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SÜS BİTKİLERİ ÇALIŞMALARI 
 
 
 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (ETAE) süs bitkileri araştırmaları 1964 
yılında başlamış olup, çalışmalar; bitki genetik kaynakları, araştırma, üretim, eğitim 
ve yayım olmak üzere dört başlık altında toplanabilir. 
 
 Bitki Genetik Kaynakları Çalışmaları 
 
 Ülkemiz bilindiği gibi dünyanın başlıca gen merkezlerinin arasında yer 
almaktadır. Buna karşın doğal bitki materyalinin pek çoğu peyzaj mimarları tarafından 
tanınmamakta ve kullanılmamaktadır. Peyzaj mimarlığı çalışmalarının bugün ulaştığı 
boyutlar içinde büyük önem taşıyan yerli flora ögelerinin tüm özelliklerinin tanınması, 
muhafazası, üretimi ve çoğaltılması öncelikle ele alınması gereken önemli bir 
konudur. Bu  amaca yönelik olarak ETAE Süs Bitkileri Şubesi uzun yıllardan beri; 
bitki genetik kaynakları materyalinin temin edilmesine, doğal bitkisel materyalin 
doğadan yok olmasının önlenmesine katkılarda bulunacak şekilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Süs Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi kapsamında her 
yıl önceden belirlenmiş olan program çerçevesinde, belirli yörelerde survey 
çalışmaları yapılarak özellikle, floramızda mevcut endemik soğanlı, yumrulu ve 
rizomlu süs bitkileri türleri toplanıp vejetatif olarak muhafaza altına alınmaktadır. 
Tohumdan üretilmesi mümkün olan süs bitkilerinin tohumları da ETAE Ulusal Gen 
Bankasında uzun süreli saklanmaktadır. Ayrıca herbaryum örnekleri de alınarak, 
ETAE Bitki Genetik Kaynakları Gen Bankası herbaryumuna verilmektedir. 
 
 Araştırma Faaliyetleri 
 
 Süs bitkileri konusundaki araştırmalar bitki genetik kaynakları kapsamında 
“Ege ve Akdeniz Bölgesinde Ekonomik Önemi Olan Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu Süs 
Bitkileri Üzerine Araştırmalar” çalışması ile 1964 yılında başlamıştır. Daha sonra Ege 
Bölgesinde kesme çiçek yetiştiriciliğinin önem kazanması ile karanfil, gül ve glayölde 
çeşit adaptasyonu ve yetiştirme tekniği konularında araştırmalar yapılmıştır. 1980 
yılından sonra dünyada çevre sorunları ile ilgili yeni bakış açılarının ortaya konması 
ile doğal bitki örtüsünden peyzaj ve ticari süs bitkileri çalışmalarında yararlanma 
görüşü ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda süs bitkileri ile ilişkili olarak; soğanlı, 
yumrulu, rizomlu süs bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesi, otsu bitkilerin kesme çiçek ve 
kurutulmuş çiçek olarak değerlendirilmesi, dış mekan süs bitkilerinin üretim ve 
yetişme koşullarının saptanması, iç mekan süs bitkilerinin üretim ve yetişme 
koşullarının saptanması, değişik kesme çiçek üretimi ve doğal bitki örtüsünde 
bulunan çim olarak kullanılabilecek türlerin saptanması konularında araştırma 
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 
 
 Bugüne kadar yürütülen bazı projeler, bitiş yılları ve elde edilen bulgular 
kısaca aşağıda verilmiştir. 
 
 - Ege Bölgesi Glayöl Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar (1984): Bu çalışmanın 
sonucunda dikim zamanının çiçeklenme ve kalite üzerine etkisi olduğu saptanmış, 
açıkta ve plastik tünelde farklı çeşitlerin erkenciliği gözlenmiştir. 



