
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 

 
 
 
 
 

KESME ÇİÇEKÇİLİK 
 Peyzaj Mimarlığı Bölüm Öğrencisi 

 Müge Mervenur ALPASLAN 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 2 

• Sepet, buket, çelenk ve aranjmanlarda kullanılan çiçek, gonca, dal ve 
yaprakların taze, kurutulmuş, boyanmış veya ağartılmış olarak 
kullanıma sunulan çiçeklerdir. 

(1)  

KESME ÇİÇEK NEDİR? 
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ÜRETİM ALANLARI 

(2)  

• Kesme çiçekçilik, üretim hacmi ve ekonomik değer olarak büyük 
öneme sahiptir. 

• Dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitkileridir. 

• Kesme çiçek sektörü, Türkiye’de ticari anlamda 1940’lı yıllarda 
başlamıştır. İlk yıllarda Marmara Bölgesinde yaygın olan bu sektör 
daha sonraları iklimsel avantajları nedeniyle Akdeniz Bölgesine, 
özellikle Antalya ili ve çevresine kaymaya başlamıştır. 
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(3)  

TÜRLER VE MİKTARLARI 
• Türkiye’de yetiştirilen ve ihraç edilen kesme çiçeklerin başında karanfil 

gelmektedir. Karanfili Gül, Krizantem, Gerbera, Solidange, Glayöl ve 
Frezya takip etmektedir. 

• Ülkemizde kesme çiçek üretiminin yüzde 50’si karanfil olup, bunu 
yüzde 18 ile Gül, yüzde 14 ile Nergiz, yüzde 11 ile Gerbera, yüzde 4 ile 
kasımpatı ve yüzde 3 ile bahar yıldızı izlemektedir. Toplam kesme çiçek 
ihracatımızın yaklaşık yüzde 90 oranındaki kısmı ise sadece karanfil 
ihracatından oluşmaktadır. 

(4)  
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ÜRETİM YÖNTEMLERİ 
• Çoğaltma durumlarına göre kesme çiçekler dört gruba ayrılır; 

1. Soğanlı, rizomlu kesme çiçekler (Lale, Glayöl, Frezya) 

2. Aşı veya çelikle çoğaltılan kesme çiçekler (Gül, Karanfil) 

3. Tohumdan üretilen kesme çiçekler (Şebboy, Aster, Hüsnüyusuf) 

4. Kesme yeşillikler 

(5)  (6)  
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1.Soğanlı Kesme Çiçekler: Bu çiçeklerde 
genellikle toprak altındaki soğan, yumru ve 
rizomlarla olur. Lale, zambak, frezya, glayöl bu 
bitkilerdendir. 

2.Aşı, Çelik veya Doku Kültürü ile 
Çoğaltılanlar: Bunların çoğaltılması genellikle 
köklendirilmiş çelikler veya aşı ile olur. Kesme 
gül, karanfil, kasımpatı ve gerbera en 
önemlilerindendir. 

3.Tohum ile Çoğaltılanlar: Bu çiçekler 
genellikle tohumdan yetiştirilir. Şebboy, lale, 
gül, hüsnüyusuf, deniz lavantası ve yıldız patı 
bu bitkilerdendir. 

4.Kesme Yeşillikler: Bu grupta yer alan çiçekler 
genellikle çelik ve tohumla yetiştirilir. 
Yetiştirilme amaçları tek başlarına 
kullanılmaları değil aranjmanlarda dolgunluğu 
sağlamaktır. Cipso, kuşkonmaz, trakelyum, 
altınbaşak önemli olanlarıdır.  

 

ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

(7)  
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KESME ÇİÇEKLERDE ZAMANLAMA 
• Kesme çiçekler içinde her çiçek türünün 

istekleri, yetiştirme yöntemleri ve ekim 
zamanları farklıdır.  

• Bununla birlikte hepsi için geçerli olan 
bir nokta vardır: Kesme çiçekler 
genellikle kış aylarında yüksek fiyatla 
satılır. Bu nedenle kesme çiçekleri kış 
aylarında çiçek kesecek şekilde 
yetiştirmek gerekir.   

• Birçok çiçek türünde dikimden veya uç 
kırımından sonra çiçek kesilmeye kadar 
geçen zaman araştırmalarla 
belirlenmiştir. Bu nedenle ekim-dikim 
işlemleri bu  şekilde programlanır.  

• Lale, frezya, iris gibi bazı soğanlı 
bitkilerin, soğanları özel sıcaklıklarda 
muamele edilerek, normal mevsimden 
1,5-2 ay önce çiçek açması sağlanır. 

(8)  
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• Kesme çiçekler genellikle plastik veya cam örtülü seralarda 
yetiştirilirse de iklimin uygun olduğu zamanlarda ve yaz aylarında 
açık tarlalarda da yetiştirilir. Açık alanda yetiştirilen kesme 
çiçeklere glayöl, deniz lavantası, hüsnüyusuf bitkilerini örnek 
verebiliriz. 

