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Özel

Son 20 yılda hızlı bir gelişine gösteren Türkiye kesme çiçek üretiminde,
yaklaşık 6 bin üreticinin üretim yaptığı küçük aile işletmeleri ve ihracata
yönelik daha çok sözleşmeli üretim yapan ticari işletmelerden oluşan ikili bir
yapı görülmektedir. Bu ikili üretim yapısının yanı sıra, kesme çiçek
pazarlaması da diğer taze ürünlerden önemli farklar göstermektedir ve bu
durum pazarlama sisteminin şekillenmesini etkilemektedir. Bu çerçevede bu
çalışmada. Türkiye vc Avrupa Biıiiği’nde kesme çiçek üretim yapısı,
pazarlama organizasyonları ve sistemleri ile uygulanan politikalar
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
C U T F L O V V E R P R O D U C T IO N A N D M A R K E T IN G S T R U C T U R E İN
T U R K E Y A N D E U R O P E A N U N IO N
Abstract

Dual structııre has been observed in the Turkish cut flower produetion
shoved rapid development during the lası 20 years. This industry constitutes
6 000 small scale family farm holdings and export oriented commercial farm
holdings which makes conlract growing. Moreover dual produetion
strueture, cut floweı marketing has diffeıent fcatııres regarding the other
fresh produets and this differences influence marketing system. Thus, in this
study cut flower produetion strueture, market organizations and marketing
systems and pursued policy instruments were comparatively investigated in
Tuıkey and European Union.
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1. Giriş

