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yolunda süs bitkidliği yapan Dallıoğlu Seraalık, kekik yetiştiridliğine

de büyük önem gösteriyor.

Seralannda yedi çeşit kekik yetiştiren Dallıoğlu, tıbbi ve aramatik faydalan olan kekik çeşitlerine ağırlık veriyor. Kekik çeşitlerinin en önemli
kullanım alanı ise ilaç, parfüm, peyzaj, kozmetik, sabun, şeker, diş macunu sanayi, aynca baharat olarak tüketimi yoğunlukta. Yaşam
standartlannın yüksek Olduğu yerlerde tüketimi artan kekik ülkemizde 35 kadar farklı çeşit üretilmekte.
Dallıoğlu Seracılık'ta yabani kekik, İzmir kekiği, mercanköşk gibi çeşitleri yetiştirilmesine ağırlık verilen türler olarak bildirildi.
. fazla kekik ihraç eden ülke konumunda olan Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dolarlık bir pazar bulunuyor.

Dünya'da en

Türkiye' de yoğun olarak yetişen kekik çeşitlerinin, antioksidan, antikanserojen, antidiyabetik ve antikolestremik özelliği olduğu bildiren
seraalar, kekik çeşitlerinin sağlığa çok faydalı olduğunu söyledi. Kekik, içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini
geliştirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle antikanserojen, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki
kolesteroloranını
ayarlamasıyla antikolestremik
özellikler taşımakta. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı gedktirmekte,
tümör oluşumunu
engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve gıdalann bozulmasını doğal yollarla engellemekte bir yöntem olarak kullanılıyor.
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Süs bitkileri sektörünün sorunlan masaya yatınldı

