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İzmir'in Ödemiş İlçesi 200 milyar dolarlık süs bitkileri ve peyzaj uygulamaları
sektöründe dünya markası olmak için atağa kalktı.

Toprakları ve havasıyla bitkilerin büyümesinde dünyanın en iyi bölgesi olduğu ortaya
çıkan İzmir'in Ödemiş İlçesi süs bitkileri ve peyzaj uygulamaları sektöründe atağa kalktı.
Belediye Başkanı Bekir Keskin öncülüğünde bir araya gelip birlik oluşturmaya başlayan
üreticiler, yetiştirdikleri eşsiz güzellikteki bitkilerin dünya markası olması için yol haritası
çizmeye başladı. 200 milyar dolarlık dünya pazarından 20 milyon dolar payalan, ancak
buna karşın 200 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye'nin yeni pazarlar bulması için
arama çalışmaları başladı.
Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği"ni kuran çiftçiler, yaklaşık 7 bin üreticinin bulunduğu
Küçük Menderes Havzası ve bu havzanın merkezinde bulunan Ödemiş'e bir basın gezisi
düzenledi. Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, Ödemiş Park Bahçe Bitkileri Derneği
Başkanı Hüseyin Cabbar ve üreticilerin katıldığı basın turunda işletmeler gezildi. Dünyada
"Yeşil Endüstri' olarak adlandırılan bu sektörün ürünleri ağaçlar, çalı türleri, yer örtücü ve
mevsimlik bitki çeşitlerinden oluşuyor. Sektörde, çiftçilerin yanı sıra değişik meslek
gruplarından kişilerin yatırımı dikkat çekiyor. Birlik Başkanı Muammer Ardıcak'ın verdiği
bilgiye göre Türkiye'nin süs bitkileri ve peyzaj ürünleri Pazar büyüklüğü 2 milyar dolar.
Bu rakamın 600 milyon dolarlık kısmını süs bitkileri oluşturuyor. Süs bitkilerinde Ödemiş
ve Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere Yalova, Kestel (Bursa), Sakarya, Adana
ve Mersin gibi bölgelerinde küçük çaplı üretimler de dahilolmak üzere yaklaşık 20 bin
dönümde üretim yapılıyor. Bu üretimin 10 bin dönümü Ödemiş ve Küçük Menderes
Havzası içinde yapılıyor.



İHALELERE GİRECEKLER
Birlik Başkanı Ardıcak, tütün, pamuk gibi geleneksel tarım ürünlerinden vazgeçen

çiftçilerin büyüttüğü sektörde, en alt gelir gurubundaki üreticiler ile en üst gelir
gurubundaki alıcıları bir araya getirdiğini söyledi. Üreticilerin pazarlamayı iyi yapamadığı
için parayı aracıların kazandığını belirten Ardıcak, "Bizim ışletmemtzden-z.s TL'ye çıkan
bir bitki nihai üreticiye 12-15 TL arasında satılıyor. Yine bizde 50 lira olan bir ağaç 10 kat
daha pahalıya satılabiliyor. İhalelere çiftçiler olarak giremediğimiz için ürünlerimiz aracılar
üzerinden nihai tüketiciye gidiyordu. Kurduğumuz birlikle bundan sonra yurt içi ve
dışındaki tüm ihalelere gireceğiz" dedi.

EFELER, ZEYBEGİ TOPLU OLARAK DA OYNAR
Türkiye'de en büyük müşterilerinin belediyeler olduğunu ifade eden Mumammer

Ardıcak, Türkiye genelinde lSA'ye yakın işletmesi bulunan Orman Bakanlığı'nın ücretsiz
fidan dağıtma kararını almasını eleştirdi. Ardıcak, Bakanlığın bu uygulamasının emekleme
sürecinde olan sektöre darbe vuracağını anlattı. Belediye Başkanı Bekir Keskin, "Biz
Ödemişiiler Efe gibi tek tek oynadığımız gibi çıkarlarımız olduğunda biraraya gelerek
oynamasını da biliriz. Birlik çatısı altında güçbirliği yapmak üzere bir araya geldik" dedi.
Ödemiş'in park bahçe bitkileri potansiyeliri öncelikle iç pazarda daha sonra da dış pazarda
değerlendirmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Keskin, şunları söyledi: "Belediye olarak
birliğe üye olduk. Bundan sonraki aşama pazarlama. Bizim müşterimiz şimdiye kadar
bizimle oynuyordu. Bizden aldığı ürünü 1-2 ay sonra 3-4 misli fiyata satıyorlardı. Bundan
sonra fiyatl_!~~~leıY~~nbiz_~I~fa~."
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KAYNAK:
http://www.haberhurriyeti.com/HaberOetay/11314-yesil-endustri-devrimi-basliyor.aspx

BÖLGEYE DEV YATıRıMCıLAR GELİYOR
Sektörde küçük çiftçilerin yanı sıra büyük işletmeler de kurulmaya başlandı. Ankarall

işadamı Yalçın Daler, üç yıl önce Ödemiş'te 2.5 trilyonluk yatırım yaptı. Daler,
Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'a ihracat yapıyor. Irak
pazarını beklediklerini söyleyen Daler, İtalyanların fason üretim teklifini
reddettiklerini vurguladı. Daler'in verdiği bilgiye göre Küçük Menderes havzası
süs bitkileri için en ideal yerlerin başında geliyor. "Kış mevsiminde hiç bir bitki
büyümez ama burada klima iklimi olduğundan bitkinin büyümesi sürüyor" diyen
Yalçın Daler, yıllık 100 bin doların üzerinde ihracat yaptıklarını belirtti.
Rakiplerinin italya ve Hollanda olduğunu anlatan Daler, süs bitkilerinin y_~_m
sıra yıllık 10 bin civarında da meyve fidanı yetiştirdiklerini dile getirdi.

ÖDEMiş'TE SERGİ VAR
Ödemişii üreticiler, 19-22 Kasım 2009 tarihleri arasında "Ödemiş Süs Bitkileri ve

Fidancılık" adı altında sergi düzenliyor. Firmalar, Ödemiş'te düzenlenecek bu sergiyle,
kendilerini tanıtma fırsatı gösterme imkanı sunulacak.
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