
Merhaba hoş geldiniz. Sakarya Ticaret Borsası 
dergisinde bizlere yer verdiğiniz için ilk önce siz-
lere teşekkür ederim.

 Ben 1979 Tokat Turhal doğumluyum fidancılık 
ve fidecilik meslek lisesinden mezunuyum. Evli-
yim. Bir kız bir erkek evladım var. Kocaeli Ticaret 
Odası Gıda ve Tarım da Komite üyesiyim aynı 
zamanda Ticaret Odası meclis üyesiyim, Kocaeli 
Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanıyım
Evet, Celal Bey firmanız ile ilgili bilgiler 
verebilir misiniz?

Babamız Durmuş Ürgün 1996 yılında huş fi-
dancılık adı altında ilk firmamızı kurdu. 2011 yı-
lında Ürgün Fidancılık olarak işimize devam ettik 
bu firmada da ben ve amcam Fazlı Ürgün bu işe 
devam etmekteyiz. 
Burada neler yapıyorsunuz Celal Bey

Sektörün öngördüğü noktalarda fidan ve çe-
şitli bitkilerin üretimini yapmaktayız. İmkanlarımız 
dahilinde teknik materyallerle hizmet vermekte-
yiz. Bu sektörde ki ilk başlama noktamız Kocaeli 
Kartepe ilçesinin Kirazoğlu Mahallesi. Burada 
üretim sahalarımız mevcut Ayrıca Adapazarı ve 
Akyazı Akbalık ta üretim sahalarımız var. Tokatlı 
olmamız sebebiyle Tokat’ta Kazova da yeni üre-
tim sahalarımız mevcut. Tabi gücümüz ve sırtı-
mızdaki ter ancak Buralara kadar ermekte. Biz 
sırtımızdaki bu yükle Devletimiz ile birlikte daha 
ilerilere gidebilmeyi istiyoruz.  
Celal Bey burada bu fidanlıkta neler ya-

pıyorsunuz bizlere anlatır mısınız?
 Biz üç noktada yani çelikle tohumla ve aşı ile 

üretim teknikleri dahilinde fidan üretimi yapmak-
tayız. 25 dönüm saksılı fidanlarımız var. Ayrıca 
yaz döneminde belediyelerin ve çeşitli sektörlerin 
istekleri dahilinde üretimler yapmaktayız. Bunun 
haricinde en fazla üretimimiz daha önce bahset-
tiğimiz arazi üzerinde.
 Celal Bey Fidancılık en fazla hangi ay-
larda hızlıdır 

En hızlı olduğumuz dönemler kasım ayın-
da başlayıp nisan ayına kadar olan süreçtir. Bu 
dönemde satışlarımız en yüksek seviyelerde ol-
makta, daha önce bahsettiğim gibi bu dönemler-
de belediyelere, kurum ve kuruluşlar ile özel sek-
törlere fidan üretimi ve fidan satışı yapmaktayız.
Sayın Ürgün üretim sahalarınız ne kadar 

Yaklaşık 500 dönüm üzerinde üretim saha-
mız var. Buralarda yapraklı, ibreli ve çalı grubu 
olmak üzere değişik türlerde Fidanlar üretiyo-

ruz Ayrıca 250 -300 civarında farklı bitki çeşidi 
üretmekteyiz.
 Celal Bey biz şu anda bu röportajı Kocaeli' 
de yapmaktayız ama Sakarya Ticaret Borsa-
sı adına buradayız siz oraya mı kayıtlısınız 

Evet, Kocaeli' de Ticaret Borsası olmadığı için 
Sakarya Ticaret Borsasına kayıtlıyız. Az önce 
bahsettiğim gibi Kocaeli Ticaret Odası Gıda ve 
Tarım da Komite üyesiyim aynı zamanda Ticaret 
Odası meclis üyesiyim Sakarya Ticaret Borsa-
sındaki arkadaşlarımızla da sektörümüzde güzel 
işler yapmaya çalışıyoruz.
 Celal Bey Sakarya'da veya bulunduğu-
muz bölgede fidancılık nasıl?

