özel şartlar, 

boyutları, paketleme ve ambalaj sitili ile ilgili bölüm bitkilerle ilgili açıklamalar bu standartta mevcut. 

Amerika‟da da çok farklı değil aslında hatta biraz daha erken başlamışlar çünkü standartlar deyince 

herhâlde birçok kişinin aklına Amerika geliyordur, yine burada da 1921 yılında Fidancılar Birliği bir 

standart hazırlıyor ve bu standart başlangıçta oldukça küçük ama sonra yine büyümüş ve 113 sayfalık 

detaylı standartları 2004 ve 2010 yıllarında basılmış hale getiriyorlar ve şu an hala kullanıyorlar. Yine 

burada da bitkileri önce tanımlıyor, tanımladıktan sonra yani sınıflandırıyor diyelim ve bunlardan nasıl 

üretileceğini, üretim materyalinin nasıl hazırlanacağı, işte çıplak köklü, açık köklü ya da repikajlı, ya 

da nasıl sunuma hazırlanacağı, satışa nasıl hazırlanacağı, bununla ilgili gerekli bütün bilgileri ve her 

bitki türü için, her sınıf için ayrı ayrı detaylı bir şekilde yazıyor. Bunlar konu başlıkları içerikleriyle 

ilgili de Amerika Fidan Standartları diye bakabilirsek kolayca bulabileceğimizi düşünüyorum. 

Birde Kanada Fidan Standartlarına ulaşabildim. 1922 yılında Doğu Kanadı Çiçekçiler Birliği 

olarak kurulmuş bir birlik var ve bunun devamında şimdi 8. Baskısını 2006 yılında yapmış oldukları 

bir fidan standardına ulaşabiliyoruz. Bunda da çok farklı değil, 3 ana bölüm var ve bu bölümlerle ilgili 

neler yapılması gerektiği çok açık bir şekilde paragraflar halinde bulmak mümkün. Bizim yaptığımız 

çalışmada da gittik, fidancılarla görüştük. Dış mekân peyzaj bitkileri ile ilgili olarak bunu söylüyorum, 

sonuçta da %39-51 oranında standarda uygun bitkiler olduğunu tespit ettik hatta hangi standarda? İşte 

bu bahsettiğim 3 birliğin oluşturduğu standartların ortalamasına göre zaten birçoğu da birbirinin 

aynısıydı dolayısıyla neredeyse yarıya yakını standarda uygun geri kalanı da aslında İngilizlerin 

yaptığı gibi imha edilmeye uygun, gönderilmesi gereken bitkiler. 

Sonuç olarak ihtisaslaşma denildi, her şehirde kim neyi yapıyorsa, onu yapması gerekiyor. 

Aslında adım adım gerçekleşen bir şey, üzerine basa basa söylediğim fidancılar birliğinin oluşturduğu 

standartlar ve bu standartlara da uyulması ile ilgili, peyzaj mimarlarının da bu konuda ya da bitki 

listelerini hazırlayan meslek gruplarının da buna duyarlı olarak fidancılık konusunda da TSE gibi 

kavramların ortaya çıkması gerekir, daha üst ölçekte de kontrolünün yapılması gerekir fakat tabi 

burada da yine aslında birbirimizden habersizce hazırladığımız bunlar aslında, hepsinin toplanmış hali 

gibi görünüyor. Baktığımız zaman Türk Standartlar Enstitüsü‟nünde bu bitki materyallerine göre 

hazırlanmış bir standardı yok, dolayısıyla kullanamıyor da, bunun kontrolü noktasında kontrol eden 
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gruplar bir şekilde bitkinin kendisini bulamasalar bile muadilini kabul etmek durumunda kalıyorlar. 

Bu sefer ne oluyor tabi tasarımı yapılan alanlar hiçbir zaman son haline ulaşamıyor, çizildiği, 

gösterildiği hale hiçbir zaman ulaşmıyor aslında veyahut ta ulaşılması ister istemez bunları 

yurtdışından son haline yakın, son formuna yakın, tam ismiyle doğru bir şekilde ithal etmek zorunda 

kalıyor ve bu şekilde uygulamalar devam ediyor. Bu konuda üreticilerin bir yayınının olmadığı 

söyledik, ama çalışmalar ister istemez oluşmak zorunda ve bununda kontrolünün sağlanması gerekir. 

Türk Fidan Standardının oluşturulmasına kılavuz olabilecek nitelikteki bu üç standarttan topladığım 

bilgilerle bir taslak oluşturduğumu belirtmiştim, burada aslında organize edilebilecek olan işletmeler 

ve şirketler hepinizin bildiği aslında bu sektörü yöneten firmalar, burada ismini yazmadıklarımda var. 

Belki organize sanayi bölgesinde olacak, onunla birlikte ister istemez herkes ürününü pazara 

sunabilecek hale getirmek zorunda kalacak ve işte bu standart sayesinde de birçok şey artacak yani 

özetle benim bu süs bitkileri sektöründe Ar-Ge önceliği diye düşündüğüm peyzaj mimarı gözüyle 

hissettiğim şey çok acilen peyzaj bitkilerinin nasıl üretilebileceği, nasıl piyasaya sunulacağı ile ilgili 

bir standardın oluşturulması yönündedir. Söylemem gereken ikinci bir şey daha var, bu standartların 

yanı sıra birde bir şekilde bu işletmeler, dernekler, birlikler ve bu konuda çalışan bütün o bahsettiğim 

ilgili grupların toplanıp, bir bitki listesi oluşturmaları gerekir. Bu bitki listeleri oluşturulduğu takdirde 

piyasa da ancak bulunabilecek olanlar listelere girebileceği için, Türkiye‟de üretilen bitkiler 

kullanılacağı için mantıklı bir yol izlenmiş olacaktır diye düşünüyorum. Tabiki bu kurum ve 

kuruluşlarda bu standardı kullanmak için şartnamelerini oluşturup yapılacak olan standartları şart 

koşmaları, bu şartları aramaları gerekecek. Hangi ihale yapılırsa yapılsın bu şartnamelerde 

bulunanların artık yavaş yavaş konuşulması gerektiğini düşünmekteyim. Standart dışı ürünler bir 

şekilde piyasadan kaldırılmalı ve her şey sıfırdan başlamalı aslında, bu oluşumlarda herhâlde buraya 

gidecektir diye düşünüyorum ve tabiki burada işte aile işletmeleri vs. bunlarında gözetilmesi 

gerekiyor. Bildiğiniz gibi birçok ürün şuanda aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Yarı mamul olarak 

alınıyor, bir şekilde pazarlamacılar ve yetiştiriciler tarafından pazara sunuluyor. Sonuç olarak burada 

başlıklar halinde hazırlanmış bir standart taslağı var. Murat Beyin az önce söylediği, arzu ettiği, 

istediği devlet kurumları tarafından böyle bir şeylerin hazırlanmasıdır. Bir taslak oluştu, bununla ilgili 

çalışmak isteyenlerle de biz devam edeceğiz, zaten Yalovalıyız, bu şekilde bir hedefimiz var. Teşekkür 

ediyorum. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL: 

Sayın Doğan‟a bizde teşekkür ediyoruz, standartların eksikliğini duyduğumuz Ar-Ge değeri 

taşıma yönünde önemli adımlar atılmasında rol aldığını görüyoruz. Son yıllardaki eğitim ve öğretim 

hizmetlerine baktığımızda birçok Ziraat Fakültelerinde farklı disiplin dallarında yine süs bitkileri ve 

arkadaşımın tanımlamasıyla peyzaj bitkileri farklı bölümlerde çalışmaların yapıldığını görüyoruz. 

Bunun yanında lisans programları ve ön lisans programlarına baktığımız zaman bu sektöre eleman 

kazandıran birçok üniversitelerin ve kurumlarının olduğunu da görüyoruz. Şöyle bir değerlendirme 

yaptığımda 23 üniversitemizde peyzaj mimarlığı ile ilgili bölümlerimiz oluşmuş, sadece peyzaj 

mimarlığı açısından buradaki kontenjanlara baktığımız zaman her yıl 1010 öğrencinin bu bölümlere 

kazandırıldığını görüyoruz.  

Kimler destek veriyor, işte Ziraat Fakültelerinin bölümleri var, Orman Fakülteleri var, Güzel 

Sanatlar Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri, Tasarım Fakülteleri gibi buralarda 23 üniversitenin peyzaj 

mimarı yetiştirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan ön lisans programları söz konusu Türkiye‟de kâğıt 

üzerinde 630 ama aktif olarak 570 Meslek Yüksekokulu bulunduğunu biliyoruz ve bu Meslek 

Yüksekokul‟larında 26 üniversitede 30 Meslek Yüksekokulunda Süs Bitkileri ve Peyzaj konusunda ön 

lisans eğitimi veriliyor ve buralarında kontenjanı yaklaşık olarak 1300 civarındadır. Türkiye‟nin 80‟li 

yıllardan bu döneme doğru gelişmelerine baktığımızda eğitim öğretim hizmetlerinde de çok önemli 

gelişmeler dolayısıyla buna bağlı olarak da katkılar sağladığını görüyoruz. Nitekim 1998 yılında I. 