Kesme çiçek üretim faaliyeti, süs bitkileri üretim faaliyetinin önemli bir
bölümünü oluşturmakta olup, üretim hacmi ve ekonomik değer olarak büyük
öneme sahiptir. Son yıllarda, orta ve yüksek gelirli hane halklarının özel
günlerinde düzenli olarak kullandıkları dekoratif bir araç haline gelmesinden
sonra, dünyada kesme çiçek talebi önemli ölçüde artmıştır. Talebin büyüme
ve genişlemesi, uluslararası ölçekte, pazardaki ticari üreticilerin ve
tedarikçilerin sayısında bir artış meydana getirmiştir. Ticarete konu olan en
önemli türler; güller, karanfiller ve krizantemlerdir (Anonyrnous, 20UI).
Kesme çiçek yetiştiriciliği, dünyada 20. yy başında önem kazanmaya
başlamış ve birçok ülkede önemli bir ticari faaliyet alanı olmuştur. Dünya
üretimi için verilerin fazla elverişli olmamasına karşın dünyada yaklaşık 145
ülkede ticari anlamda süs bitkileri üretimi yapıldığı ve bu ülkelerin kesme
çiçek üretim alanlarının yaklaşık 420000 ha olduğu belirtilmektedir
(Anonyrnous, 2003 ve Anonyrnous, 2006) Bu üretim alanından elde edilen
toplam üretim değeri yaklaşık 23,5 milyar Furo’dur (Anonyrnous, 2005).
2. AB ve Türkiye’de Kesme Çiçek Üretimi
Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Derneği, Çiçek Birliği (AIPII)
verilerine göre dünyada kesme çiçek üretim alanında Çin ve Hindistan
%40’lık ve %15’lik payları ile ilk iki sıradaki ülkelerdir. Bu ülkeleri sırasıyla
ABD, Japonya, Meksika, Tayvan, Brezilya, İtalya, Tayland ve Hollanda
izlemektedir. Belirtilen bu ilk on ülke dünya kesme çiçek ekim alanının %
82,4’ünü oluşturmaktadır. Üretim değeri açısından ise ABD’yi, Hollanda,
Japonya, İtalya, Çin ve Almanya izlemektedir (Anonyrnous, 2005).
Dünya kesme çiçek üretim alanının % 15,2’sini oluşturan AB, üretim
değeri açısından %52,2’lik payı ile ilk sıradadır(AIPH, 2005). AB’de 2004
yılı itibariyle, yılbaşı ağaçları dâhil toplam kesme çiçek üretim alanı 80,3 bin
hektar olarak gerçekleşmiştir. AB kesme çiçek üretimi Hollanda da
yoğunlaşmıştır. Hollanda (2004 yılında) 27,4 bin ha ile AB kesme çiçek
alanının yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır. İngiltere kesme çiçek üretim alanı
ise 11 bin hektardır. İtalya, AB kaynaklı verilere göre 8,3 bin hektar ile
üçüncü sırada yer almaktadır. İtalya’yı, Fransa, Polonya, Almanya ve
İspanya izlemektedir. Sayılan bu 7 ülke AB toplam alanının yaklaşık %
89’unu oluşturmaktadır (Anonyrnous, 2006).
AB ve başlıca ülkelerin 1995-2004 dönemi verilerinin yer aldığı Grafik
l ’de, AB kesme çiçek üretim alanlarının 1999 yılına kadar giderek arttığı bu
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yıldan sonra ise giderek azaldığı görülmektedir. Bu a/alış. büyük ölçüde
İtalya, İspanya ve Slovakya'daki düşüşten kaynaklanmaktadır. Bu ülkelere
Danimarka da ilave edilebilir. İncelenen dönem içinde en istikrarlı gelişmeye
Hollanda’nın sahip olduğu söylenebilir
AB’dc üretilen kesme çiçeklerin piyasa değeri 2(X)4 yılı itibariyle
yaklaşık 8,6 milyar Huro’ya ulaşmıştır. AB kesme çiçek üretim değeri,
1995-2(X)4 döneminde, üretim alanlarında görülen a/almanm tersine giderek
artmıştır. Topluluk içinde üretim alanı açısından başlarda olan İngiltere ve
Polonya’nın, üretim değeri açısından daha gerilere düştüğü, İtalya, Almanya
