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EGE BÖLGES�NDE DEFNE ÜRET�C�LER�N�N PROF�L� 
 

Fevzi Bilgin                      �smail �afak              Özgür Kiracıo�lu 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlı�ı Ege Ormancılık Ara�tırma Müdürlü�ü 

Özet 

Defne örne�inde hazırlanan çalı�mada konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynaklardan, Orman Genel 

Müdürlü�ü  birimleri ve Ege �hracatçı Birlikleri  kayıtlarından faydalanılmı�tır. Saha ara�tırmaları için tesadüfi 

örnekleme modeli kullanılmı�tır. Balıkesir, �zmir ve Mu�la Orman Bölge Müdürlü�ü(OBM) hudutlarındaki 28 köyde 

yerle�ik 104 defne üreticisi ile çalı�malar yürütülmü�, defne arazilerinde gözlemler yapılmı�tır.  

Ara�tırma sonunda, üreticilerin defne i�letmecili�i konusunda önemli bilgi eksiklikleri bulundu�u ve do�al 

defne üretim alanlarında tahribatın devam etti�i belirlenmi�tir. Defne yapra�ının ço�unlukla yerel alıcılar kanalıyla 

aracılara teslim edildi�i, kooperatif alımının sınırlı oldu�u, yörelerde defne toplayıcılı�ına daha ziyade ek gelir 

kayna�ı olarak bakıldı�ı ve henüz bir üretim modeli olarak görülmedi�i ifade edilmi�tir. Yine köylerde defne 

üretiminin geliri en dü�ük kesimlerce yapıldı�ı görülmü�tür. Üreticilerin büyük ço�unlu�u defne kültür 

i�letmecili�ine sıcak bakmakta ve üretim alanlarının yaygınla�tırılmasını desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Defne yaprak üretimi, defnenin sosyo-ekonomik önemi, üretici profili, defne yeti�tiricili�i. 

 

 
THE PROFILE OF SWEET BAY PRODUCERS IN AEGEAN REGION 

 

Abstract 

In this study, 104 sweet bay leaves collectors living in 28 villages in Balıkesir, �zmir and Mu�la Regional 

Forest Directorates were involved.  Reports and documents from the General Directorate of Forestry and Aegean 

Exporters’ Associations have been also used. For field survey randomized sampling method was used,  

As a result, it is determined that there is a lack of information on leaf production among the collectors and 

damage is an ongoing process in the natural sweet bay areas. Most of the leaves are being delivered to the 

brokers by local buyers, cooperatives are limited in purchasing, they see the leaf collecting is a secondary income 

source, it is not considered yet as a production model. It is also observed that the production activities are being 

carried out by people with lowest level of income. Most of the farmers have a positive thinking for sweet bay 

culture and also its production. 

Keywords: Leaf production of sweet bay, producer, collector, gatherer, socio-economic importance, sweet bay 

culture. 

• G�R�� 

Odun dı�ı orman ürünleri, VIII. Be� Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel �htisas Komisyonu 

Raporunda; “Orman içi ve açıklıklarında yeti�en, insanların ve di�er canlıların kendi ihtiyaçlarını 

kar�ılamak veya ticaretleri ile gelir sa�lamak suretiyle yararlandıkları her türlü bitkisel veya hayvansal 
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ürünler” olarak tanımlanmı�tır (DPT, 2001). Ancak bu tanım odun dı�ı orman ürünleri kavramını 

açıklamada yetersiz kalmaktadır. Oysa odun dı�ı orman ürünleri kavramı; orman kayna�ından elde 

edilen ve odun ürünü dı�ında kalan, ormanın ekolojik ve sosyal faydalarını da kapsamaktadır. 

Uluslararası anla�malarda da odun dı�ı orman ürünlerine verilen önem gittikçe artmaktadır. 1992 

yılında Rio'da yapılan Birle�mi� Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının (UNCED) en çok dikkati 

çeken konularının ba�ında odun dı�ı orman ürünleri yer almı�tır. Konferans sonuç bildirgesinde odun 

dı�ı orman ürünlerinin üretimi ve sürdürülebilir yönetimi için politikalar geli�tirilmesinin gereklili�i 

vurgulanmı�tır.  

Türkiye de sahip oldu�u odun dı�ı bitkisel kaynaklı orman ürünleri açısından önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu ürünlerin büyük bir kısmının geleneksel kullanımlara konu olması, 

i�lenmelerinin yöresel olarak yapılması, sosyal, ekonomik ve çevresel i�levlerin muhasebelerinin 

yeterince yapılmaması onların ikincil orman ürünü olarak ifade edilmesine neden olmu�, envanter, 

koruma ve i�letmecili�ine ili�kin ara�tırmalar yeterince yapılamamı� ve özellikle sosyo-ekonomik 

önemi ortaya konulamamı�tır. Oysa günümüzde bu ürünlerin de�eri ve önemi anla�ılmı�tır. Ormancılık 

Ana Planı’nda; “Asli orman ürünleri üretiminde oldu�u gibi tali orman ürünlerinin üretiminde de orman 

i�letmecili�inin temel ilkelerine ba�lı olarak amenajman planları dahilinde ve kalkınma planlarında 

belirlenen hedefler do�rultusunda sürekli, optimum verim elde edilmesinin esas oldu�u belirtilmektedir 

(OGM, 1988). Bu önemli odun dı�ı orman ürünlerinden biri de defnedir. 

