
 

 

 

Eğitim Modülü 2 
Bahçecilik 
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A.Y.Ç. TANIMLARI 

Bilgi 

• Bahçe Bitkilerinin ne 

anlama geldiğini 

anlamak ve 

bahçecilik üretimi, 

ekonomik yönleri ve 

bahçecilik tedarik 

zincirlerinde yer alan 

farklı bileşenleri 

tanımak. 

Beceriler 

• Bahçecilikte 

istihdam fırsatlarının 

ve bahçeciliğe 

girmek için farklı 

fırsatların 

belirlenmesi. 

Yeterlilikler 

• Bahçeciliğin sadece 

meyve ve sebzelerle 

ilgili olmadığını, 

diğer birçok önemli 

yönü de içerdiğini 

anlamak. 



Bahçecilik nedir? (1) 
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Amerikan Bahçe Bitkileri Bilimi Derneği bahçeciliği şu şekilde tanımlar: 

„ Bahçecilik, meyve, sebze, çiçek ve süs bitkileri üretme, geliştirme, pazarlama ve 

kullanma bilimi ve sanatıdır. Bahçecililk hem bilim hem de estetiği içerdiği için 

botanik ve diğer bitki bilimlerinden farklıdır.. „1 
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Bahçe Bitkileri dünyayı beslemeye yardımcı olan önemli bir ekonomik sektördür. 

2017 yılında bahçecilik işletmeleri aşağıdakileri üretmiştir: 

• 1.094 milyar ton sebze; 

• 865,6 milyon ton meyve; 

• 887,3 milyon ton kök ve yumru.2 

 

İşletmeler ürettikleri ürünler kadar farklıdır. Ürün yelpazesi, esas olarak çiftçileri ve ailelerini beslemek için 

çalışan çok küçük çiftliklerden, yüksek teknoloji seraları veya büyük meyve bahçeleri işleten çok büyük ticari 

işletmelere kadar uzanmaktadır.3 

Bahçecilik nedir? (2) 
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Bahçecilik sadece mantar, çiçek, meyve, sebze veya uçucu yağlarla ilgili değildir. 

 

Bahçecilik aynı zamanda parklar, halk bahçeleri, spor alanları, çim çimenleri, şehirlerde ağaçlar, sebzeler ve 

çiçekler, yiyecek ve güzellik için ev bahçeleri anlamına gelir. 

 

Bu tür tesislerin insanlık için estetik, sosyolojik ve psikolojik faydaları vardır.3 

 

Başka bir deyişle: Bahçe Bitkileri Dünyayı daha iyi bir yer yapmaktadır. 

Bahçecilik nedir? (3) 



6 

Keşfedilecek daha da fazlası var: 

• Yeni çeşitler oluşturmak veya mevcut olanları 

geliştirmek için bitki ıslahı; 

 

• Fidanlık üretimi ve çoğalma için doku kültürü, bir 

bitkiden veya hatta küçük bir bitki parçasından sayısız 

bitki oluşturmayı mümkün kılar. 3 

In-vitro kültürü 
Kaynak: FA Geisenheim, Martin Bahman. Use under GNU 

Free Documentation Licence  

Bahçecilik nedir? (4) 
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Sera 
Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/103_2934.JPG, Licence: Pd-self 

Bahçecilik nedir? (5) 

• Bahçe Bitkileri, böcek ilaçlarının kullanımını azaltmak ve böylece tüketicileri ve çevreyi aynı anda korumak 

için zararlıların kontrolü için akıllı teknolojiler kullanır. 

• Yenilikçi sera üretimi modern üretim yöntemlerini kullanır, örn. aeroponik gibi topraksız üretim sistemleri. 3 
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• Akuaponik, taze balık ve sebzelerin üretimini, 

örneğin; tilapia balığı ve domates üretimi 

birleştirilebilir.4 

 

Bu üretim ve üretim yöntemlerinin “bahçecilik” 

olarak bildiğimiz şeyle çok az ilgisi vardır. Çoğu 

zaman, süper ileri teknoloji laboratuvarları, belirli 

teknik ekipman ve bilgileri içerirler. 