ve Danimarka'nın daha ön sıralara yükseldiği görülmektedir. AB ülkeleri
arasında incelenen dönemde sadece İtalya’nın üretim değerinde bir miktar
gerileme görülmektedir. Bıı kapsama İspanya da dâhil edilebilir. Ispanya’nın
üretim değeri 2(X)2 yılına kadar azalmış, daha sonra ise artmıştır.
İncelenen veriler. Hollanda’nın süs bitkileri üretiminde Avrupa’nın en
önemli üretici ülkesi olduğunu göstermektedir. Ülkede büyük işletmeler
artmakla birlikte, kesme çiçek üreticilerinin çiçek yetiştiriciliğine daha fa/la
önem verdikleri, modern teknolojilerden yararlanarak işletmelerinde üretim
yapma eğiliminde oldukları görülmektedir (Candemiı, 1998).
Grafik I A B’nde Kesme Çiçek Üretim Alanlarının Gelişimi (ha)
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Kaynak: Anonymous. 2006. Working Document of Commision Stalf On the
Situation Flowers and Ornaınentals Sector.
'Türkiye’de ticari anlamda kesme çiçek üretimi, 1940’lı yıllarda İstanbul
ve çevresinde başlamış, daha sonra Yalova önemli bir üretim merkezi
konumuna gelmiştir. Sonraki yıllarda İzmir başta olmak üzere lige
bölgesinde sebze tarımına alternatif olarak yayılmıştır. 1980'lerdc
Antalya’da ve 1990 başlarında az miktarda Adana ve Muğla illerinde
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gelişmeye başlamıştır (Karagiizel ve ark. 2001).
2004 yılı itibariyle Türkiye yaklaşık I 199 hektarlık kesme çiçek üretim
alanı ile AB (25) toplamının % 1,49’una sahiptir. Türkiye bu üretim alanı ile
AB ülkeleri arasında on birinci sırada gelmektedir.
Türkiye’de günümüzde kesme çiçek yetiştiriciliğinde örtü altı, örtü
altında da plastik serada üretim tercih edilmektedir. 2003-2004 dönemi
itibariyle kesme çiçek üretim alanlarının %64,3’ü plastik sera, c/( 5,3’ü cam
sera ve
c/c 30,4'ii de açıkta yetiştiricilik şeklindedir (Çizelge I). Ayrıca,
Türkiye’de süs bitkilerine ayrılan örtü altı alan varlığının %53’ünde kesme
çiçek üretimi yapıldığı bildirilmektedir (Tıirkay, 2000).
Türkiye’de iller itibariyle kesme çiçek üretim alanları incelendiğinde
İzmir ve Antalya illerinde önemli bir yoğunlaşmanın olduğu görülmektedir.
Her iki il toplam üretim alanının % 34’ünti oluşturmaktadır (Çizelge I ).
Diğer önemli bir üretim merkezi Yalova’dır. Bu ildeki üretim alanı
artmasına rağmen bu ilimiz göreceli olarak önemini yitirmektedir. Son
yıllarda İsparta’da kesme çiçek yetiştiriciliğinin yapıldığı önemli illerden biri
haline gelmiştir. İzmir ve Yalova’daki üretim daha çok iç tüketime yönelik
iken Antalya ve İsparta ihracata yönelik olarak gelişimini sürdürmektedir.
İhracatçı firmalar ürün arz sürelerini artırabilmek için son yıllarda İsparta’da
üretime önem vermeye başlamışlardır.
Kesme çiçek üretimi türler bazında ele alındığında; hem ihracat ve hem
de iç tüketim amacıyla yapılan üretim içinde en büyük payın (%42,86)
karanfile ait olduğu görülmektedir. Karanfili %12,55’lik payı ile gül,
%12,17’lik payı ile gladiol ve % 8,51 ile gerbera izlemektedir. Diğer önemli
türler ise krizantem, fresia, lilium ve gysophilladır. Yıllara göre, karanfilin
toplam üretim alanındaki payı giderek azalmaktadır (Anonim, 2007).
Çizelge 1. İller İtibariyle Türkiye Kesme Çiçek Üretim Alanları (da)
1990-19911
İller
İzmir
Antalya
Yalova*