Defne (Laurus nobilis L.); 3-10 m. boylanabilen herdem ye�il orman a�aç veya a�aççı�ıdır. 

Akdeniz bitkilerinden olup, Akdeniz iklimine özgü maki bitki örtüsünün karakteristik bir türüdür. Akdeniz 

ikliminin hüküm sürdü�ü bütün Akdeniz ülkelerinde görülmekte, Gürcistan’ın Karadeniz kıyılarında ve 

�srail de ise kültüre alınarak yeti�tirildi�i bilinmektedir. Türkiye’de 600–800 m yüksekliklere çıkarak, 

Hatay’dan Kuzeydo�u Karadeniz’e kadar bütün kıyı �eridinde, di�er türler içerisinde birey, küme ve 

gruplar halinde yayılı� gösterir. Toprak iste�i fazla olmamakla beraber rutubeti yeterli, dere yataklarını 

tercih eder (Göker ve Acar 1983; Acar, 1987).  

Türkiye, dünya defne ticaretinde pazar hacminin % 85’ini elinde tutarak kalite, fiyat ve miktar 

olarak pazarda önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin do�al bitki ihracatı içinde % 10 kadar bir paya sahip 

olan defnenin, 2002 yılında gerçekle�en ihracat miktarı 4.452.112 kg, sa�lanan döviz girdisi ise 

7.473.834 ABD $ olmu�tur. Ege �hracatçı Birliklerinin 1997–2003 yılları arasındaki verilerine göre 

sırasıyla Amerika Birle�ik Devletleri (ABD), Almanya, Brezilya, Japonya, Polonya, Hollanda ve Fransa, 

Türkiye’den defne yapra�ı ithal eden ilk yedi ülkedir (E�B, 2003). Bu gruba son dönemlerde Çin Halk 

Cumhuriyeti de katılmı�tır. 

Defne üretimi do�adan toplama yöntemiyle yapıldı�ından sürdürülebilir ve katılımcı do�al 

kaynak yönetimi açısından üretici kesimin irdelenmesi, bakı� açılarının ortaya konulabilmesi defne 

kültür i�letmecili�ine yakla�ımlarının belirlenebilmesi ve bu kesimin sosyo-ekonomik, çevresel vb. 

beklentilerinin de�erlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu yakla�ım çalı�manın amacını 

olu�turmaktadır. 
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• MATERYAL ve YÖNTEM 

Ara�tırmada üç materyal grubundan faydalanılmı�tır. Bunlar i) konuyla ilgili yazılı ve basılı 

kaynaklar, ıı) ilgili kurum ve kurulu�lardan temin edilen kayıtsal bilgiler (OGM ve E�B’den sa�lanan) ve 

ııı) saha ara�tırmalarından elde edilen özgün verilerdir. 

Ara�tırmanın ana materyalini, ara�tırma alanı dahilinde düzenli defne üretiminin yapıldı�ı 

köylerdeki defne üreticilerinden kar�ılıklı görü�meler yoluyla elde edilen özgün veriler olu�turmaktadır.  

Ege Bölgesi genelinde defne sahaları olan ve düzenli üretim yapan i�letme müdürlükleri, i�letme 

�eflikleri ile buralardaki defne üretim alan ve miktar dökümleri, Balıkesir, �zmir, ve Mu�la Orman Bölge 

Müdürlüklerinden yazı�malar yoluyla istenmi�tir (Tablo 1). Denizli Orman Bölge Müdürlü�ü defne 

üretimi yapmadı�ından çalı�ma kapsamı dı�ında bırakılmı�tır. Ege �hracatçı Birliklerinden ise, 

defnenin üretim, ihracat ve ithalat verileri temin edilmi�tir.  

Alan çalı�ması için sonlu populasyonlarda iadesiz örnek hacmi tayininde kullanılan formülden 

yararlanarak de�er hesaplanmı� ve örnek hacmi 104 adet defne üreticisi olarak belirlenmi�tir. 

Çalı�mada tesadüfi örnekleme modeli kullanılmı�tır. Örne�e giren her köyde en az üç defne üreticisi 

ile görü�ülmü�tür.  

 

 

Tablo1. �zmir, Mu�la ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinde defne üretim miktarları ve i�letme 

�efliklerine göre da�ılımı (Balıkesir, Mu�la, �zmir Orman Bölge Müdürlükleri Kayıtları, 2003) 

Table1. Bay laurel production amounts and their distribution in terms of Forest Enterprises in Izmir, 

Mu�la and Balıkesir Regional Directorates of Forest. 