Bahçecilik nedir? (6) 

Kaynak: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
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Para kazanımı (1) 

Dünya çapında ihraç ve ithal edilen meyve ve sebze hacmi 180 

milyar dolara yakındır. 

 

Tahminlerden biri, meyve ve sebzelerin% 93'ünün yerel olarak 

üretilip tüketilmesi üzerinedir. 

 

Çiçeklerin (taze veya kurutulmuş), canlı bitkilerin, yeşilliklerin, 

soğanların, yumru köklerin ve soğanlar reklamlarının dünya çapında 

ihracat hacmi 17.2 milyar dolara yakındır. 3 

Kaynak: http://www.hd.org 
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Bahçecilik endüstrileri üreticiler, tedarikçiler, yerel topluluklar ve ülkeler için zenginlik üretir. Birçok ülkede, 

bahçecilik üretimi, ürünlerin kalitesi ve değeri ile uluslararası alanda tanınan tüm bölgeleri tanımlar.  

Örnekleri:  

• Bitkisel üretim için Kaliforniya, ABD'deki Salinas Vadisi; 

• Kivi meyvesi için Yeni Zelanda; 

• Şaraplar için Bordeaux, Fransa. 

Bazı ülkelerde, bahçecilik faaliyetleriyle yapılan servet üretimi, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin, yılda yaklaşık 10 milyon ton meyve ve sebzenin ihraç edildiği İspanya'da, 

toplam değeri yaklaşık 8 milyar €’dur. 3 

Para kazanımı (2) 
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Bahçecilik, iklim ve altyapı koşullarının izin verdiği her yerde  

tüm dünyada uygulanmaktadır3  

ve insanlar tarafından 10.000 yıldan uzun  

bir süredir uygulanmaktadır.5  

Dünya (1)   
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Dünya (2)   

Meyve Sebzeler 

Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 

DÜNYA MEYVE VE SEBZELERİN TOPLAM ÜRETİMİ 2,4 MİLYAR TONUNDA 

HESAPLANMAKTADIR (2009). 
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Dünyadaki meyvelerin% 51'ini ve dünya sebzelerinin% 65'ini üreten dokuz 

ülkenin meyve ve sebze üretimi. 

Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 

Dünya (3)   

China 

India 

Nigeria 

Indonesia 

Russian Federation 

Turkey 

Thailand 

USA 

Brazil 

Yukarıdaki dokuz ülke, dünyadaki meyvelerin% 51'ini ve dünyadaki sebze ürünlerinin% 65'ini üretmektedir. 

Fruit Vegetable Total Milyon ton üretimi (2009)               
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Modern çiçek, bitki örtüsü, çiçek soğanı ve 

canlı bitki üretimi birkaç ülkede, örneğin 

Hollanda, Columbia veya Ekvador'da 

yoğunlaşmıştır. 

 

Bu ürünlerin tüketicilerinin çoğu Almanya, 

İngiltere, ABD, Hollanda veya Fransa'da 

bulunmaktadır. 3  

2009 yılında ülkelere göre toplam dünya yeşillik, dal, kesme 

çiçek, bitki, canlı çelik ve fidan, çiçek soğanı, yumru ve koza 

ihracatı.  
Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 

Dünya (4)   

Foliage, branches 

Bitkiler, canlı çelikler ve fidanlar 

Yeşillik, dallar 

Çiçek soğanı, yumru ve koza 

Kesme çiçekler, taze veya kurutulmuş 
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Tedarik zinciri (1) 

Bahçecilikte tedarik zincirlerine örnek olarak meyve tedarik zinciri: 