Kongre‟yi Yalova‟da yaparken ki karşılaştığımız arkadaşlarımızla bugünkü manzarayı 

karşılaştırdığımızda çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi araştırma geliştirme faaliyetleri 

ve Ar-Ge‟lere katkıları yönüyle de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 

arkadaşımız, Sayın Hocam Doç. Dr. Soner Kazaz‟a söz vermek istiyorum.  
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Doç. Dr. Soner KAZAZ:  

Sayın Başkan, Sayın Hocalarım, Değerli Katılımcılar, şimdi panelin adı „Süs Bitkileri 

Sektöründe Ar-Ge öncelikleri‟ olduğuna göre önce Ar-Ge‟yi tanımlamak gerekiyor. Ar-Ge araştırma, 

geliştirme. Ar-Ge dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kelime „yeni‟ kelimesidir. Ar-Ge‟yi 

tanımladığımız zaman Ar-Ge yeni bilgi elde etmek, mevcut olanı iyileştirmek veya geliştirmek 

dolayısıyla Ar-Ge bir sorun ve ihtiyacı ortaya koymak, bu sorun ve ihtiyacı ortaya koyduktan sonra 

buna göre mevcudu iyileştirmek ya da geliştirmeye yönelik olarak ya da yeni bir ürünü ortaya koymak 

olarak tanımlayabiliyoruz. 

Şimdi kısaca notlar almıştım, Dünya‟da neler var, neler yok, Türkiye sektörde nerede diye 

onlarla ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum arkasından kendi süs bitkileri sektörümüzle ilgili 

bilgilerimi paylaşacağım. 

OECD‟ye üye ülkelerde Ar-Ge uygulamaları üç farklı konuyu bünyesinde barındırıyor: 

1. Temel araştırmalar: Tamamen bilgi üretmeye, bilgi elde etmeye yönelik olarak, 

2. Uygulamalı araştırmalar: Tamamen özgün ve pratik bilgiler elde etmeye yönelik olarak,  

3. Deneysel geliştirme: Burada tamamen mevcut bir ürün elde ediliyor ve buradan tamamen 

sistemi iyileştirmeye ya da sektörü modifiye etmeye yönelik olarak da sistemi çalışma içerisinde 

bulunduruyor. 

Dünya‟daki Ar-Ge çalışmalarında karşılaştırma yaptığımız zaman her 10 bin çalışan arasında, 

araştırıcı sayısının Türkiye‟de 11, Avrupa Birliği ülkelerinde 94 olduğunu görüyoruz. Gayrisafi yurtiçi 

hâsıla içerisinde Ar-Ge‟ye ayrılan payın Türkiye‟de binde 67, Avrupa Birliği ülkelerinde %1.92, 

Japonya‟da %14, Çin‟de %8 olduğunu Amerika Birleşik Devletlerinde ise Avrupa Birliği 

ülkelerindeki toplamı da katladığını ve yaklaşık olarak %48‟e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Milyon 

nüfus başına düşen bilimsel yayına baktığımız zaman Türkiye‟de 41 adet, Avrupa Birliğinde 613 adet 

olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge dediğimize göre Türkiye‟nin Dünya‟daki Ar-Ge‟ye ne kadar 

öncelik verdiğini ve ar-ye ne kadar yatırım yaptığımızı da bu rakamlardan ortaya koymuş olduğumuzu 

da başlangıçta söylemek istiyorum. 

Dünya‟ya baktığımız zaman birkaç rakam vereceğim, Güney Amerika ülkesi Kolombiya da 

bugün 935 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı söz konusu, Afrika‟ya geldiğimiz zaman Kenya da 

450 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı söz konusu, yine Afrika‟dan Etiyopya‟da 126 milyon dolar 

kesme çiçek ihracatı söz konusu, yine Zimbabve de 235 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı 

yapılmaktadır. Diğer tarafta Orta Amerika‟ya bakacak olursak kesme yeşillikler ile Kosta Rika 

yaklaşık 35-40 milyon dolarlık sadece kesme yeşillik ihraç ediyor. (Aşağı yukarı ne kadarı doğrudur 

bilemiyorum) Türkiye rakamları ise, Türkiye‟de yaklaşık 30-35 bin dekarlık bir süs bitkileri üretim 

alanı var, bunun yaklaşık olarak 11000 dekarında kesme çiçek olduğunu, 19860 dekarlık bir kısmında 

dış mekân süs bitkileri üretimine ayrıldığını görüyoruz. Şimdi ben buna yönelik olarak ülkeleri 

kıyasladıktan sonra toplam ihracatımız ne kadar yaklaşık 76 milyon dolarlık süs bitkileri ihraç 

ediyoruz, bunun 26,5 milyon doları kesme çiçek, dış mekân ne kadar ihraç ediyoruz 40 milyon dolar 

peki ne kadar ithal ediyoruz 43 milyon dolar. Şimdi hep bahsediyoruz, Türkiye Endemik Bitkileri ile 

övünüyoruz. 10 binin üzerinde doğal bitkimiz var, endemik bitkilerimiz var ama kesme çiçeğe bakın 

26,5 milyon dolar ihraç ediyoruz. 730 bin dolarlık ithal ediyoruz. Kesme çiçekte ithal ettiğimiz sadece 

üretim materyali, karanfilden İsmail Bey bahsetti anaç, çelik ve soğanlı bitkilerde ağırlıklı olarak 

soğan, yumru ve bu ithalatın içindeki önemli kısmı da orkide ve kesme gül oluşturuyor. Onun 

dışındakiler çok böyle 50 bin dolarlık 100 bin dolarlık ithal ettiğimizi söyleyebiliriz.  

Dış mekâna geldiğimiz zaman Türkiye‟nin en önemli sorunu iyi formlu bitkilerimizin 

olmamasıdır. Türkiye‟deki birçok fidanlıklar var bu gün Sakarya‟da 10 bin dekarlık dış mekân üretim 

alanı var. Bayındır, Yalova, Ödemiş yine buralarda dış mekân süs bitkileri üretimi var. Biz millet 

olarak çok sabırsız bir milletiz yani beklediğimiz zaman bir fidan 3 yaşında yani örneğin 50 TL‟ye 

satabileceksiniz ama o ekonomik güç olmadığı için onu yeterince büyütüp o 3 seneyi, 5 seneyi 

beklemeden 1 yılda 1-2 TL‟ye satmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla birinci olarak dış mekân 

konusunda egzotik bitkiler, yabancı yurtlu bitkiler yerine mutlaka kendi doğal kaynaklarımıza 

yönelmemiz gerekiyor (ve Ar-Ge önceliklerimizin bu). Birçok yayın görüyoruz süs bitkileri sektörüne 

kazandırılması, kazandırılması ama kazandırılan kaç tane bitki var, kazandığımız kaç tane bitki var. 

Dolayısıyla dış mekânda en önemli Ar-Ge önceliğinin bu bilimsel çalışmaların mutlak ve mutlak 
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suretle sektöre kazandırmamız gerekiyor yani bunlar bildiri başlığında kalıyor. Yıllardır kongrelere 

katılıyoruz, kazandırıyoruz projeleri çıkartıyoruz ama kazanan yok. TÜBİTAK‟a proje veriyorsunuz, 

çok orijinal isim, moleküler tekniklerle (bilmem ne diye) sektöre kazandırılması diye, çok popüler 

isim, o kadarda işte hakem oluyoruz, panelist oluyoruz, hocalarımızda oluyor, ismine bile 

aldanmıyoruz sonuç önemli olan sonuç. Ben yıllardır sektördeyim, danışmanlık yaptığımız firmalar 

var. Bir çalışmanın 2 hatta 3 ayağı olmalıdır. 1) Yüksek Lisans veya Doktora tez konuları 

üniversitelerde (akademisyen olarak söylüyorum) bir bilimsel çok iyi yayın yapabilirsiniz, çok iyi 

bilimsel yayın SCI dergilerde yayınlanabilir. Sektöre hiç hizmet etmeyebilir, buna saygı duyarım, bir 

ayağı budur. 2) ikinci ayağı Ar-Ge diyoruz, yenilik diyoruz bu nedenle tezlerin mutlaka ihtiyaçları, 

sorunları çözmeye yönelik olarak da vermek gerekiyor, ikinci ayağının ben bu olduğunu ve önemli 

kısmınınsa ben bunun olduğunu düşünüyorum. Türkiye‟de eskiden bir firmaya gittiğiniz zaman bu 

destekleri bulamıyordunuz ama şimdi günümüzde yani son yıllarda bu desteklerin ben verildiğini 

biliyorum. İyi konular, sorunları çözmeye yönelik olarak konular verildiği zaman şirketlerle çok başka 

bir şekilde çalışılabileceğini düşünüyorum ve bunların oldukça fazla örneğinin olduğunu da 

söyleyebilirim.  