Küçük Menderes havzasındaki
sOSbitkileri sektörünün sorunlarına el atmak için girişimde bulunan
ödemiş Belediyesi, bu sektörde himıet veren ödemiş SOSBitkileri
Üreticileri Birliği'ne üye oldu.
Sektörün havzada canlandınlarak,
Toplantıya ızmir'de
progrıım çerçevesinde i
iiretimden pazarlamaya kadar birçok noktada yaşanan sıkıntılann
çözülmesi gerekliliğini ifiıde eden Belediye Başkanı BekirKeskin, 19
Kasım'daki 5. Ödemiş SOSBitkileri ve Fidancıhk Sergisi öncesi
sektördeki sorunların ele alındığı bir toplantı düzenledin yerel ve ulusal
basın temsilcileri de davet edildi. Basın mensuplaona çiçek üretim
merkezleri gezdirilerek, üreticiletin. sorun1an bire bir aktanIdı. 19
~:da
~ci~
~enecek
Ödemiş SOS.Bitkil.eri v~ Fidan~k
_
Sergisi ile ilgılı bilgilendirme yapıldı.1k önce Inci Çıçekçilik'e aıt
tesisler gezildi. Ureıim sahaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra çoban Fidancıhk tesisletinde üretim bazında basın
mensuplarının sorularını yaıut1ayan Üretici Mnstafa Çoban, "Bundan 10 yıl önce korduğumuz tesislerimizde ana kalemde ı2 ürün,
çeşitlilik dalında yüzlerce fidan yetiştiriyoruz.
Biz ürünletimizi aracı kurumlar ve peyzaj firmalanna bir miktar
Asıl önemli konu
Bu konuda birlikler, s
da Türkmenistan, Azerbaycan ve önümüzdeki günlerde de Kuzey Irak'a mal satışı gerçeldeşıireceğiz. Yıllık 100 bin dolarlık ilınıcatımız
var.da, Orman Bakanlığı'nın, Türkiye Genelinde 150 fidan üretim merkezletindeki fidanIan belediyelere ücretsiz dağıtmasıdır. Bu,
sektöre vunılan en büyük darbedir. Bu üreticinin belini bükecektir. ivil toplum örgütleri harekete geçmelidir. Sektöre en iyi desteği
belediyeler verecektir. Bu yüzden Ödemiş Belediyesibaşlatmış olduğu çaIıŞıUa ile önce birliğe üye oldu. Sektörün ayağa kaldmlması
konusunda çalışınalanndan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
DALLlOÖLU FİDANCILIKTA OOLE YEMEGi VE BASıN TOPLANTISI
Buradan b
Yemeğin ardından düzenlenen basın toplanbsında Başkan Keskin şunları söyledi: "Küçük Menderes havzası, izmir limanııu besleyen
önemli yeşil endüstrinin üretim merkezi. Elimizde çok büyük potansiyel var. Pm-bahçe bitkileri alanında kentimiz,
Tüı:kiye'nin sOSbitkileri ve peyzaj için ayırdığı rııkam 2 milyar dolar civannda. Bu rakamın 600 milyon dolarını süs bitkileri kapsıyor.
Yılda da 200 milyon dolarlık süs bitkileri ithalatı yapılıyor. l1ıracaıı ise 20 milyon dolardır. ödemiş ve Küçük Menderes havzası başta
olmak üzere Yalova, Kestel (Bursa), Sakarya, Adana ve Mersin gibi bölgelerde 20 bin dönüm alanda 4500 aile süs bitkileri üretimi
yapmaktadır.
asın mensuplan Dallıoğlu Fidancılık tesislerine geçti. Buradaki öğle yemeğinde Belediye Başkaıu Bekir Keskin, SOSBitkileri Üreticileri
Birlik Başkanı Muaınmer Ardıeak, Park-Der Başkaıu Hüseyin Cabbar, Dallıoğlu fidanctlık tesisleri sahibi Yalçın Dalerhazır
bulundu.eski üretim merkezi Yalova'yı geçmiş durumda. Burada yapılacak tek şey var, Üreticiletin birlik çatısı albnda güç birliği
oluşturması. Biz de Belediye olarak birliğe üye oldıık Şimdi bu kadar geniş alanda üretimin pazarlanması söz konusu.
Bunun 1600 ailesi Küçük M
enderes havzasındadır. Biz bütün imkfuılanmız1a sOSbitkisi üreticilerini teşvik ve destekleme karan aldık Bununla ilgili bir dizi proje
hazırlayarak uygulamaya sokuyoruz.
ÜRETICiLER içiN PROJE HAZlRLANDl
Birincisi ür
Bukonudab
Bunun dışında projemiz ü
ünlere satış pazarlarna desteği. Büyükşehirlerde sunum merkezleri, üretim sarf malzemeleri temini, Ödemiş'te arberetum (bitki müzesi)
ve Ödemiş sOSbitkileri sergisi, Türkiye'nin fidancılık iletişim platformu olacak. elediyelerimize yazı yazdık Davetiye gönderdik,
Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok belediye serginıize ilgi gösrerecek.reticilere eğilim desteği sağlamak, sOSbitkileri
üretimi yapan yatırımcılara, büyük iiretim alauları için uygun olan kamu arıızileri araştınIarak yatınmcılara uygun koşulaıda sunulmasını
içeriyor."dedi.
Birlik başkanı Muamıner Ardıeak
Park-Dcr başkaıu Hüseyin Cabbar
Dallıoğlu Fidancılık sahibi Yalçın Daler
Bımıdaki basın toplanbSllUD heyet basın mensuplan birlikte Dallıoğlu Fidanetlık seralarını dolaştı, Belediye Başkanı Bekir Keskin,
yetişmekte olan ürünleri yakından inceleyerek yetkililcrden bilgi aldı. Keskin. basın mensuplarını 19-22 Kasım'daki sergiye de davet
etti.
ise, "Üretimleri arz ve taIebe göre düzenlemek, iiretim plaulaıuası ve pazarlamada üreticilere yardımcı olunaeak fualiyetletin
belediyemizin de desteği ile bundan böyle önümüzün açılacağını düşünüyomm. "dedi.da, "Park-bahçe sektöründeki fiyatları Türkiye
genelinde Ödemiş belirler. Bakanlığımızın destekleme ile ilgıli genelgeletinden önce çok memnun olduk. Bunun ardından, belediyelere
fidanlıklar aracılığı ile bedava fidan dağıtımı da, Bu ne perhiz, ne lahana tıırşusu dedirtecek cinsten. Bu konuda Belediye Başkanmuz
Bekir Keskin başta olmak üzere, sorunlan Ankara 'ya taşıyacağız. "dedi.de, "Bizi sektör olarak taııım1ayan bir kurum ve kunıluş yok. Ne
bir genel müdürlüğümüz var, ne de daire başkanlığımız. Bizim sektörde desteklemenin mutlaka olması gerekli. Yoksa gelecekte
elimizdeki ürünleri yurt dışına gönderemeyecek duruma geleceğiz."dedi.
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