Fidanlıklar 
Hasat Yetiştiriciler Paketleme ve 

işleme 

Toplu Taşıma 
Depolama 

Dağıtım Tüketici Toptan/Perakende Atıklar 

Üretim ve Hasat Taşıma ve Dağıtım Tüketim 

• Depolama, paketleme, nakliye 

ve dağıtım teknolojileri 

• Yiyecek ve içecek güvenliği ve 

kalitesi 

• Tüketici yaşam tarzları ve 

sağlık 

• İnsan davranışı ve tüketici 

tercihleri 

• Meyvelerin özellikleri 

hakkında bilgi 

• Tüketici bilimi 

• Yeni verimli hasat ve işleme 

teknolojileri 

• Küresel pazarlar için küresel 

bahçelerden (veya 

kaynaklardan) meyve temini 

• Çevre dostu haşere ve hastalık 

kontrol sistemleri 

Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Tedarik zincirinin aşamalarına ek olarak, size gerçek üretim başlamadan önce bütün bir endüstrinin olduğunu 

gösterdik. Üretim, üretimin kendisi için gerekli olan her şey olmadan nasıl çalışmalıdır? 

 

Zincir şunları içermelidir: 

• Tohumlar ve üretimi; 

• Çeşitli gübreler, mikroorganizmalar ve diğer özel besinler; 

• Herbisitler, Fungisitler ve Pestisitler gibi agrokimyasallar; 

• Kolay araçlardan ileri teknoloji makinelere kadar tarım ekipmanları; 

• Sulama ekipmanları 

 

Tedarik zinciri (2) 
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Tüm Dünyada Ürünler (1) 

Hollanda'dan ithalatçı ülkelere çiçek ve çiçek soğanı akışları.  
Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 

Rusya  

Fedarasyonu 

İsviçre 

Polonya 

İtalya 

Avusturya 

Almanya 

İsveç 

Danimarka 

Birleşik  

Krallık 

Amerika Birleşik 

Devletleri 
Belgium 

İspanya 
Fransa Ok genişlikleri karşılaştırmalı hacimleri gösterir 

KAYNAK: ITC CALCULATIONS BASED ON COMTRADE STATISTICS  
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ABD'den ithalatçı ülkelere meyve ve fındık ticareti. 
Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012)    

Tüm Dünyada Ürünler (2) 

Ok genişlikleri karşılaştırmalı hacimleri gösterir 

KAYNAK: ITC CALCULATIONS BASED ON COMTRADE STATISTICS  
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Yeni Zelanda'dan ithalatçı ülkelere kivi ve soğan ticareti.  
Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012)     

Tüm Dünyada Ürünler (3) 
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İş olanakları (1)  

Bahçecilik çok çeşitli iş fırsatları sunmaktadır. Ancak, 

geniş bahçecilik alanı göz önünde bulundurulunca, 

bu muhtemelen büyük bir sürpriz değildir. 

 

İşler, tedarik zincirinin en başından başlayarak üretim 

araçlarının bulunduğu ve sonunda toprağın veya 

enerjinin üretilmesi için atıkların işlenebileceği bir 

yerde bulunabilir.3  

Süs bahçeciliği; 
parklar ve spor 

kompleksi 
yönetimi 

Peyzaj 
tasarımı 

Sebze üretimi 
ve 

pazarlaması 

Çiçekçilik 
ve satışı 

Fidanlık 
üretimi ve 

pazarlaması 

Bağcılık ve 
şarap 

Meyve 
üretimi 

ve 
pazarlaması 

Bahçe 

bitkilerinde iş 

sektörleri 

Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 
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Daha üretime yönelik işler arasında, bahçıvanlık vardır: 

 

• Süs bitkisi; 

• Meyveler; 

• Sebzeler; 

• Çok yıllık bitkiler; 

• Ağaçlar; 

• Ağaç bakımı; 

• Mezarlıklar; 

• Halka açık parklar; 

• Peyzaj; 

• Yeşil tutma.6 

Kaynak: unsplash.com 

İş olanakları (2)  
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Ayrıca, belirli bir yaratıcı vuruşa sahip olan 

bireyler için, bahçecilik sektörü ile iş 

olanakları bulunmaktadır. Bu, aşağıdaki gibi 

meslekleri içerir:  

• Çiçekçi; 

• Çiçek tasarımcısı; 

• İç mimar. 