 - Ege Bölgesi Gül Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin 
Saptanması ve Üretime İlişkin Araştırmalar (1989): Ege Bölgesi şartlarına uygun gül 
çeşitlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, aşılı ve aşısız olmak üzere 11 gül 
çeşidinin kalite gruplarına göre aylık ve yıllık verimleri ile bazı özellikleri incelenmiştir. 
Araştırmada aşılı gül verimlerinin aşısız gül verimlerine göre daha yüksek olduğu, 
buna karşın aşısız güllerin toplam verimi içinde birinci kalite veriminin genelde daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. 
 - Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Bazı Karanfil (Dianthus spp. L.) 
Türlerinin Fenolojik ve Morfolojik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar (1992): Bu 
çalışmada Türkiye’nin doğal bitki örtüsünde bulunan ve değişik yörelerden toplanan 
65 adet Dianthus spp. L. örneği bazı fenolojik ve morfolojik karakterler yönünden 
değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, Dianthus türlerinin sınıflandırılmasında 
morfolojik karakterlerin varyasyon açısından ağırlıklı karakterler olduğunu ortaya 
koymuştur. 
 - Afrika Menekşesinin (Saintpaulia Ionantha H. Wendl.) Mukayeseli Olarak In 
vitro ve In vivo Şartlarda Üretimi Üzerine Araştırmalar (1992): Afrika menekşesinin 
farklı renkteki iki çeşidi in vitro ve klasik üretim teknikleri kullanılarak karşılaştırmalı 
olarak üretime alınmıştır. İki ayrı tekniğin performansları analiz edilmiş, in vitro tekniği 
ile klasik üretime göre 2,7 kat daha ucuz sürgün elde edilebileceği sonucuna 
varılmıştır. 
 - Kır Lalesi (Anemone coronaria L.) Islahı (1994): Ege Bölgesinde 500 m’ye 
kadar olan yükseklikte doğal olarak  yayılan ve yumruları ile birlikte sökülerek 
pazarlanan kır lalesinin aynı bölgede değişik yörelerden toplanan örnekleri fenolojik 
ve morfolojik yönden gözlenmiş ve kesme çiçek olarak kullanılabilecek verim ve 
kalitede sekiz klon saptanmıştır. 
 - Türkiye’nin Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Bazı Karanfil Türlerinin (Dianthus 
spp. L.) Vegetatif Olarak Üretilmeleri Üzerinde Araştırmalar (1995):  Bu  çalışmada  
Türkiye’nin doğal bitki örtüsünde bulunan bazı Dianthus türlerinin  değişik  amaçlarla  
süs bitkisi  olarak  
kullanılmak üzere vegetatif üretim olanakları belirlenmiş ve Dianthus crinitus, D. 
zonatus, D. cibrarius ve D. elegans ’ın nisan ayında alınan çelikleri 2000 ppm IBA 
uygulamasıyla uygun köklenme ve tutma gösterdikleri belirlenmiştir. 
 - Doğal Bitki Örtüsünde Bulunan Bazı Buğdaygil (Gramineae spp.) Çim 
Bitkilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi (2002): Bu çalışmada Ege ve Güney 
Marmara Bölgelerinin doğal bitki örtüsünden toplanmış olan 70 adet buğdaygil çim 
bitkisi örneği 8 karakter yönünden incelenmiştir. Çim bitkilerinin kullanımı açısından 
önemli olan morfolojik karakterler sayısal olarak tanımlanmıştır. 
 
 Üretim Çalışmaları 
 
 Süs Bitkileri Şubesi araştırma çalışmalarının yanı sıra kesme çiçek, saksılı 
çiçek, örtücü ve çim bitkileri, ağaç, ağaçcık ve çalı fidanı üretimleri ile peyzaj 
düzenleme faaliyetlerini de yapmaktadır. 
 
 Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teknik elemanlarına yönelik olarak, kısa süreli 
hizmet içi eğitim programları ile personel eğitimi gerçekleştirilmektedir. 1986 yılından 
beri Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) kapsamında Ege ve 



Güney Marmara illeri Tarım İl Müdürlükleri ile sıkı bir işbirliği ve eğitim programı 
yürütülmektedir. 
 
 Son yıllarda Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) 
projesi kapsamında yayım teşkilatı ile olan bilgi alışveriş toplantılarında da süs 
bitkileri açısından katkıda bulunulmaktadır. Hem hizmet içi eğitim hem de 
TYUAP/TAYEK programlarına ziraat odaları temsilcileri ile seçilmiş önder üreticiler de 
davet edilmektedir. Bu toplantılara katılan gruplara süs bitkileri konusunda yeni 
teknolojiler ve ihtiyaç duyulan konular aktarılmaktadır. Ayrıca, üreticiye yönelik olarak 
farklı konularda çiftçi broşürleri de hazırlamıştır. Tüm bunların yanında sonuçlanan 
araştırmalardan yayınlar hazırlanarak konu uzmanı ve araştırıcı olmak üzere değişik 
kitlelerin bilgilendirilmesi temin edilmiştir. 
 
 Gelecekteki faaliyetlerin ağırlığını, floramızda mevcut, endemik ve ekonomik 
öneme sahip soğanlı, yumrulu doğal çiçek soğanlarının toplanması, 
karakterizasyonu, yetiştirme tekniklerinin tespiti ve ıslah yolu ile süs bitkilerine yeni 
çeşitlerin kazandırılmasına yönelik projeler ve çalışmalar oluşturacaktır. Bunların 
yanında fide, fidan üretimlerine ve değişik konularda hizmet içi eğitimlere ve yayım 
teşkilatı ile bilgi alışverişine devam edilecektir. 
 
 Yayın konusunda değişik hedef kitleleri bilgilendirmek amacı ile çiftçi 
broşürleri, teknik kitaplar ve araştırma makalelerinin hazırlanması önceliklerimiz 
arasında bulunmaktadır. 
 