Üçüncü bir konuya geldiğimiz zaman Türkiye‟de iç mekân süs bitkilerine baktığımızda yine 

ithalatımız var. Kendi iç mekân bitkilerimizi üretmiyoruz, mevsimlik çiçekler üretiyoruz ama biz 

genellikle hazır. İşte özellikle birçok tür yani aslında burada Türkiye‟mizde de olmak koşulu ile yine 

birçok bitkiyi ithal ediyoruz dolayısıyla yine iç mekân bitkilerinde ithalatın Ar-Ge‟leri bizim ithalat 

yaptığımız ürünlere yönlendirip ithalatın önünü kesecek ihracatı bunun tersine çevirecek hamleler 

yapmamız gerekiyor. İç mekânda bunlara yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dış mekânda 

Abdullah Bey bahsetmişti, bende notumu almıştım zaten biz bir bölgede bütün ürünleri yetiştirmeye 

çalışıyoruz. Her insanın yetiştiği birinde polen rahatsızlığı var, birinde nem hissediyor, biri kuru insan 

bile evde yaşamıyor, yaşar ama gönül rahatlığıyla yaşamak var sıkıntılı yaşamak var. Bitkileri de her 

bölgede yetiştirme zorunluluğumuz yok dolayısıyla bu arada bir bölgeye her ürün değil, her bölgeye 

iyi ürün. Bu gün mavi ladin mesela ya da göknar bu gün soğuk bölgelerde gayet şık bir şekilde 

formlarını rengini çok iyi alabiliyor. Bugün Antalya‟nın sıcağında mavi ladin, göknar yapmaya gerek 

yok. Yani onları oradaki sıcaklık ile baskı altında tutmaya göre Sivas‟a kaçabilirsiniz, Konya‟ya 

kaçabilirsiniz, Isparta‟ya kaçabilirsiniz. Kışı daha sert geçen yerlere kaçıp bu bitkilerdeki çok güzel 

renklenmeyi, çok güzel formu sağlayabiliriz diye düşünüyorum, dolayısıyla bir arada bölgelere göre 

ürünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.  

Kesme çiçeğe geldiğimiz zaman en önemli problemimiz dış üretim materyali demiştim, bu gün 

lale diyoruz, Ercan hocamın çalışması var, bizim çalışmalarımız var ama bütün lale çeşitleri yabancı 

(Ben Van Zanten, Cassini, Abba, Yokohoma) bir tane Türk çeşidi yok. Biz İtalya‟ya gittik, karanfil 

alacağız, çeşidin adı: Topkapı, çeşidin adı: Ankara. Bakın bunlar bizi iyi çözmüşler dolayısıyla 

Türkiye çok iyi bir pazar, geliştirdikleri ürünlere de Türk isimleri veriyorlar. Dolayısıyla bu noktada 

lalenin anavatanı Türkiye diyoruz, geliştirdiğimiz bir tane çeşidimiz yok. Bir diğer ürün karanfil, 

karanfilin ana yurduna baktığımız zaman Akdeniz sahilinde yer alan ülkeler İtalya, İspanya, Sicilya 

adası, Türkiye ama yine ihracatımızın %94‟ü karanfil, 26,5 milyon doların 24,5 milyon doları biz 

karanfil ihraç ediyoruz ama kendimize ait bir tane karanfil çeşidimiz yok. Dolayısıyla en önemli 

noktamız yeni ürün geliştirmek, çeşit ıslahı ya da farklı türleri ortaya sunmak. Sektör bazında 

baktığımız zaman kesme çiçek sektörünün en önemli sorunu tek ürüne bağımlılıktır. İhracatımızın 

%94 Karanfil‟dir. Eskiden gerbera ihraç ediyorduk, son yıllarda ihraç edilmemesinin sebebi de sera 

teknolojilerini iyi kullanmamak bizde sera ısıtması diyoruz bakın Türkiye‟nin dört tarafını 

dolaşıyorum bizde sera ısıtması diye bir mantık yok, bizde direkt soğuktan koruma mantığı mevcut. 

Antalya‟da 1985 yılından beri seracılık yapılıyor. Bu gün gerbera işte İsmail Bey biliyor, gerbera‟nın 

13 
0
C‟ye düşürülmemesi gerekiyor. Bugün kaç tane gerbera serasında modern ısıtma var? Yok. Soba 

boruları sağdan, soldan, içine bir ısı naylonu çekiliyor ve bu şekilde yapılmaya çalışılıyor. Gül gece 

sıcaklığı kırmızı çeşitlerde 14 
0
C‟nin altına düşmemeli neden çünkü kararma yapıyor. Çok modern 

sera, gülde yandan havalandırmalı sera olmaz. Bakın Yalova‟da bir tane üstten çatı havalandırmalı 

sera bulamazsınız. 30 dekarlık, 10 dekarlık gül firması var. Yalova bu işlere 1930‟larda başladı. (Bana 

sorarsanız, kusura bakmayın, belki Karadenizliliğin etkisi var ben çok içimde saklamam, topu karşıya 

atarım) Yalova kesme çiçekte bir karış ileriye gidemedi. Buna da neden, biz af edersiniz parayı 
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kazanıyoruz arabayı değiştiriyoruz, evi değiştiriyoruz, hanımı eşi değiştiriyoruz bizim yaklaşımımız 

bu, ya kazandığımız parayla seraya niye yatırım yapmıyoruz? Bakın Ar-Ge diyorsunuz, Ar-Ge yeni 

ürün geliştirmek, mevcudu iyileştirmek diyorsunuz, ya kazandın seranı iyileştir, teknoloji kur. Burada 

benim sözlerim yanlış anlaşılmasın bunlar belki herkesin içinde olan ama ben belki Trabzonluluktan 

dolayı dışa vurabilirim, belki biraz kabada kaçabilir sözlerim kusura bakmayın. Dolayısıyla bütün 

bunlara baktığımız zaman sektörün önceliklerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. 

Kesme yeşillikler, Türkiye bakın şu an yavaş yavaş kesme yeşillik ihraç etmeye başladı. Kesme 

yeşilliklerde bugün Ordu‟nun dağlarına gittiğimizde Fatsa‟da doğal ruskuslar var. Birçok yerde 

„tavşanmemesi‟ olarak ifade ediyoruz. Bakın biz ruskus‟u İsrail‟den alıyoruz. İki tane ruskus var, biri 

İtalyan diğeri İsrail. Bakın bu gün Antalya‟daki en büyük firma şu an 75 dönüm üretim alanı var. 75 

dekarda üretim yapıyor. Bitkileri nereden alıyor? İsrail‟den alıyor. Örnek veriyorum „Asparagus, 

Ruskus, Aspidistra, Aralia‟ bütün hepsi tamamen ithal. Bizde bütün kesme yeşillikler var. Hepsi 

tamamen ithal, üretim materyali de tamamen ithal. Sonuç olarak 5 dakikada anlatılacak şeyler değil, 

epey not almıştım ama.  

Sonuç olarak, Türkiye‟de sektörün öncelikleri arasında, 

1. Çeşit geliştirme ve ıslahın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

2. Soğanlı bitkilerde Ar-Ge önceliklerinin Türkiye bakın şu an Yalova‟da dün gezdik, geofit 

cenneti Türkiye. Lilium‟u ithal ediyoruz, Lale‟yi ithal ediyoruz, kesme çiçek açısından mesela 

orkideler, orkidelerin tamamı şu an saksı orkideleri, phalaenopsis kesme orkidelerini tamamen ithal 

ediyoruz dolayısıyla bunların doğal kaynaklarımızın kullanılıp ıslah edilerek bunun önüne 

geçilebileceğini düşünüyorum. 

3. Kesme çiçekte standardizasyon çok önemli, iç mekân bitkilerinde, dış mekân bitkilerinde 

standardizasyonun geliştirilmesine yönelik mutlaka Ar-Ge çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. 

4. Soğanlı bitkilerde preparasyon ve depolama tekniklerinin mutlaka üzerine eğilmeli ve bu 

konularda araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

5. Türkiye‟de şu an sebzecilikte çok önemli ama belki değinilmedi. Türkiye‟de ben özellikle 

gelecekte topraksız tarımın süs bitkileri yetiştiriciliğinde çok yaygın olarak kullanılabileceğini 

düşünüyorum dolayısıyla topraksız tarımın üzerinde mutlaka Ar-Ge önceliklerinin belirlenip, topraksız 

tarımla ilgili araştırmalarımızı arttırmamız gerekiyor. 

6. Türkiye‟de biz Antalya, İzmir, Yalova‟ya kısıldık kaldık oysa Türkiye‟ye bakın Urfa‟da 

kesme gül üretimi yapılıyor. Türkiye‟de Urfa Karaali bölgesinde, Ankara‟da, Termaldeyiz termalde 

sıcak su kaynaklarımız var. Kırşehir Çiçekdağı, İzmir, Afyon Merkez Sandıklı, Denizli Buharkent, 

Aydın Germencik Köşk sıcak su kaynaklarımız var. Bu kaynaklarımızı mutlaka etkin bir şekilde 

kullanmamız gerekiyor. Isıtmak yerine sera ısıtmasında sera maliyetlerinin %40‟nı ısıtma maliyetleri 

alıyor, dolayısıyla önemli bir Ar-Ge çalışması olarak bu sıcak su kaynaklarının mutlak ve mutlak 

surette seracılıkta sera ısıtmasında kullanmamız ve bu bölgelerde mutlaka yayılıp yıl boyu ürün 

üretimimizi geliştirmemiz gerekiyor. Antalya‟da sezon şu an bitti, hiçbir şey yetiştiremezsiniz. İsmail 

burada yıllardır yetiştiricilik yapıyorlar dolayısıyla Antalya‟yı nasıl uzattılar, Isparta 125 km ileriye 

gittiler, uzattılar ama tam 12 ay yok dolayısıyla jeotermal alanları kullanarak sıcak bölgeler serin 

bölgelerde mutlaka ve mutlaka üretimimizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. 