Kaynak: picabay.com 

İş olanakları (3)  
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Bitkilerle o kadar ilgilenmeyen insanlar 

için bile, bahçecilikte bir iş bulma 

fırsatları vardır. Birçok üretim yönteminin 

makinelere veya diğer teknik 

ekipmanlara bağlı olması nedeniyle 

keşfedilecek çeşitli meslekler vardır. 

Örneğin: 

 

• Tarım makineleri için işçi; 

• Seralar için işçi; 

• Sera teknolojileri için elektrikçi. 

İş olanakları (4)  

Kaynak: International Society for Horticultural Science (2012) 



Yüksek motivasyonlu insanlar için bir üniversite 

derecesi gereklidir. Bu, bahçecilikte bir süre 

deneyim kazanmak ve gerçekten ne yapmak 

istediğinizi bulmak için çalışmanıza bir fırsat 

olabilir. Bu işler arasında örneğin: 

• Bitki patoloğu; 

• Bitki çoğaltıcı; 

• Bitki yetiştiricisi; 

• Toprak uzmanı; 

• Eczacı; 

• Biyolog; 

• Gıda bilimcisi; 

• Peyzaj mimarı; 

• Ve daha fazlası bulunmaktadır.8 

Kaynak: unsplash.com 

İş olanakları (5)  

24 
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Bahçeciliğe erişim fırsatı olarak mevsimsel çalışma fırsatı da vardır! 

Mevsimsel çalışma size bahçecilik sektöründe çalışmanın nasıl bir 

şey olduğunu görme ve aynı zamanda biraz para kazanma şansı 

verebilir. Şirketleri tanır ve deneyimli profesyonellerle konuşma 

fırsatı yakalarsınız. Bu, sektörün üretim dalında çalışmanın ne 

anlama geldiğini gerçekten anlamanıza yardımcı olabilir. Ve 

mevsimlik bir işte başarılı olursanız, bu, bahçecilikte gelecekteki bir 

kariyer için başlangıç noktası olabilir. Sezonluk işler şunlar olabilir: 

 

• Meyve toplama ve paketleme; 

• Sebze toplama ve paketleme; 

• Ağaç dikimi; 

• Ağaç bakımı; 

• Genel olarak hasat, ör. çiçek hasatı 

Kaynak: unsplash.com 

İş olanakları (6)  
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Özellikle bir işi “bulmak zor” olduğunda, kendi işinizi yaratmak ilginç bir fikir olabilir. Böylece, durumu 

iyileştirmek için kendinize ve başkalarına yardımcı olabilirsiniz. 

 

Zihninizde zaten bir fikriniz ve bunu uygulamaya koymak için gerekli bilgi ve motivasyon yoksa, bu 

mükemmel bir başlangıç noktası olmayabilir. 

 

Ancak, bahçe işlerinde profesyonel deneyim kazandıktan sonra, bu çok ilginç bir fırsat olabilir. Başarılı bir 

girişimci olabilmek için büyüme odaklı, riskli, yenilikçi ve iyimser olmalısınız. 

 

Girişimci olmak aynı zamanda sıkı çalışma ve sayısız fırsat demektir! 

Girişimci Olun 
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• Bahçe sektöründe sayısız imkanınız olabilir. 

 

• Dünyayı geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. 

 

• Dünyayı daha iyi ve güzel bir yer haline getirmeye yardımcı olabilirsiniz. 

 

• Üretimde ve/veya tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulmanıza yardımcı 

olabilirsiniz. 

 

• Dışarıda ve bitkilerle çalışmaktan şahsen faydalanabilirsiniz. 

 

• Geldiğiniz bölgede iş yaratabilirsiniz ve bunu yaparak sadece kendinize değil diğerlerine de yardımcı 

olabilirsiniz. 

Kısacası, kendinize ve diğerlerine faydalı bir iş yapabilirsiniz!! 

Bahçe İşlerinin Avantajları 
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