Cam
Sera
-

70
77

İsparta

-

Adana

-

Plastik
Sera
1144

Açık
Alan

1002

128

628
-

95

-

277
-

20

2003-2004"

Toplam
1144
1200
982
-

115

Pay
(% )
26,35
27.64
22,62

Cam
Sera
154

Plastik
Sera

301

2303
3759

137

672

-

-

385

2,65

-

168

Açık
Alan
1660
39
235
-

80

Toplam
4117
4099

Pay
( f^ )_
34.34
34.19

1044

8,71

385

3.21
2,07

248

17.48
20,75
46
1622
2095
426
901
1 1988 100.00
638
Toplam
166
3125
1050
4342 100,00
7713 3636
*: 1990-91 Yalova değerleri İstanbul'a aittir.
Kaynaklar: I: Anonim, 1996. Kesme Çiçekler Raporu (Süs Bitkileri Grubu). Yedinci Bej
Diğer

19

256

625

Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No. D P T 2464, Ankara.
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2: Anonim, 2007. Kesm e Ç içe k Sektör Raporu. Antalya İhracatçı B irlik le ri. A ntalya

İhracata yönelik üretim yapan işletmelerin büyük çoğunluğu,
yetiştirdikleri tür için cam veya genellikle uygun plastik seralar, otomatik
gübre enjeksiyon, foto periyodik aydınlatma ve bilgisayarlı muhasebe
sistemleri ile soğuk hava depoları vc boylama ve paketleme sistemlerine
sahiptirler. Öte yandan sözleşmeli üretim sistemi içinde sözleşmeli
üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde özellikle hasat sonrası işlemlere
yönelik teknolojiler kullanılmaktadır. Ancak büyük bölümü 1985-1990
yılları arasında kurulmuş olan ve ortalama deneyimleri az olan bu
işletmelerin, başlangıçta gelişmiş ülkelerde kullanılan teknoloji düzeylerini
geliştirememişlerdir (Karagüzel ve ark., 2001).
tç piyasaya yönelik üretim yapan işletmeler ise teknoloji düzeyi
bakımından ihracata yönelik üretim yapan işletmeler göre oldukça düşüktür
Bir çok üretim bölgesinde kullanılan seraların yapısal özellikleri basit,
işletme büyüklüğü küçük ve çoğunluğunun kiralık arazilerde olması, iç pazar
fiyatlarının genellikle düşük olması gibi nedenlerle otomatik ısıtma, gübre
enjeksiyon sistemleri ve soğuk hava depoları gibi teknolojik unsurlara
yatırım yapamamaktadırlar (Karagüzel ve ark., 2001).
3. AB Kesme Çiçek Piyasası ve Pazarlam a O rganizasyonları