7. Vejetatif yolla ya da generatif yolla çoğaltılmayan birçok bitkilerimiz var, hatta ithal 

ettiğimiz mesela orkide gibi türlerden bu da vejetatif yöntem olmakla beraber doku kültürü ve 

moleküler tekniklerde de süs bitkilerinin gerek dış mekânda gerekse saksı bitkilerinde gerekse kesme 

çiçek bazı türlerinin bu tekniklerle hızlı ve ekonomik bir şekilde çoğaltılacağını düşünüyorum. 

Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar teşekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL: 

Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Birçok konu zaten sizlerin de düşündüğü, bizlere sormak 

istediğiniz, değerlendirmek durumunda olduğumuz konular. Zannediyorum birkaç sorumuz var. Bu 

soruları da yanıtladıktan sonra bu kongrenin genel bir değerlendirmesini yaparak, kongremizi 

sonlandırmış olacağız. Sırayla isterseniz kısaca soruları alalım. 

- Katılımcı: Sözlü soru almıyor musunuz? 

- S. Erkal: Yazılı olan soruları cevaplayalım, eksik kalan olursa sözlü soruları da alabileceğiz.  
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Murat ERMEYDAN: 

Bana iki soru geldi. Birincisi Akdeniz Üniversitesinden İbrahim Baktır‟dan, soru şu: Dış mekân 

ağaç ve çalılarda neden zeytin, defne, meşe ve kocayemiş gibi doğal bitkilere öncelik vermiyorsunuz?  

İbrahim Bey Ağaç AŞ‟yi gezdiniz mi?  

 

Prof. Dr. Ġbrahim BAKTIR:  
Gezdim, gördüm ben orayı. 

 

Murat ERMEYDAN:  
Davet ediyoruz, inşallah gezdirelim Hocam. Biz Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak İstanbul‟un doğal 

türlerine öncelik veriyoruz, Zeytinburnu‟nun ismi zeytinden geliyor. İstanbul‟da yoğun bir şekilde 

zeytin kullanıyoruz özellikle yetişmiş zeytin var. Metrobüsler‟den tutunda, özellikle caddeler ve 

peyzaj uygulamalarında yine aynı şekilde defne ve meşe kullanıyoruz ama meşeyi yerli üretim olarak 

Türkiye‟de bulamıyoruz özellikle daha geçen gün gündeme geldi. Biz Türkiye‟de doğal yetişen 

Quercus robur, Quercus frainetto türleri Türkiye‟de kullanmaya çalışıyoruz ama Amerikan meşesi 

gibi Quercus rubra gibi Quercus coccinea gibi türleri de İstanbul‟da kullanıyoruz. Benim eskiden beri 

hayalim olan Arbutus andrachne, Arbutus unedo gibi türleri de bulamıyoruz. Bunlar ancak ithal, çalı 

formunda olan türler olarak gündeme gelmekte, Arbutus türleri ile ilgili, üretin alalım diyeceğiz. 

Defneyi diğer türleri de mevcutta kullanıyoruz Hocam arz ederiz. 

Diğer soru, Sedat Kıran‟dan, Siverek Doğal Çiçek Soğanı Üreticileri Birliği‟nden geliyor. 

Soruyu özetliyeyim mi aynen okuyayım mı Sedat Bey?  

Urfa Siverek Karacadağ‟da Fritillaria persica üretimi yapmaktayız. Siverek Doğal Çiçek 

Soğanları Üreticileri Birliği olarak 200 dekar 100 üretici bazında Türkiye‟de en büyük Fritillaria 

üretimini yapmaktayız. Ağaç AŞ olarak Ar-Ge çalışmaları bünyesinde bizim üretim olarak çalışma 

yapmamız mümkün mü? Diye bir soru geliyor. 

Biz lalelerin anayurduna döndüğünde şunu yaptık, o çalışma esnasında Hollanda‟ya gittik. Lale 

tür ve çeşitleri anlamında neler var onları görelim diye, özellikle Keukenhof‟da 32 hektarlık bir alanda 

bir lale sergisi yapıyorlar ve firmalar ürettikleri ürünleri orada şov amaçlı dikiyorlar. Oradaki ters 

laleyi görünce kullanmakla ilgili neden olmasın çok da güzel görüntüsü var gündeme getirdik. Biz 

Karacadağ‟dan ters lale aldık ama başarılı olamadık. Yani ters lale olarak özellikle Fritillaria persica 

türünde bize gelen lale soğanlarında ya bunu ikiye keseceksin böyle çoğalır, böyle olur, böyle 

kullanacaksın mantığıyla yaklaşıldı ve diktiğimizde İstanbul‟da uygulama anlamında diktiğimizde 

başarılı türler çıkmadı, hiç iyi, başarılı gelmedi. Buna rağmen diyoruz ki evet ters lale kullanalım, 

bizim doğal türümüz ve bununla ilgili de gerçekten soğan anlamında, kendini gösterme anlamında ise 

gerekiyorsa destekleriz ama gerçekten soğanlı olsun, kendini göstersin, insanlar baktığında da albenisi 

olsun. Sorularım bu kadar teşekkür ederim. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Buyurun Sayın Yılmaz. 

 

Ġsmail YILMAZ:  

Fazıl Selek Beyin bir sorusu var. Süs Bitkileri üretici, bitkilerdeki böcek ve mantar ve diğer 

zararlılarla mücadelede çeşitli uygulamalar yapılmakta mıdır? 

Kısmen evet, kısmen hayır diyorum Fazıl Bey. Özellikle Antalya gibi bölgelerde daha büyük 

ölçekli işletmeler ve üreticiler oldukları için ya bünyelerinde Ziraat Mühendisi bulunduruyorlar ya da 

profesyonel olarak danışmanlarla çalışıyorlar. Daha küçük işletmelerde aile işletmeciliği yapılan İzmir 

gibi bölgelerde bu tür bir hizmet almadıkları için kesme çiçek konusunda bunun Antalya için olumlu 

olup, İzmir için olumsuz olduğunu düşünüyorum. Zaten bana sorarsanız da Antalya kesme çiçek 

konusunda iklim olarak İzmir‟e göre daha dezavantajlı bir yer fakat Antalya‟da büyük işletmeler orada 

yapılandığı için daha kaliteli daha bilinçli üretim yapmaktalar. Teşekkür ederiz. 
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Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Sayın Okul‟a herhâlde bir sorumuz var. İbrahim Baktır Hocam bir soru sormuş. „Hobi 

bahçeciliği? „ konusunda herhangi bir çalışmanız var mı?  

 

Abdullah OKUL:  

Hocam şu an uğraştığımız 10 tane sorun var. Şunlardan birkaç tanesini halledersek herhalde 

bunu da gündeme alacağız inşallah. Bunu biz Yalova Garden bünyesinde, Yalova Garden ticari bir 

firmadır, sonuçta ciddi sermaye ile kurulmuş alt yapıya ciddi paralar harcayarak, buradan ciddi 

döngüler sağlanacak ama biz sadece bu Yalova Garden‟ı bu şekilde dizayn etmek istemiyoruz aynı 

zamanda 1541 dönümlük bir alanı içinde ticaret yaparken Yalova‟yı da gezdirebilecek hatta 2-3 yıl 

sonraki hedef, turlar düzenlenip gezilebilir bir botanik bahçesi, çiçek bahçelerine kadar, bu 1541 

dönüm dediğimiz alanda orman vasfı olmayan ama orman sahili olan 450 dönümlük bir yerimiz var. 

Burayı bu alanı birde üniversite ile sınır olduğu için bu alan, bu alanda böyle bir öngörümüz var yani 

bunu yapacağız. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Teşekkür ederiz Sayın Okul. Salon‟dan birkaç soru alalım. 

 

Doç. Dr. ġevket ALP:  

Ben Abdullah Bey‟le, ilgili şimdi şöyle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum da. Son yıllarda 

TOKİ ciddi anlamda ev yapıyor ve yaptığı evlerde büyük salon, daha çok mobilya sektörünün 

etkisiyle daha çok kanepe, daha çok koltuk, daha çok yemek masası yerleştirebilmek için büyük 

salonlar ve çok küçük mutfaklar ve balkonlar özellikle çok küçüldü. Dolayısıyla kadınların mutfak ve 

balkonda süs bitkisi yetiştirme olanağı elinden alındı, şimdi bu anlamda birlik olarak TOKİ‟de böyle 

bir girişim yapmayı düşünür müsünüz? Yani baskı unsuru olarak, siz bizim elimizden önemli bir 

pazarı aldınız, yetiştirme yerimiz elimizden gitti. Bu anlamda, TOKİ‟de diğer şeylerin etkisiyle 

gelişiyor, mimari yapısını geliştiriyor. Bu anlamda bir baskı unsuru olarak TOKİ‟yle bir görüşme 

mutfağın ve balkonun biraz daha büyümesi dolayısıyla süs bitkileri yetiştiriciliğine olanak açılması 

konusunda bir şeyler düşünüyor musunuz?  