 

KESME ÇİÇEKLERİN YETİŞTİRİLME YERLERİ 

(10)  (9)  
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KESME ÇİÇEKLERİN TOPRAK İSTEKLERİ 

9 

• Kesme çiçeklerin yetişeceği topraklar, killi-tınlı ve süzek olmalıdır.  

• Toprağın asitliliği pH 6,5–7,5 arasında olmalıdır.  

• Organik maddece zengin çiftlik gübresi bol olmalıdır.   

• Azot, fosfor, potasyum, kireç ve diğer mikro besin maddeleri dengeli 
olmalıdır. Noksan olan maddeler tamamlanmalıdır.   

• Toprağın drenajı mutlaka iyi olmalı ve verilen fazla su ortamdan 
uzaklaştırılabilmelidir. Kesme çiçekler, en iyi drenajı iyi olan yerlerde 
yetiştirilir. 

(11)  
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•  Kesme çiçek yetiştirmeye uygun olan 
topaklarda toprak, iyi şekilde sürülerek 
veya bel ile işlenerek kabartılmalıdır.  

• Yabancı otlar, kökler temizlenmeli, 
kesekler parçalanmalıdır.  

• Temel gübre olarak verilmesi gereken 
potasyumlu, fosforlu gübreler ve çiftlik 
gübresi çapalamadan önce verilerek 
çapa makinesi ile toprağa 
karıştırılmalıdır.   

• Eğer yeni sera kurulacak ise önce 
toprak sürülmeli daha sonra sera 
kurulmalıdır. Sera önceden kurulmuş 
ise toprak işlemesinden sonra dikim 
için tavalar ve yolların yapımına geçilir.  

 

TOPRAK HAZIRLIĞI 

(13)  

(12)  
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• Yollar ve tavalar iplerle ayrılır, tavalar tırmık ile tesviye edilir ve dilime hazır hale 
getirilir. Dikilecek olan fide veya fidanlar uygun aralıklar verilerek tavalara dikilir ve 
hemen can suyu verilir.  

• Tavalara dana burnu için hazırlanmış kepekle karıştırılmış yem serpilir. 
• Buradaki önemli nokta dikimden önce hastalık ve nematodlardan şüphe ediliyorsa 

toprak ilaçlaması yapılmalıdır.  
• Gerbera gibi hastalıklara duyarlı bitkiler dikilecek ise toprak ilaçlaması mutlaka 

yapılmalıdır.  
• Toprak ilaçlaması ile topraktaki hastalık etmenleri, nematodları ve yabancı ot 

tohumları öldüğü için dikilen bitkiler daha rahat büyürler. 

 
 

TOPRAK HAZIRLIĞI 

(14)  
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• Kesme çiçeklerin bakım işleri arasında 
sulama, gübreleme, ilaçlama gibi işlerin 
yanında yazın seraların gölgelemesi kış 
aylarında da don olaylarının önlenmesi 
ve seraların havalandırılması en başta 
gelen işlerdendir.  

• Yazın gölgeleme ile sera içi sıcaklık 
azaltılır, kışın havalandırma ile sera 
içindeki durgun ve nemli hava dışarıya 
atılarak bitkilerin daha rahat büyümeleri 
sağlanır.  

• Aynı zamanda bazı hastalıkların gelişmesi 
önlenmiş olur. 

• Kesme çiçek yetiştiriciliğinde sulama 
önemlidir. Toprağın balçık yapılmadan, 
azar azar ve sık sık sulanması bitki 
köklerinin daha iyi gelişmesini sağlar.  
 
 

DİKİM SONRASI BAKIM İŞLEMLERİ 

(16)  

(15)  
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• Sulama suyu ile yapılacak gübreleme ise, bitki gelişiminin düzenli 

olması sağlanır. Bu nedenle seraların sulanmasında genellikle damla 
sulama sistemlere kullanılır. 

• Çeşitli hastalık ve zararlılar diğer bitkilerde olduğu gibi kesme çiçeklerde 
de görülür. Bunlara karşı bitki koruma uzmanlarının önereceği kimyasal 
ilaçlar kullanılır. Ancak topraktan gelebilecek hastalıklara karşı dikimden 
önce toprağın ilaçlanması gerekir. 

 
 

(18)  (17)  

DİKİM SONRASI BAKIM İŞLEMLERİ 
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• Hasat Öncesi Faktörler: Kesme çiçeklerde hasat öncesi kalite kaybını 
etkileyen koşullar; genetik faktör (çeşit) ve yetiştirme koşullarıdır. 
Optimal koşullar altında yetiştirilen bitkilerden elde edilen çiçekler 
hem daha kaliteli hem de daha uzun vazo ömrüne sahip olur.  