Çiçek endüstrisinde yoğunlaşmanın ve çok ııkıslıı işletmelerin artması
perakendecilerin gücünü artırmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
çiçek üretiminde çevresel ve sosyal standartları yükseltmek için tasarlanan
MPS (Milieu Programa S iert.eeİt - Dutclı code) gibi özel standartlar koyma
olanağım sağlamaktadır. (Atıoııymous, 2006).
AB kesme çiçek piyasasında süpermarketlerin pazar payı artmaktadır.
Buna karşın, çoğu ülkede halen pazar payının çoğuna ihtisaslaşmış çiçekçiler
sahiptirler. Pazarlama kanallarında çiçek dükkânları ve süpermarket
zincirlerinin egemen olduğu ülkeler, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya,
İspanya ve Hollanda’dır. İngiltere’de %64 oram ile süpermarketler en
yüksek pazar payına sahipken, Almanya’da ihtisaslaşmış çiçekçiler pazara
egemendirler. Süpermarketlerin pazar payı, Danimarka’da % 46,
Hollanda’da
c/c25, Fransa’da
% 15 ve Almanya’da % 14’lüı (
2006). Süpermarketlerin ve bahçecilik merkezlerinin pazar paylarının
artması beklenmekledir. Talep cephesindeki yoğunlaşmanın pazarlama
sistemi üzerinde etkili olan başlıca faktör olacağı düşünülmekledir.
Bazı bitki ve tohum ıslahçıları büyük ölçüde uluslararası çalışmakta
dırlar. Fakat bunun yanı sıra, çok sayıda küçük işletme de piyasada faaliyet
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göstermektedir. Çok geniş çiçek çeşitliliği (varyete) ve her bir çeşit
içerisinde bulunan büyük farklılıklar (Örneğin; renk, şekil, vazo ömrü vs.),
diğer ürünlerin üretimiyle karşılaştırıldığında, süs bitkileri üretiminde çok
sayıda işletmenin faaliyet göstermesinin nedeni olarak düşünülebilir.
Toptancılar,
üreticiler
ile
perakendeciler
arasındaki
bağı
sağlamaktadırlar. Bu bağ günümüzde özellikle çiçek endüstrisinin bir
karakteristik özelliği olan mezatlar tarafından yerine getirilmekledir. Çoğu
taze ürünler için en önemli güçlük perakendecilerin büyük miktarlardaki
taleplerine uygun olan büyük miktarlardaki ürünü sağlamakta yatmaktadır.
Kesme çiçek için bunu tersi doğrudur. Çoğu tarım işletmesi muhtemelen
farklı renkte olan sadece bir çiçek çeşidinin yetiştirilmesinde uzmanlaşmıştır.
Perakendeciler ve özellikle çiçekçiler, çok farklı çiçek çeşitlerinden küçük
miktarlarda ihtiyaç duyarlar. Sonuç olarak, bir üreticinin üretim miktarı, bir
toptancı için olduğu kadar bir çiçekçi için de çok büyüktür.
Mezatların ana fonksiyonu arz ve talebi bir yerde toplamaktır. Çiçek
mezatları aynı zamanda yetiştiriciler tarafından arz edilen aynı çeşit
çiçeklerin miktarlarım bir grupta toplama ve alıcıların istedikleri farklı
(karışık) miktarları sunma fonksiyonuna sahiptir. Toptancılar ve
perakendeciler çiçekleri günlük olarak mezatta satın alırlar ve nihai
tüketiciye veya perakendecilere satarlar.
AB’de çiçekler için en büyük pazaıyerleri Hollanda çiçek mezatlarıdır.
Hollanda mezatları üreticilerin kendi satışlarını düzenlemek için bir araya
gelerek kurdukları ve ortağı oldukları üretici kooperatifleri tarafından
işletilir. Her gün yaklaşık 10000 dolayında uzmanlaşmış üretici kendi
ürünlerini mezada getirmektedir. Buna karşın, yaklaşık 5000 alıcı kendi ürün
seçimlerini yaparlar.
Hollanda çiçek mezatları dünya çiçek endüstrisinde önemli kurumlardır.
Hollanda’da 7 adet çiçek mezadı vardır. En büyük iki mezat Aalsmeer’dc
(VBA) ve Naablvvijk’tedir (BVII, Flora llolland). Arta kalan mezatlar daha
çok yerel öneme sahiptirler. 5000 dolayında üreticinin ortağı olduğu bir
kooperatifin sahip olduğu Aalsmcer dünyanın en büyük çiçek mezadıdır.
VBA Aalsmcer ve BVH Naablwijk’in 2004 yılındaki ciroları sırasıyla, 1630
milyon Huro ve 1909 milyon Fuıo’dur. Almanya, İtalya ve İsviçre’deki