Fidancılıkta devlet politikası olmadığı için 
siyaset Türkiye gündeminde iyi gidiyorsa bi-
zim işlerimizde paralel olarak iyi gitmekte. Dış 
komşularımızla iyi olursak işlerimizde iyi oluyor. 
Savaş ortamında kimse fidan ve çiçekle uğ-
raşmaz, o atmosferde hiç bir önemi olmuyor. 
Ama biz öyle bir soydan geliyoruz ki Peygamber 
Efendimiz “kıyamet günü dahi fidan dikin” ha-
disi ile bizlere ağacın yeşilin ve fidanın önemine 
anlatmakta.
Celal Bey size göre sektörün sorunları 
nelerdir? 

En büyük sorunumuz eğitim-
li ve kalifiye eleman bulamamak. Bir usta 
bir çırak bırakmazsa o iş biter ve yok olur.  
O ustanın da ustalığından şüphe edilir.  

RÖPORTAJ
Merhaba Sakarya Ticaret Borsası dergisi okuyucuları Borsa dergisi ile ilgili 

röportajlarımız devam etmekte yanımızda Ürgün fidancılık firması sahiplerinden  
Celal Ürgün var kendisi ile fidancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları ve 

kendisini ve firmasını tanıtmasını rica edeceğiz.

Celal ÜRGÜN
Ürgün Fidancılık

“Devletimizin Atıl ve Boş 
Arazilerine Talibiz”

10



Ben Meslek Lisesi'nde okurken 9000 arkadaşı-
mız vardı ama bunlardan çok azı sektörde kaldı 
bunun çözümü de okul ve uygulamalı eğitimin bir 
arada olmasıdır. Önceden İstanbul'da lise vardı 
bu lisede uygulamalı eğitim veriliyordu insanlar 
eğitimini aldığı dersi uygulamalı yapınca daha 
farklı oluyor. Uygulama olmadan sadece eğitim 
almak farklı oluyor. Bu sektöründe daha önce 
dediğim gibi kaliteli ve kalifiye eleman ihtiyacı 
var. Yurt dışından milyon dolarlık bitkiler getiri-
yoruz buralara harcayacağımız paraları eğitime 
harcarsak önümüzde kimse duramaz. En kali-
teli en modern aletleri getirin ama başında onu 
kullanacak bilgili bir eleman yoksa boşta bekler 
bu sadece bizim sektör için değil bütün meslek 
sektörleri için geçerli. Ülkemiz ekolojik yapısı iti-
bariyle çok çeşitli tür barındıran topraklara sahip, 
bizim ilk kuruluş noktamız huş Fidancılık. Bunun 
ana vatanı Erzurum buradan dünyaya yayılan en-
demik bitkilerden biri ismimizi bundan alıyoruz, 
daha sonra Ürgün Fidancılık adı altında bu işin 
devamı gelmesi için çalışıyoruz. Biz üç kardeşiz 
bu sektörde sadece ben ve babam devam edi-
yoruz. Kardeşlerim de eğitim sisteminde devam 
ediyorlar.  Babam Kocaeli Seka fabrikasında çalı-
şırken bu işe el attı ve başarılı oldu ben de baba 
mesleğine devam ediyorum. İşimizi çok seviyo-
ruz severek yapıyoruz İnşallah çocuklarımız da 
bizim yolumuzdan gider.
Celal Bey Sakarya'da fidancılık gelişe-
bilmesi için daha farklı neler yapılabilir?

Bizim bu konuda Ankara da alt birliklerimiz ile 
birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde istedi-
ğimiz devlete ait boş arazilerin bu sektöre veril-
mesi. Bu hazine arazileri hem değerlenmiş olur 
hem de sektör daha çabuk büyür. Kocaeli Bele-
diye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bize Yahya 
Kaptanda Orman fidancılık Kavakçılık Enstitüsü 
üretim sahasını ihaleyle aldı ve burayı bize verdi 
yani bize kiraladı, şu anda orayı kullanmaktayız. 
Bu bile bizim için birliğimiz için büyük bir başa-
rıdır. Burası insanların da görebilecekleri yakın-
lıkta bir yer olduğu için burada herkese eğitim 