 

Abdullah OKUL:  

Şimdi ben işin o tarafına girmedim. Şimdi salonda ne yazıyor „Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı‟ memlekette 29 tane Bakanlık varsa süs bitkileri sektörü aslında hepsinin içinde. Çevre ve 

Şehircilik bunlardan bir tanesi, biz bunların hepsiyle görüşüyoruz. Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi 

Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı çünkü hiçbir yerinde yeri yok bu işin. 

Biz bunu mesela Kamu ihalelerle görüşüyoruz bunun Kamu İhale Kuruluyla da görüşüyoruz bunu. 

Belediyeler alım yapıyor, diyoruz bunun bir ölçüsü olsun, bir denetleyicisi olsun, işin karşılığı yok. Bir 

örnek vereyim mesela şimdi ben çok rakama giripte sizleri sıkmak istemiyorum, 3-4 gündür iyi rakam 

dönüyor. Şimdi 13-15 milyon nüfuslu Hollanda‟da 276 tane garden center (bitki marketi) var. 276 tane 

yani o alışveriş merkezlerinin kenarındaki köşesindekileri geçin bitki üstüne. 3 sene önce İstanbul 

Ticaret Odasında bir panele katıldık, orada Ağaç AŞ eleştirildi dedi ki ya belediyenin başka işi yok da 

mı garden center yapıyor, ben dedim ki dur, karşıda bir olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir 

metropolü yönetiyor, bu bir ihtiyaç, bunu yapıyor, özel sektör bunu yapsın ondan sonra belediyenin 

karşısına dikilir. Türkiye‟de garden center yok, yani biz şimdi hep bir şeyleri eleştirirken kendimizde 

eleştireceğiz. 2-3 üretici birleşip böyle bir şey yapmamış, hobi bahçeleri var, balkon bahçeler var. 

Şöyle bir kap düşünün içinde tohumlar var, sadece alıyor götürüp suluyor, içinden maydanozu, soğanı 

çıkıyor. Bu Avrupa‟da var, bizde bu tarz 1-2 market başladı gibi ama yan unsur olduğu için 

vurgulanamadı. 

 

Doç. Dr. ġevket ALP:  

Ama örneğin mimarimiz kötü, bu anlamda yetiştiriciliğe müsait değil yani TOKİ‟nin bu 

anlamda mimari yapılarını gözden geçirmesi gerekiyor.  
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Abdullah OKUL:  
Şimdi biz dedim ya, şu şeye bir girebilsek, buranın konuşmasından ben size çok şey anlatırım 

mesela şimdi bitkinin vasfını koyalım, standardını koyalım bakın bugün yurtdışından ithal gelen 

dediğimiz ağacın %90‟ı 15-20 yaşında bitki, daha hadi battı batıyor dediğimiz İtalya yılbaşından önce 

165 milyon € karşılıksız destekledi, İtalya‟daki süs bitkileri sektörünü, karşılıksız bu işi yapanları 

destekledi, şimdi Türkiye‟ye bakacaksınız arazi sıkıntısı var, kredilendirme sıkıntısı var, ondan sonra 

ithalat yapmayalım. Hiçbir üreticinin bir bitkiye 15-20 yıl dayanma ihtimali yok ki, 3 yıllık 5 yıllık 

bitkilere bakın mesela gelen bitkilerde yok, o tarafı artık tamamlayabiliriz, yetebiliyoruz. Biz işte bu 

saydığımız yani sadece Tarım Bakanlığı değil saydığımız bütün bu bakanlıklarda bu işin karşılığını 

bulmaya çalışıyoruz, yani kredilendirmede, arazi çözümünde. Şimdi biz TİGEM‟den yeni kiraladık, 

bunu öğrendik. Türkiye‟deki tarım arazilerinin %2,5‟u TİGEM arazisi diyorum ki niye bütün illerde 

bu tip bir örgütlenmeye vermiyoruz. Şimdi eleştiri anlamında almayın, Samsun TİGEM arazisini aksa 

jeneratör aldı, 13000 dönüm. Yani sermaye alsın, tamam iyi güzelde orada birleştirsek 80-100 tane 

üreticiyi 13000 dönümlük araziden bahsediyorum. Biz bunlara mücadele veriyoruz yani, enerjiyi en 

pahalı kullanıyoruz, bakın gemi sektörünü sanayi sektöründen daha pahalıya kullanıyoruz. Kredi 

karşılığımız yok, Ziraat Bankası diyoruz, Ziraat Bankası kredi karşılığımız yok. İşte biz buraları 

geçebilirsek, birde buna uğraşan insanlar var, ay sonunda birilerinin hesabına para yatırılamıyor. Biz 

hem ay içinde para kazanacağız, hem de bu işlere kullanılacak, hem bu işlere koşturacağız, mücadele 

vereceğiz, kazanırsak ta yiyeceğiz, içeceğiz. Yani o tip sıkıntılarımız var, yoksa biz konuların 

tamamının farkındayız biz mesela Peyzaj Mimarları Odası ile şunu görüşüyoruz. Diyoruz ki her imar 

mevzuatında gidelim imar iskânı alırken bu bahçeler yapılsın. Bakın bütün tanıtım filmlerinde herkes 

ev satıyor, daha önce kapı pencere gösterilirken, şimdi artık kapıdan giriyor, işte o yeşilliği gösteriyor. 

Ağaç AŞ bunun çok büyük öncüsüdür. Ben her defasında Ağaç AŞ‟ye tekrar çünkü bütün Türkiye‟nin 

abisi durumunda, orası bir emsal, orada görülenler diğer illerde uygulanıyor. Yani yetebildiğimiz 

konuda yetmeye çalışıyoruz.  

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Teşekkür ederiz. Yani Türkiye‟deki örgütlenme son yıllardaki bir olay, daha önce yalnız 

bırakılan sektörün temsilcilerini bir araya getirebilecek bir organizasyondan söz etme şansımız yoktu. 

Bunu da ilerleyen bu sektörün ayak izleri, adımları, sesleri olarak değerlendireceğiz ve hepimiz bunun 

bir nedeni olmak zorundayız. Bunu sadece birliklere, kooperatiflere bırakma şansı yok yani Türkiye 

her yıl nüfusu bir milyon artan bir ülke bu ihtiyaçları karşılayabilme özellikle yeni yapılaşma önemli 

bir konu peyzaj açısından düzenlemeler açısından ki kullanım potansiyeli yüksek ama siz bir bitki 

talebinde bulunduğunuzda Türkiye‟den 10 tane farklı türden 1000‟er adet isteyin, bulamayacaksınız. 

O zaman alımcılar ne yapıyor? Faksı çekiyor karşı tarafa bir hafta sonra tır zaten kapınızda. Adana‟yı 

ara, Yalova‟yı ara, Ali‟yi ara, Osman‟ı ara, bir tır bitki materyali bulabilme şansınız yok. İşte 

örgütlenmeler, pazarlama yapıları bireysel anlamdaki üretimleri bir araya getirerek örgütlü bir yapıyı 

oluşturduğumuzda o zaman kaliteli aranılan kitlesel anlamda materyali bulma şansımız olacak ve dışa 

bağımlılığımızı da bu yönüyle azaltmış olacağız. Yani bütün faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde 

genel anlamda hepimize farklı alanlarda görevler düştüğünü algılıyoruz, söylüyoruz.  

Son iki soru var galiba, Sayın İbrahim Hoca‟dan alalım. 

 

Prof. Dr. Ġbrahim BAKTIR: 

Ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum, özellikle panelistlere teşekkür ediyorum ve özellikle 

ve özellikle de üretici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi bazı şeyleri biraz önce Murat Beyinde 

söylediği gibi sloganlarla çıkmak gerekiyor, ben hobi bahçeciliğini o yüzden söyledim. Mesela 

ülkemizin en ağır kanayan yaralarından bir tanesi özürlü çocuklarımız yani siz buradaki size tahsis 

edilen yer çok mutlu oldum onur duydum. Bu panelde en mutlu olduğum olaylardan bir tanesidir 

böyle bir kuruluşun olması bu nedenle kutluyorum ayrıca. Öyle bir yerde özürlü çocukların ailelerinin 

ya da şehit aileleri gibi sloganlarla çıkıp hobi bahçeciliğini yaptırmaya başlarsanız bu çok büyük bir 

olay olur ve çok da sevaba girmiş olursunuz, birde tanıtımda da çok önemli bir olay. 