başlıca toptancı pazarlarının büyüklüğü iki lider Hollanda mezadının her
birinin yalnızca %5’i kadardır. Yalnızca Almanya’nın batısındaki bir
mezadın (NBV/UGA) büyüklüğü, ikinci büyüklükteki Hollanda mezadının
yaklaşık yarısıdır.
Batı Avrupa ülkelerindeki fiyat oluşumu büyük ölçüde Hollanda
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mezatlarına bağlıdır. Mezatlar fiyatın belirlenmesinde saatten yararlanarak
Hollanda mezat yöntemini kullanırlar. Yüksek bir fiyat seviyesinde bulunan
saatin ibresi, bir alıcı butona basıncaya kadar düşer. Alıcının butona basması
ile saat durur ve alıcı saatin gösterdiği fiyat teklifini ve çiçek partisini (veya
demeti) satın almayı kabul etmiş olur. Bu süreç, belirli bir üreticiye ait olan
geri kalan çiçek partisinin demetleri için veya diğer bir üreticiye ait olan
çiçek partisi için tekrar başlar. Mezatlar, saatte yaklaşık bin işlemin
gerçekleşmesine olanak sağlayarak fiyatın belirlenmesinde çok etkindirler.
Hollanda mezatları pazarlık ve buna bağlı sorunları ortadan kaldırır,
arabuluculuk yapar ve tüm alıcı ile üretici anlaşmazlıklarını çözümler. İlave
olarak, yüksek bir saat hızının işletilmesi ile etkin ve hızlı bir alışverişi
mümkün kılar, alıcılar arasında rekabeti teşvik eder, saatin sıfıra
gelmesinden önce bir işlemin tamamlanması için sabit bir zaman koyar.
4. Avrupa Birliği Kesme Çiçek Piyasa Düzenlemesi
AB süs bitkileri ortak piyasa düzenlemesi ile ilgili temel kurallar, 27
Şubat 1968 tarih ve 234/68 Sayılı Konsey Tüzüğüne dayanmakladır. Bu
tüzük ile bağlantılı olarak 12 Mart 1968 tarihli soğan, yumru ve kök (KIİC
No 315/68) ile taze kesilmiş çiçek ve taze süs bitkileri (IiliC No 316/68)
konusundaki düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, ürün kalite
standartlarım belirleyen konsey tüzükleri ilgili mevzuatı oluşturmaktadır
(Sayın ve Sayın, 2004).
Süs bitkileri ortak piyasa düzenlemesinin temel amacı, istikrarlı piyasa
koşullan sağlamak
ve
bunların pazarTınmasını
teşvik etmektir.
Düzenlemenin temel prensipleri; I, tüketimin uyarılması (artırılması) için
sektörün geliştirilmesi, 2. kalite standartlarının tanımlanması ve 3. üçüncü
ülkelerle ticaretin düzenlenmesidir. Ortak piyasa; ortak kalite standartlarını,
ticaret sistemini ve dış ticaret önlemlerini içermektedir.
Düzenleme ile geniş bir çeşitlilik gösteren süs bitkileri ürünleri kapsama
alınmaktadır. Kapsama alınan süs bitkileri:
S Çiçek soğanı ve yumrular (rizom, stoloıı dâhil, dinlenme halinde veya
çiçekli, tarife kodu CN 0601),
S Canlı bitkiler (kökleri, çelikleri, aşı gözü ve kalemleri dâhil, tarife kodu
CN 0602),
v' Kesme çiçekler (yeşil veya kurutulmuş, tarife kodu CN 0603)
s Yeşillikler, dallar ve diğer bitki bölümleri (yeşil veya kurutulmuş, tarife
kodu CN 0604), şeklindedir.
Ürün ticaretini, dolayısıyla süs bitkileri sektörünü geliştirmek için
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alınması gereken önlemler (234/68, Md.2);
> Talebi arttırma ve kaliteyi geliştirme,
> Daha iyi bir üretim ve pazarlama organizasyonu oluşturma,
> Pazar fiyatı eğilimlerindeki gelişmeleri izlemeyi kolaylaştırma
amaçlıdır.
Uygulamada bu sektördeki AB politikası, ortak finansman sağlanan
satış geliştirme programları vasıtasıyla çiçek tüketimini artırmayı
amaçlamaktadır. 2004 yılı itibariyle 15 dâhil i pazarı geliştirme programı, 4
tane de harici pazar geliştirme programı yürütülmektedir. AB'ııin bu
programlara katkısı toplam program maliyetlerinin %50’si şeklindedir. Bazı
programlar 2004 yılı içinde sona ererken, bazı programlar daha sonraki
yıllarda (2007) sona ermiştir (Anonymous, 2006).
Ürünlere göre kalite ve standartların oluşturulması ve tanımlanması ile