verebiliriz. Şunu da belirtmek isterim insanlara 
bir işi öğretmeden önce sevdirmek gerekiyor 
işini sevmeyen insan o işte başarılı olamaz. Biz-
ler bu konuda da Devletimizden destek bekliyo-
ruz. Biz ürünlerimizi ancak 5 ila 7 yıl arasında 
satışa sunabiliyoruz örtülü seracılık ve benzeri 
devlet kredilerinden yararlanamıyoruz Çünkü bu 
kredilerin vadeleri kısa burada bize bir kolaylık 
yapılmasını istiyoruz bunu yaparlarsa sektör çok 
daha ileri gidebilir. Bu arada dışarıya verilen pa-
ralar tamamen dışarıda kalıyor ama bize verilen 
paralar ülkemizde katma değer olarak değerle-
niyor. Dışarıdan gelen bitki veya Fidan buradaki 
toprağa uyum ve adaptasyon süresi yaşıyor ama 
kendi bitkimiz kendi toprağımızda yetiştiği için 
böyle bir süreye ihtiyaç yok, sıkıntı da yok daha 
çabuk büyüdüğü için yerli ürünler tercih edilmeli. 
Yurt dışında ki firmalar bizden aldıkları nadir tür-
leri kendi ülkelerinde yetiştirip tekrar bize yüksek 
fiyatlarla pazarlıyorlar. Benim söyleyeceğim şu 
kendi ürünlerimize sahip çıkalım, yerli ürünleri-
mizi çoğaltalım ve bizlere bu konuda hem siyasi 
hem idari konumda olanlar destek versinler bu 
sektörün önü çok açık. 
Mesleğiniz zor mu?

Bu işin de her iş gibi zorlukları var, ayrıca hem 
sevgi hem de çok ilgi ve alaka istiyor bunun ya-
nında sabır da önemli tabiî ki. Ekonomik imkânı 
olanlara bu işi tavsiye ederim. Bizlerin istediği de 
daha kaliteli ürünler yetiştirip bunları pazarlaya-
bilmek, tabii satabilmek için ambalaj önemli, rek-
lam önemli, bir de marketlere girebilmek önemli.
Celal Bey bu konular ışığında devletten 
beklentileriniz neler?

Her şeyi devletten beklememek lazım tabi 
bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor. Şunu 
söyleyebilirim devletimiz bürokratik noktada 
bankalar aracılığı ile verilen kredileri 5 ile 7 yıl 
aralığına çıkarsın. Ayrıca Devletin Atıl kalmış 
arazilerine talibiz, bu noktalara Fidan ekebiliriz, 
çeşitliliği çoğaltabiliriz buraları güzel bir hale 
getirebiliriz. Devletimizin bu sektörle ilgili işlet-
meleri var. Belediyelerin de var. Bizim amacımız 

onlarla yarışmak değil birlikte işbirliği içerisinde 
daha güzel şeyler yapabilmek. İş birliği yapa-
rak Kollektif çalışarak sektöre katkı sağlayabi-
liriz salyangozun iz bıraktığı dünyada hiçbir iz 
bırakmadan gitmenin acizliğini yaşamaktansa 
bu dünyaya bir şeyler bırakmak gerekiyor. En 
azından bir fidan dikmek. Bu işe gönül veren bu 
işi seven insanları bu sektöre davet ediyoruz, 
yatırım yapmalarını istiyoruz, bu sektör güzel 
bir sektör sadece para noktasını değil görsel 
noktada da güzel bir sektör. Her şeyden önce 
doğayla iç içe çalışıyorsunuz sağlığınız da ona 
göre güzel oluyor. Çocuklarımıza bir ağacın ne 
kadar oksijen üretebildiği ni öğretmemiz lazım, 
onlara bu sektöre anlatmamız lazım, aşılama-
mız lazım. Çoğumuz ağacı ormanda büyüyen 
bir bitki olarak görüyor ama ağacın çok değerli 
olduğunu ekonomiye ve sağlığımıza çok önemli 
katkıları olduğunu herkese çocuklarımızdan 
başlamak üzere öğretmemiz gerekiyor.  Bu 
işin eğitim noktasında bir yere varabilirsek bu 
işi sevmişiz demektir. İnşallah güzel günler bizi 
bekliyor, sloganımız da daha güzel bir çevre 
daha güzel bir dünya için Fidancılık.
Son olarak Sakarya Ticaret Borsasının 
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Sakarya Ticaret Borsasındaki arkadaşlarımız-
la da sektörümüz ile ilgili güzel işler yapmaya 
çalışıyoruz. Borsamızın başarılarını biliyorum ve 
takdir ediyorum en son A Kalite Borsa oldu ve bu 
çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Celal Bey Verdiğiniz bilgiler için teşekkür edi-
yoruz başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
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