 

KESME ÇİÇEKLERDE ÖMRÜ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

(19)  



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 15 

• Hasat Sonrası Faktörler: Kesme çiçeklerde hasat sonrası kalite kaybını 
ve dayanma süresini etkileyen başlıca faktörler; sıcaklık, etilen, su kaybı 
ve iletim demetlerinin tıkanması, ön soğutma, suda taşıma, 
geotropizm, yaprak sararması ve hastalıklardır. 

KESME ÇİÇEKLERDE ÖMRÜ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

(20)  
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Bazı bitkilerin tazeliğini korumak için ise şu işlemler yapılır:  
• Kesilen dal ateşe tutulur, tuz ya da külle ovulur,  
• Kesilen yer dövülür ve su enjekte edilir.  
• Örneğin; yıldız, begonya, yıldız patı, kadife çiçeği, sardunya, menekşe, 

şakayık gibi çiçekler kesilir kesilmez sapları alkole batırılır.  
• Kasımpatı, sardunya ve çan çiçeğinin sapı kesilir kesilmez sıcak suya 

batırılır ya da ateşe tutulur.  
• Ortancanın sapı kesilir kesilmez ateşe tutulur.  

KESME ÇİÇEKLERİN TAZE KALMASI İÇİN 

(22)  (21)  
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• Kesme çiçekler kesilip boylandırılarak 5-10 veya 20 tanesi bir araya 
getirilip bağlanarak demetler yapılır. Hazırlanan demetler, içinde su 
bulunan kovalara yerleştirilerek 2-4 saat su çektirilir. Böylece satışa 
kadar solmadan canlı kalmaları sağlanır. Su çektirilen çiçekler 
kutularına ayrıştırılarak mezatlara gönderilir. 

HASAT, BOYLANDIRMA, SU ÇEKTİRME ve 
AMBALAJ 

(23)  
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YARARLANILAN KAYNAKLAR 
• Resim: (1) https://www.bakka.gov.tr/assets/haberler/ilgilidosyalar/Sus-Bitkileri-Yetistiriciligi.pdf 

http://www.akelcicekcilik.com/?page_id=1069 
• Resim: (2) https://bloomandfresh.com/blog/kesme-cicek-bakimi 
• Resim: (3) https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ingilizler-sevgililerine-turk-karanfili-verdi/1061917 
• Resim: (4) https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/fc206299f87f2c48fdd307a630d78b2c.pdf 
• Resim: (5) https://tr.aliexpress.com/item/32697666143.html?scm=1007.22893.125779.0&pvid=048a7055-2389-

402e-ac4d-
fbcbb9c30e79&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32697666143&onelink_durat
ion=1.096293&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32697666143&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&aff_p
latform=api&cpt=1565204346973&sk=ccIWGvWC&aff_trace_key=6bab6744dab949dba2d6af7269f35549-
1565204346973-05781-ccIWGvWC&terminal_id=f9688122340543a69b99997da3a08c6d 

• Resim: (6) http://www.flowers4cuba.com/tr/778-flower-delivery.html 
• Resim: (7) https://www.dreamstime.com/stock-photo-statis-flower-vase-decoration-living-room-image98018884 
• Resim: (8) https://www.sarifrezya.com/urun/sari-frezya-cam-vazoda-mevsime-gore-degisir/ 
• Resim: (9) https://www.ulmaagricola.com/tr/seralar/gotik-sera/ 
• Resim: (10) https://www.ulmaagricola.com/tr/seralar/gotik-sera/ 
• Resim: (11) http://www.haberola.com.tr/?p=21678 
• Resim: (12) 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/lisianthus_yetistiriciligi.pdf 
• Resim: (13) 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/lisianthus_yetistiriciligi.pdf 
• Resim: (14) https://www.youtube.com/watch?v=DPhmKIYJHG8 
• Resim: (15) https://www.teknikturk.com.tr/TR/bilgi-merkezi/4186/bahce-ilaclama-nasil-yapilir 
• Resim: (16) https://tr.depositphotos.com/113536774/stock-photo-greenhouse-watering-system.html 
• Resim: (17) https://www.instazu.com/tag/secatli 
• Resim: (18) https://www.tarimbilgisi.com/haber/tarim-ve-ciftci/damla-sulama-ile-gubreleme-fertigasyon-nedir// 
• Resim: (19) https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kesme-cicek-sektorunde-yuzler-guluyor/1494023 
• Resim: (20) https://www.turktob.org.tr/upload/dergi/14/42-45.pdf 
• Resim: (21) https://tr.pinterest.com/pin/800444533753391618/ 
• Resim: (22) https://www.hediyemkapida.com/Gelin-Cicegi-Pembe-Gul-ve-Cipso,PR-704.html 
• Resim: (23) https://www.yenisafak.com/hayat/mezattan-tezgaha-seven-kalplere-2411046 
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