ilgili hükümler (234/68) 3. maddede yer almaktadır. Buna göre, belirlenen
kalite ve standartları ve bunlara ilişkin denetimleri kimlerin yapacağı diğer
üye ülkelere ve Komisyona bildirilmelidir (Md.5).
Taze kesme çiçek ve taze süs yaprakları için kalite standartlarının
belirleyen (12 Mart 1968 tarih ve 316/68 sayılı) yönetmelikte, eklerde
tanımlanan kalite standartlarının taze kesme çiçek ve çiçek tomurcukları ile
çiçeksiz süs bitkileri, yapraklar ve dallar için belirleneceği ve bu standartlara
uymayan ürünlerin topluluk içinde satılamayacağı veya üçüncü ülkelere
ihraç edilemeyeceği ifade edilmektedir. Ancak, bazı durumlarda iiyc ülkelere
bu hükme aykırı önlem alma yetkisinin verilebileceği belirtilmektedir.
Belirlenen kalite standartlarına göre kesme çiçekler; I. sınıf, 2. sınıf ve
ekstra olarak sınıflandırılmakladır. Bu sınıflara girecek ürünlerin dikkate
alınan özellikleri, bütünlüğü, tazeliği, parazit ve hasarı bulundurma durumu,
kimyasal ve dış madde kalıntısından yoksunluk, gelişim bozukluklarının ve
zedelenmelerin olma durumu şeklinde belirtilebilir. Belirtilen sınıflara ilave
olarak, kesme çiçeklerin boylanmasının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Boylamada belirli uzunluklar arasındaki çiçekler için farklı kodların
kullanılması öngörülmüştür. Kalite standartları aynı zamanda, ürünün
sunumu, biıörnekliliği, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili kuralları da
içermektedir.
İlgili düzenlemeye göre, üçüncü ülkelere ihracat için her yılın pazar
sezonundan önce bir veya daha fazla minimum fiyat belirleme ve bu
ürünlerin ihracatına ancak bu fiyatın üzerinde veya bu fiyata eşit düzeyde
olduğunda izin verme söz konusudur (Md.7).
Kapsamdaki ürünlerin ihracatı veya ithalatı nedeniyle Roma
Anlaşmasının 39. maddesinde açıklanan hedefler tehlikeye girerse (Md.9);
üye ülkelerin çeşitli önlemler alabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, (a)
herhangi bir gümrük girişinde vergi almak veya eş etkili sorumluluk
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yüklemek, (b) herhangi bir miktar kısıtlaması veya eş etkili düzenleme
oluşturmak iç ticarette yasaklanmıştır (Md.10).
Topluluk üçüncü ülkelerden ithalatta bazı ülkelere kota sınırları
çerçevesinde belirli ürünlerde tercihli gümrük vergisi uygulamakladır.
Ayrıca, AGP (Afrika, Karayipler ve Pasifik) ülkeleri ve Genelleştirilmiş
Tercihler Sisteminden yararlanan ülkeler (SPG ülkeleri) gümrük vergisinden
muaf tutulmuşlardır. Bu ülkeler için kota uygulaması da söz. konusu değildir.
Bunların dışında. Doğu Avrupa Ülkelerinden yapılan ithalatta çoğu
uygulamada belirli bir kola dâhilinde gümrük vergisi bağışlanmıştır.
5. Türkiye Kesme Çiçek Piyasa Yapısı
Türkiye'de kesme çiçek pazarlama yapısı diğer ürünlerden farklı olarak
kendine özgü bir yapı göstermektedir. Türkiye yurt içi kesme çiçek ticaret
ağı Şekil I'de görülmektedir. Buna göre kesme çiçek üreticileri, üretmiş
oldukları ürünlerin büyük bir kısmını üyesi oldukları kooperatiller
aracılığıyla pazara sunmaktadırlar. Kooperatif mezatlarının yanı sıra bazı
özel mezatlar da kesme çiçek pazarlamasında hizmet vermektedirler. Diğer
yandan, kooperatif üyesi olmayan üreticilerin doğrudan perakendecilere
(özellikle çiçekçilere) veya toptancılara çiçek satışı ile farklı pazarlama
kanalları ortaya çıkmaktadır. İhracatçılar genellikle üreticilerden olmak
üzere kooperatif mezatlarından da çiçek tedarik etmektedirler. İhracatçılar
ihracat artığı ürünlerini iç piyasada değerlendirmek için toptancılardan
yararlanmaktadırlar (Karagüzcl ve ark. 2001). Mezatlara genel olarak
perakendeciler alıcı olarak katılmaktadırlar. Mezatlarda tüketiciye doğrudan
satış yapılmamaktadır (Oğulata, 1993).