Şimdi Murat Bey doğal bitkiler zaten Soner Hoca‟da biraz bahsetti, konuşmuştuk, şunun için 

söylüyorum. Şimdi biliyorsunuz 2016‟da Antalya‟da EXPO yapılacak. Biz EXPO Tarım daha doğrusu 
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Botanik grubu olarak gezi düzenledik ve Sakarya‟ya gittik, bütün dış mekân bitkileri, tasarım bitkileri 

üreticilerini gezdik. Yerli bitki sayısı son derece azdı. 4-5 tane firmayı gezme fırsatı bulduk, inşallah 

sizinkini de gezme fırsatı buluruz ve onun üzerine Yalova‟da bir iki yeri gezdik çünkü Expo 2016 

bizim namusumuz yani bu sektörün namusu ve ciddi bir rapor hazırladık ve Bakanlığa sunduk. Dış 

yurtlu bitkiler değil mümkün olduğunca iç yurtlu bitkiler diyelim kendi doğamızdan bitkiler 

kullanılsın diye ve onu da orada özellikle belirttik ve büyükte ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Arbutus 

konusuna gelince de vallahi önümüzdeki aybaşında Portekiz‟de bir kongreye gideceğiz, sembolleri 

Arbutus, Fransa‟da birkaç meydan da gördüm her tarafta Arbutus kullanılıyor. Bizim dağımız, taşımız  

Arbutus kullanılmıyor. Meşede üretilmesi uzun süre alan ama katlamayla da çok kolay 

çoğaltılan bir bitki biraz sabır istiyor. Teşekkür ederim, Saygılarımı sunarım.  

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Teşekkür ederim Sayın Baktır. Bir soru geldi galiba. 

 

Doç. Dr. Soner KAZAZ:  

Soru Dr. Gülay Beşirli‟den geldi. Organik tarım koşullarında süs bitkileri Ar-Ge çalışmalarımız 

yok denecek kadar az. Ülkemiz organik tarım içerisinde süs bitkileri sektörü neden yok denecek kadar 

az. Oysa Dünya‟da bu anlamda talep var ve artacak ülkemizi bu alanda hazırlamak adına düşünceniz 

nedir? 

Öncelikle Türkiye‟de şu an süs bitkilerinde özellikle organik tarım ticari anlamda yapılmıyor 

sadece Samsun‟da organik gül üretimi yapan bir üretici var şu an. Belki kısa vadede organik tarım süs 

bitkilerine girmeyebilir ama iyi tarım uygulamaları ile beraber bu iyileştirilebilir diye düşünüyorum 

çünkü biz sebzede henüz organik tarımı çözemedik orada çözemezken ki sebze yenilebilir bir gıda 

maddesi çiçekler daha çok yenilmeyen içilmeyen estetik değerleri ile ön plana çıkan bitkiler. Ben kısa 

vadede organik tarıma karşı değilim demeyeyim ama iyi tarım uygulamaları ile beraber bu işi uzun 

vadede iyi tarım uygulamaları ile götürebiliriz diye düşünüyorum. Kısa vadede organik tarımın 

olacağını düşünmüyorum buna şu anlamda örnek verebilirim. Ben 14-15 yıl Isparta‟da çalıştım 

biliyorsunuz orada yağ gülü var. Yağ gülü neredeyse reçelinden sabunundan şurubuna kozmetiğine 

kadar çok farklı alanlarda kullanılıyor. Afyon başmakçıda organik gül yetiştiriciliği yapıldı. Gülde çok 

daha önemli olduğu için söyleyebilirim, sonuçta yeterince verim alınamadı. Tabi o zaman 

bilinçsizlikte vardı. İşte gübreleme ve ilaçlama tekniklerinde o zaman, tabi çok da organik ilaçlar ve 

gübreler yoktu, günümüzde gelişiyor, onlar vazgeçtiler onu söyleyebilirim. Onlarda iyi tarım 

uygulamalarına döndüler. Yurtdışındaki alıcı firmada iyi tarım uygulamaları anlaşması yaptı, 

çalışmalarını bu çerçevede götürüyorlar. Türkiye‟de süs bitkileri sektöründe organik tarımın uzun 

vadede olabileceğini, kısa ve orta vadede iyi tarım uygulamaları ile beraber gidebileceğini 

düşünüyorum. Bu anlamda özellikle faydalı böcekler Pseudomonas persimilis gibi özellikle kırmızı 

örümceğe karşı çünkü süs bitkilerinin en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Bunun yanında 

tricodermalar gibi ve yine mantarlarla beraber mikorizalar belki ben uzmanı değilim ama bu tarzda 

yaklaşımlarla beraber iyi tarım uygulamalarıyla beraber süs bitkileri sektöründe gidebiliriz diye 

düşünüyorum. Önce iyi tarım uygulamaları uzun vadede arkasından organik tarım gelebilir diye 

düşünüyorum.  

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Teşekkür ederiz. Sayın Hocam buyurun sizden de alalım. 

 

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK:  

Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepsi tabikî görüşlerini uzman kişiler bizlerle aynı 

doğrultuda değerli görüşlerini anlattılar, hepsi bizimde katıldığımız bulgular. Esas olarak ben 

Abdullah Bey bir şey söyledi %18 KDV dedi esas buraya geliyor belki iş. Bakın diğer parça ürünleri 

%8 KDV üzerinden çalışıyor, süs bitkilerine geliyor %18 neden biz, beni de bu çok ilgilendiriyor. 

Bizim fakültemizin veya bölümümüzün bir satışı var, bu ürünlerden biz gelir elde ediyoruz. Bütün 

birimlerden %8 KDV veriliyor, süs bitkilerine gelince %18 kesiyor. Bakın eğitim kurumunda bile 

bunu yapıyor ve belki esasında farklı bir sektör olarak gördüğü için gerçekleştiriyor bunu, bakış açısı 
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lüks, böyle giderse zaten birçok şeyi çözemiyoruz, birçok dalda bu karşımıza çıkıyor. Esasında ben 

şunu önereceğim kongre bildirisinde belki bunun bir tarım ürünü, bahçe bitkileri ürünü olarak kabul 

edilmesi ve baskı aracı olarak da gösterilmesi yani somut bir sonuç olması lazım. Bu da katkı olsun. 

Teşekkür ediyorum. 

 

Abdullah OKUL:  

Sonuca giden yolda bir adım attık Hocam isterseniz söyleyeyim şöyle şimdi bundan önce hep 

diyorduk ki KDV %18 bunu düşürün, maliyeden spot yazı geliyordu düşürürsek devletin şu kadar 

KDV kaybı olur. Şöyle bir soru sorduk dedik ki Orman fidanlıkları, orman ağaç türlerini KDV‟siz 

satıyor, sertifikalı meyvede KDV %1, fide ve fidanda KDV %8, bizde niye %18? Şimdi Avrupa 

Birliği uyum yasalarında eşitlik karineleri var, bütün eşitlik karinesini ortadan kaldırdınız. Yani 

yazdığımız yazıyı özetliyorum, şimdi Maliye cevap verecek hala vermedi, buna hala cevap veremedi. 

Yani biz burada bir adım atıyoruz, bizi de bu yola çıkartan isim verebilirim bu arada hiçbir problem 

yok. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 50 bin liralık bitki diktik, devlete 9 bin lira vergi 

ödedik dedi. Ben bu Anayasa Mahkemesinin kapısına dikerken nereyi güzelleştirdim, Ankara‟nın bir 

köşesini, güzelleştirdiğim bir şey için devlete niye 9 bin lira veriyorum dedi. Biz buradan yola çıktık. 

Yani diyorum ya bütün Bakanlıklarda bir karşılığı var ama bulamamıştım. Bakın bugün Yalova‟da 

Ticaret Odası seçimleri var, oradan geliyorum yine oraya gideceğim, lobi olmadan bu iş tanınmıyor, 

bir şekilde olmuyor. İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odasında Meclise üye 

soktuk, çünkü oralarda da dönüyor bu işin lobisi. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Biz maaşı nasıl alacağız o zaman? Evet, buyurun Sayın Hocam 

 

Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT: 

Teşekkür ediyorum Hocam. Ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Burada konuşulmadı ama 

bence çok önemli bir konu, geçen sempozyumda da dile getirdim. Bence fark edilmenin en güzel yolu 

öncelikle bir bölümümüzün olması. Bizim bölümümüz çok arkadaşların bilim dallarına lütfen bakınız. 

Bahçe Bitkileri, Peyzaj Mimarlığı, Biyoloji, çok değişik Tarla Bitkileri herkes var, tabiki herkes 

olabilir, son derece saygım var bütün yapılan çalışmalara fakat öncelikle bir bölümümüzün olması 

lazım. Bir bölümümüz olacak ki her konuda bizim çalışmalarımız daha ayrıntılı olacak bunu yapacak 

insanlar olacak. Ar-Ge diyoruz, kim yapacak? Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden her sene 1000‟in 

üzerinde kişi mezun oluyor, kaçı bu konuda yetkin? Bahçe Bitkileri bölümünden arkadaşlarımın kaçı 

bu konuda yetkin, botanik bölümünden, biyoloji bölümünden mezun olan arkadaşlarımızın kaçı bu 

konuda yetkin, hep az, az, az oranlarda ama bir süs bitkileri bölümü adı ne olursa olsun ama süs 

bitkileri bölümü olması gerekiyor. Çünkü süs bitkileri konusunda içerisinde ben 15 yıl süreyle fidan 

üretme yöntemini de öğreteceğim, bir soğandan bir dönemde en güzel çiçeği elde etme yöntemini de 

öğreteceğim, ikisi arasında dağlar kadar fark var, fizyolojik olarak da fark var, her şekilde fark var, 

bitki olarak da fark var. Bahçe Bitkileri konusuna gelince bir asma üzerine çalışan dünya kadar insan 

var öyle değil mi? Ama bizim içimizdeki konulara bitki sayısına baktığımızda inanılmaz fazla, işin 

içinde olan arkadaşlarımız biliyorlar, her biri birbirinden ayrı özellik gösteriyor. Öyleyse neden ayrı 

bir bölüm değil, öncelikle bizim bunu ortaya koymamız gerekiyor, bunu yapmamız gerekiyor, bence 

çok önemli bir konu bu, öncelikle adımız olacak. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
İşte bunların adını koyacak olanlarda bizleriz değil mi? Senatolar, YÖK‟te alınacak kararlar, 

bölüm açma için tekliflerimiz, biz ön lisans programları, peyzaj ve süs bitkileri programıyla öğrenci 

alacağız ve yetiştirmeye gayret ediyoruz, sizlerde fakültelerde ve lisans programları ile bu 

eksikliklerimizi gidermek durumundasınız. 

Araştırıcılara hiç söz vermedik. Şimdi bir araştırıcıya söz verelim, evet buyurun. 
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Dr. Köksal AYDINġAKĠR:  
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli konuşmacılara bizlerle birlikte bilgilerini 

paylaştıkları içinde teşekkür ediyorum. Benim sorum gerçekten hani bu işin yapılması yönünde 

olacaksa mutlaka ve mutlaka maddi ayağının devlet tarafından en azından belli bir seviyeye kadar 

getirildikten sonra zaten bu sektör çok rahat ayakta durabilir. Bu bağlamda, biliyorsunuz 2010 yılında 

Havza bazlı desteklemeler bazında 26 havzaya ayrılmış. Bunların içerisinde çok çeşitli havzalarda 

çeşitli Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri içerisinde meyve, sebze desteklemeleri yapıldı fakat incelediğim 

kadarıyla, sizde biliyorsunuz, bunların içerisinde herhangi bir süs bitkileri yok. Bu konuda Abdullah 

Bey zaten hemen konuyu anladı ama yapacağınız konuşmalarda mutlaka ve mutlaka geriye dönük 

olarak kanun yapıcıların yapmış olduğu yasa ve yönetmelikleri mutlaka tekrar gözden geçirip, sadece 

sözde değil de. Mutlaka sizde bu sektörde ayakta kalacaksınız, bu sektör içerisindeki desteklemelere 

süs bitkilerinin de biraz önce bahsettiniz organize üretim bölgeleri her bölgede her şey olmasın, her 

bitki olmasın ama her bölgede her bitkiyi üretene de birine pozitif diğerine negatif ayrımcılık 

yapılarak, bu sektördeki bu sorun halledilsin diye düşünüyorum. Bu konuda yetkili yerlerle umarım 

önümüzdeki haftaki konuşmalarınızda bunu da iletirseniz, havza bazlı desteklemeler olayı da 

aydınlansın diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Teşekkür ediyoruz. 

 

Abdullah OKUL:  
Müsaade ederseniz, bu konuda kısa bir cevap vermek istiyorum. Ben 2012 Temmuz ayında 

SÜSBİR‟in Yönetim Kurulu Başkanı oldum ve Bakanlığa ilk merhabaya gittiğimizde dedim ki, ben bu 

kanunu sahiplenmeye gelmedim, ben değiştirmeye geldim dedim. İlk altı aylık çalışmada sektörün 

Türkiye‟deki 10 temel sorununu tespit ettik, tabiki sorunu tespit etmek kolay, bizce uygulanabilir 

çözümleri özetleyerek 7 sayfa olarak verdik. Ankara‟ya her ziyaretimde illa ki Bakanlıkta bir yere 

uğrarım. Hanımefendinin sorusu, söylemine de bir cevap olabilir. Tarım Bakanlığında 9 tane Genel 

Müdürlük, 80 küsur Daire Başkanlığı ne yapar, ne yapar Tarım Bakanlığı, bir tanesi şu gruba 

verilemiyorsa ne yapar? Şimdi ben Süs Bitkileri Kanun Taslağı‟nı hazırlattım ve bunun lobisini de 

yaptım, şimdi bu dediğiniz şeyinde takipçisiyim ben bu 10 sorunun içerisinde bu var. Ziraat Fakültesi 

4 yıl okutuyorsun, mezun olan öğrenci diyor ki ben mühendis oldum, ben alaylısını arıyorum, işin aslı. 

Çünkü 1. dönem, 2. dönem, yaz tatillerinde 3 haftalık staj süresiyle bu işin olmayacağını deliliyle 

ispatıyla ortaya koyduk, 10 sorundan bir tanesi de bu. Çünkü dedik ki ne biz çalıştırabiliyoruz, ne o 

çalışabiliyor, zannediyor ki mühendis olduk tamam herkes kucağını açmış bekliyor. Ben bir tane 

rakam vereyim, benim okuma yazma bilmeyen bir çalışanım ziraat mühendisinin 1,5 katı maaş alıyor, 

niye 15 senedir bu işin içinde. Buda 10 sorundan biridir mesela, bizim için çok önemli. Her işletme, 

her üretici belgesi olan, bir ziraat mühendisi çalışacak şartını getirdik, altı ay sonra değiştirelim diye 

imanımız gevredi niye? Ödemiş bölgesinde bin tane üretici var 3 aydır gazeteye ilan veriyor oradaki 

bir firma, ziraat mühendisi yok. Şimdi şöyle yumuşattık 5 işletme 1 ziraat mühendisi çalıştıracak, yani 

sıkıntılar çok fazla. Bizim bir sıkıntımız daha var işte bunu akademisyen tarafıyla özel sektör tarafını 

biz biraz daha kaynaştırırsak, aslında çok daha fazla başarıya gideriz. Özel sektör hiç yapamadığı 

kadar kanunlara ve yönetim sistemi arasına müdahil oldu, oluyor, işin güzel tarafı bu. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  

Teşekkür ederim. Şimdi 2001 yılındaki rakamlarla, 2010 yılındaki rakamlara baktığımızda 

alanlarda 3 kat bir ilerleme olmasına rağmen tartışmaları nereden nereye getirdik yani. Türkiye‟de 

bilgisayar yeni kullanılıyor, doğrusal programlama yöntemi var. Ben hangi münavebe sistemi 

içerisinde kesme çiçekleri serada üreteyim ki maksimum kar elde edeyim, bunun için Ege 

Üniversitesi‟ne ( o zaman üniversitede ülkesel projeler var) rahmetli Ali ARAZ Hoca‟ya beni 

gönderdiler. Tarım Ekonomisinin babası diye, odasına girdim, ben Yalova Araştırma Enstitüsünden 

geliyorum, süs bitkileri konusunda doktora yapmak istiyorum dedim. Hoca‟da bana baktı her şey bitti, 

süs bitkilerine mi kaldı dedi. Tam koyunculuk ve buğdayın hakim olduğu dönemlerdi, sene 1979, 

sonra kibarca beni Doçent Cengiz ÇAKIR Hoca‟ya yönlendirdi. Ben derdimi anlattım ve onunla 
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çalıştım ve 1985 yılında süs bitkileri konusunda Tarım Ekonomisi alanında doktora yapan ilk 

kişilerdendim herhalde. Süs bitkileri ile ilk tanışmam böyle oldu. Yalova‟da surveylere çıkıyorduk, 

Türkiye‟deki yapıları ortaya koyabilmek için il müdürlüklerinden rakamlar istiyorduk, bilseydim 

getirirdim o rakamları. Yani 40 yılda 30 yılda nereden nereye geldik. Bütün bunlar iyi gelişmeler 

bunlar bizim moralimizi bozmamalı ve çok iyi bir gündem oluşturmuşuz.  