Kaynak: Karagüzcl vc ark. 2001’den yararlanılarak düzenlenmiştir.
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Türkiye’de kesme çiçek yetiştiriciliğinin ve pazarlanmasının
gelişmesinde çiçek üretim ve pazarlama kooperatiflerinin önemli katkıları
olmuştur ('fitiz ve ark. 2000). Kooperatifler, Türkiye’de çiçekçiliğin
gelişmesinde ilk organize kuruluşlar olarak önemli işlevleri olmuş
kuruluşlardır. Ağırlıklı olarak iç piyasaya yönelik üretim yapan üreticilerin
oluşturduğu
organizasyonlar
olarak
başta
üyelerinin
ürünlerinin
pazarlaııması, ortakları olan üreticilere bitki materyali sağlanması olmak
üzere önemli roller üstlenmişlerdir (Karagüzel ve ark. 2001).
Türkiye’de kesme çiçek üretim ve pazarlaması ile ilgili İstanbul
merkezli iki kooperatif bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1946 yılında kurulan
S.S. flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, İkincisi ise bundan
ayrılan ortakların 1955 yılında kurduğu S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama
Kooperatifidir. Bu kooperatiflerden S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama
Kooperatifinin ortak sayısı 6000 ve yıllık cirosunun 15 milyon Iiuro olduğu
belirtilmektedir (Anonim, 2008).
Bu kooperatifler, çeşitli illerde (İstanbul, Antalya, Adana, Gaziantep,
Ankara vb.) kurmuş oldukları “Çiçek Mezatları” aracılığıyla ortağı olan
üreticilerin ürünlerinin pazarlamasını gerçekleştirmektedirler. Ayrıca,
toplama, taşıma ve ambalajlama (koli üretimi) gibi çeşitli pazarlama
fonksiyonlarının
yerine
getirilmesinde
kooperatifler
önemli
rol
oynamaktadırlar. Bunlara ilave olarak kooperatifler, pazarın geliştirilmesi
amacıyla çeşitli etkinliklere katılmakta, ortaklarına yönelik olarak teknik
hizmet desteklerinde bulunmaktadırlar.
Mezatlarda satışa sunulacak ürünler, üreticilerce demetler haline
getirilirken, bazı kalite özellikleri (boy, renk vb.) dikkate alınmakla birlikte,
belirgin bir kalite ve standart uygulamasından söz etme olanağı yoktur.
Üreticilerin belirli merkezlerde toplanan ürünlerinin mezatlara dağıtımı
(taşıması) kooperatiflerce gcrçeklcşlirilmektedir.
Kooperatifler tarafından mezada getirilen kesme çiçek sepet ve
sandıklarına kura ile belirlenen ve mezada çıkış sırasını ifade eden bir sıra
numarası verilmekledir. Böylece, satış gününde zaman faktörünün fiyat
üzerindeki etkisi şansa bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ilgili üreticiler
arasındaki genel kanının aynı tür ve kalitedeki çiçeklerin farklı zamanlarda
satışa sunulması ile farklı fiyat elde edildiği şeklinde olduğu belirtilmektedir
(PTkal, 1985).
Satış sırası gelen çiçekler satış görevlisi (mezatçı) tarafından tanıtılarak
belirli bir fiyattan açık artırma veya eksiltme suretiyle satışa sunulur.
Hksiİtine durumunda asgari fiyat uygulaması bulunmaktadır. Fiyatın asgari
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sınırın altına düşmesi durumunda kooperatif ürünü kendi adına salın
almakladır. Böylcce kooperatif, üretici için çok önemli bir işlevi yerine
getirmektedir (Oğulata, 1993). Gelişen teknoloji ile birlikte, açık artırma eksıiltıu: .şîLaınleri, bilgisayarlardan yararlanılarak tamamen elektronik
ortaırıdaıgcrçel'kleştiı ilmektedir (Anonim, 2008).
6. Sonuç
Kesme çiç^ek sektörü diğer sektörler ile karşılaştırıldığında, bu sektörde
üreticilerin binyük bölümünün kooperatiflerde örgütlenmiş olması ve bazı
yönlerden eleşşliıilebilse de piyasayı düzenleme fonksiyonunu da yerine
getirebilen yöndeşi k bir pazarlama sisteminin bulunması önemli bir avantaj
olarak düşünüilmektedir. Kesme çiçek sektöründe aile tipi işletmeler ile
ihracata yönellik üıetiın yapan işletmeler arasındaki farkların giderilmesi
gerekmektedir. Açyrıca, üretim materyali temininde dışa bağımlılığın ve
ıslahçı hakları uygulamasının sektöre sağlayacağı yüklerin azaltılabilmesi
için Aı-Ge çalışmalarrına önem verilmesi büyük önem taşımaktadır.
AB’de özellikle Hollanda’da uygulanan mezat sistemi ile Türkiye’de
uygulanan mezat ‘sistemleri arasında özünde önemli bir benzerlik
bulunmaktadır. Buracda yer alan önemli farklar ölçek, altyapı, etkinlik, kalite
ve standart uygulanmalarında görülmekledir. Özellikle iç piyasada kalite
standartları uygulamasının, olası AB üyeliği durumunda en fazla güçlük
çekilecek alanı oluşturduğu düşünülmektedir. Gelinen noktada, kesme
çiçekte AB ortak piyasa düzenlemesine Türkiye’nin uyumunun ciddi bir
sorun oluşturmayacağı mevcut ihracat uygulamalarından da anlaşılmaktadır
(Sayın ve Sayın, 2004).
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