2010 yılında yaptığımız kongrede 79 tane bildiri sunulmuş, sene 2013 7 çağrılı, 63 sözlü bildiri, 

187 poster asabilmişiz bu sektörde demek ki araştırma-geliştirme yönüyle önemli bir atılım 

içerisindeyiz. Atılım değil de saçılmışız. Konuları şöyle derleyip toparlamaya çalıştım, arkadaşlarım 

görüyor yıldızları toparlayamadım. Birisi diyor ki öğrencilerin süs bitkilerine bakış açısı konu 

başlıklarından birisi bu, öteki in vitro da çalışma ıslah yani bütün konular o kadar dağıtılabilmiş ki, süs 

bitkileri, peyzaj bitkileri ne derseniz deyin her biri ayrı bir değer olarak karşınızda. Şimdi bunları 

belirli bir mekanizma bir sistem içerisinde ele alıp önceliklerimizi belirleyerek buradan hareket ederek 

belirli bir sonuca gitmemiz lazım. Birisinde ortam belirleme, birisinde rengini ortaya koyabilme bunun 

bizde çok fazla ilerleme şansı yok ama bunlara da ihtiyacımız var. İşte özel sektör bizim motor 

gücümüzü oluşturacak, talep yaratan ürünlerde türlerde eksikliğimizi belirleyebilecek bir çalışma 

sistemini mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Şimdi özel sektör Ar-Ge konusunda henüz o aşamada değil 

bunu yapacak olan araştırma enstitüleri ve üniversiteler. Ben hem araştırma enstitüleri hem de 

üniversitelerdeki sistemleri görme imkânına sahip olduğum için eleştiri yapma şansını da kendimde 

daha güçlü bulabiliyorum. Araştırma enstitülerinde bireysel çalışma ve otokontrol sistemi içerisinde 

çalışmalarınızı yürütebiliyorsunuz. Önce konuyu belirleyeceksiniz, bölüm içerisinde bunu kabul 

ettireceksiniz, araştırma enstitüsünde çalışan disiplinlerce kabul görecek teklifiniz, sonra Bakanlık 

bünyesinde genel çalışma gruplarında bunu kabul ettireceksiniz. Üniversiteye geçtiğiniz zaman ortada 

ne kontrol, ne yönlendirici, yüksek lisans, doktora tezi, belirli konularda sıkıştırılmış bir bütünü 

tamamlayacak şekilde bir çalışma, organizasyon, örgütlenme yok. Böyle olunca puan olabilecek, 1. 

derecede yayın yapabilme niteliklerine sahip, kim neyi yapamadıysa onun arayışı içerisinde bilimsel 

çalışmalar yürütülmeye çalışılıyor. Üniversitelerde de konu seçimi ve sonucunun değerlendirilmesine 

kadar ki aşamalarda bir yapılaşmaya da burada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü seçtiğimiz 

konular, çalıştığımız konular, çalıştığımız bitkiler kişiye özgü sonuçlarını bütünleştirme şansı olmayan 

bir yapı içerisinde saçılıyoruz zannediyorum. Belirli bir zaman içerisinde bunları toplama, bütünleme 

şansına sahip olabileceğiz. Yani ben bir ekonomi gözüyle baktığım zaman işte ne diyoruz sektöre 

kazandırma. Ne demek sektöre kazandırma, dağın 3000 metre yüksekliğindeki bitkiyi vazoma, 

bahçeme, balkona koyabilme durumu. Şimdi dağdaki bu bitkiyi vazoma getirebilmek için neler 

yapılması gerekli lazım diye sıraladığım zaman 10-15 çalışma konusu gündeme geliyor. Bu 

bütünleşmeyi sağlamadığımız sürece bunları kültüre alma, sektöre kazandırma şansımız yok, o zaman 

başlangıcımız sektöre kazandırılmış olanların sorunlarını giderebilme pazar yaratabilme ve bunlarla 

ilgili bence en önemlisi de politikaları oluşturabilme. Bizim Ar-Ge yönünde bir sorunumuz yok ama 

politika oluşturacak birimlere ulaşmada güçlük çekiyoruz. Bilim adamları olarak, üniversite personeli 

olarak da bunları gazetede, makale de yayınlama gibi de bir alışkanlığımızda yok. Kişisel bazda belki 

yeri geldiğinde söyleme şansımız var ama bunlarda da bizler ısrarcı olmalıyız. Ele aldığımız konuları 

üretici arkadaşlarımızla birlikte götürme şansımız var, artık bireysel çalışmaların bir sonuç 

vermediğine sektör, kamu, özel sektör, araştırma geliştirme bütünü içinde bunu götürme şansına sahip 

olmalıyız diyoruz ve kapanış konuşmalarını yapmak üzere sayın müdürüme söz vermek istiyorum. 

Buyurun. 

 

Dr. Yılmaz BOZ:  

Sayın Başkan, Değerli Hocalarım, belki bir özeleştiri ile bir hatamızı da burada dile getirmek 

isterim. Konuşmanın başında dile getirmek istiyorum çünkü açılış konuşmasını yaptığımda bırakın 

oturan ayakta bile arkadaşlar görüyordum ama şu anda salon biraz boş ve bu sektörün belki de en 

önemli ayaklarından bir tanesiydi belki şu an burada görüşülen konular. Şu teminatı verebiliriz, 

buradaki konular belki daha az kişi duyabildi ancak bunun sonundaki çıktılarını ülkemizin dört bir 

tarafına duyurmak için elimizden geleni yapmamız lazım, zaten o iradeyi de burada görüyorum. Belki 

şu olabilirdi, biz dün yaptığımız geziyi bu güne alsaymışız belki de daha iyi olurdu, o öz eleştiriyi de 

yapmak istiyorum ve özür diliyorum. 6-9 Mayıs dedik, büyük bir heyecanla başladığımız 
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yolculuğunda 9 Mayısta sonuna gelmiş olduk. En azından sizleri burada tabiki hatalarımız olmakla 

birlikte misafir ettiğimiz için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Birde beni heyecanıyla şaşırtan başka bir 

konuda şuydu, acaba yanımızda olur mu diye düşünmeye bile fırsat olmadan çok fazla kişiyi ve sektör 

temsilcisini burada gördük. Bu aynı zamanda bürokrasiden oldu, hocalarımızdan oldu. Bu bahar 

gününde bu işlerin çok yoğun olduğu bir dönemde burada toplanmanın bizim için çok önemli 

olduğunu ben anladım. Buda bize şunu gösteriyor burada çok önemli çalışmalar yapıldı, çok önemli 

konular tartışıldı, biz burada eskiden olduğu gibi çünkü artık o kadar büyük bir gelişme oluyor ki 

zamanın öncesine geçiyor bazı şeyler, buradaki çıktıları bizim çok seri bir şekilde artık ilan etmemiz 

lazım. Mutlaka bildirilerin özetlerini aldık, arkadaşlarım bildiğim kadarıyla bildirileri de aldılar ve 

bunların kısa bir süre içerisinde bir yayın haline getirilmesi gerekiyor ki bundan hem üniversite bilim 

dünyası, biz araştırıcılar ve sektöründe faydalanması lazım diye düşünüyorum, bunun sözünü 

veriyoruz, en kısa sürede bu işler hallolacak. Tabiki Ar-Ge deyince bende bir araştırıcı olarak ayrıca 

mutlu oldum, sevindim. Ar-Ge‟nin araştırmanın geliştirmenin hiç bitmeyeceğini insanların nefes aldığı 

sürece, insanlığın yürüdüğü sürece bu işinde yürüyeceğini bir kez daha burada anlamış oldum. Konu 

ne olursa olsun, ister süs bitkisi olsun, ister meyve, bahçe veya bir başka konu olsun hepsinde de 

bunun böyle olduğunu görüyoruz ve bu kadar yoğun çalışmanın üzerinde de hala o çalışmanın 

bitmeyeceğini devam edeceğini de, bu bize ayrı bir ivme kazandırıyor bu işle ilgili. Ben tekrar çok da 

fazla zamanınızı almak istemiyorum burada her ne kadar bahçe bitkilerinin içerisinde olsam da bu süs 

bitkilerinin içerisinde çok da büyük geçmişim olmamakla birlikte yani bu anlamda büyük yoksa bizim 

denildiği gibi doğuşumuzdan inşallah uzun ömür sonunda ölümümüze kadar süs bitkilerinden ve 

çiçekten uzak kalma diye bir lüksümüz yok. Yani öyle bir düşüncemizde yok zaten iyi ki şükretmemiz 

lazım, şükrediyoruz ki böyle güzel bir varlığı bizim için yaradan bize verdi bahşetti verdi diye. 

Bununla ilgili buradaki bu süs bitkileri grubuyla diyelim tanışıklığımız önce Antalya‟daki grup 

toplantısı daha sonra buradaki çok önemli bu kongremizle birlikte benim bu sektörün içerisinde de 

belki biraz geç oldu ama çok iyi girdiğimi de düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim ben daha doğrusu, 

en çok bana bir şeyler kazandırdığını, belki de en çok ben bir şeyler kazandığımı düşünüyorum 

dolayısıyla tekrar geldiğiniz için, katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı 

sunuyorum. Ben bir hatamız olduysa af ola diyorum, herkese gidenlere hayırlı yolculuklar diliyorum, 

tekrar görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum. 

 

Prof. Dr. Süleyman ERKAL:  
Bundan sonraki toplantı 2016 yılında BATEM‟in organizasyonunda Antalya‟da düzenlenecek. 

Bir diğer konuda sizler adına bu kongreyi düzenleyen, bizi misafir eden bu güzel ortamı hazırlayan 

Enstitü Müdürüne, Enstitü çalışanlarına, hepiniz kongre ve sempozyumların düzenlenmesinin hangi 

koşullarda olduğunu yakından biliyorsunuz, bu nedenle bütün arkadaşlarımızı sizin adınıza 

kutluyorum, teşekkür ediyoruz, sizlere de iyi yolculuklar dileyerek kongremizi kapatıyoruz. 
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