Orman Bölge 
Müdürlü�ü 

��letme 
Müdürlü�ü ��letme �eflikleri 

Ortalama 
Üretim Miktarı  

(ton) 

Aydın 
Ku�adası, Akçaova, 

Germencik, Söke 
208,25 

Fethiye Göcek, Güneyda�, E�en, 
Üzümlü 

70 

Köyce�iz Sultaniye 8 
Milas Sarıçay, Selimiye 7 

Merkez Gökova, Ula, Kızılyaka 57,4 
Nazilli Yenipazar 20,25 

Dalaman Bahtiyar, Ortaca 102 

Mu�la 

Marmaris Çetibeli, Bayır, Datça 47 
Balıkesir Bandırma Merkez, Susurluk, Manyas 699 

Bayındır Merkez, Ovacık, Beyda�, 
Tire, Selçuk 186,2 

Merkez Armutlu, Gümüldür, Urla, 
Karaburun 

33,3 �zmir 

Manisa Merkez 50 
Toplam  33 1488,4 
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• BULGULAR 

 
Bölge üreticilerinin ortalama ya�ı 47; e�itim yılı 4,3 ve hane halkı büyüklü�ü 4’dür. Üreticilerin % 

50’si en az bir kooperatife ortaktır.  

Üreticilerin % 41’inde hayvan, % 49’unda araç ve % 14’ünde arazi varlı�ı bulunmamaktadır 

Arazileri bulunan üreticilerin ortalama % 25’inin 0-9 dekar, % 20’sinin 10-19 dekar, % 17’sinin 20-29 

dekar ve % 38’sinin ise 30 dekardan fazla arazisi mevcuttur. 

Tarımsal ana gelir kaynakları zeytin, ba� ve kuru tarımdır (tahıl grubu). Tarım dı�ı gelir 

kaynakları ise yevmiyecilik, ODOÜ toplayıcılı�ı, emekli maa�ı ve ticaret olarak belirlenmi�tir. Bölge 

üreticilerinin ortalama % 43’ü defne dı�ında en az bir ODOÜ toplamaktadır. Defnenin yanı sıra di�er 

do�adan toplanan ürünler kekik, adaçayı, kestane ve ıhlamurdur. 

Bölgede ortalama 17 yıldır defne yaprak üretimi yapılmaktadır. Balıkesir ve �zmir OBM sınırları 

içindeki üreticiler daha çok ya� sürgünlü defne yapra�ı üretirken, Mu�la OBM’de bu oran % 87 ile kuru 

yaprak üretimine kaymı�tır. Defnede üretim konusunda bilgi birikimi çok yetersizdir ve genellikle her 

yörede farklı üretim uygulaması yapılmaktadır (% 84). Üreticiler tarafından dile getirilen en önemli 

olumsuzluklar defne alanlarının tahribatı (% 72) ve defne üretiminden sürekli faydalanma 

yapamamalarıdır (% 67). 

Üreticiler, defne yapra�ını ço�unlukla yerel alıcılar kanalıyla büyük tüccarlara teslim etmektedir 

(% 73). Kooperatif alımı ise oldukça dü�üktür. Üreticilerin ortalama % 78’i olu�an fiyatlardan memnun 

de�ildir. 

Bölgede defne toplayıcılı�ı daha ziyade topraksız, dü�ük gelir grubu tarafından yapılmakta ve 

ek gelir kayna�ı olarak görülmektedir. Defne yapra�ı üretiminin % 74’ü orman alanlarındandır. Özel 

mülkiyete ait arazilerde üretim % 21 oranındadır ve ço�unlukla tarla ve dere kenarlarından temin 

edilmektedir.  

Üreticilerden % 53’ü gelecek on yılda defneden elde edilen gelirin artaca�ı kanaatindedir. 

Defnenin kültüre alınması ve yaygınla�tırılmasına da sıcak bakılmaktadır (% 85). Kendi arazisinde 

defne yeti�tiricili�i yapmak isteyenlerin oranı Balıkesir OBM’de % 8, �zmir OBM’de % 30 ve Mu�la 

OBM’de ise % 29’dur. Üreticiler yeti�tiricilik için kendi arazilerinden daha ziyade defne kültürüne uygun 

kamu arazilerini kullanmak istemektedir. Defne kültür i�letmecili�inde galeri, sınır ve/veya di�er tarım 

ürünleriyle kombine (karma sistem) üretim �ekli tercih edilmektedir. Üreticilerin % 31’i fiyat ve alım 

garantisi verilirse (sözle�meli üretim) tam alanda defne dikimi yapabileceklerini belirtmi�lerdir. 

Üreticiler yalnızca defne kesimi yapmakta, bütün di�er i�lemler (rüsum yatırılması, nakliye vb.) alıcılar 

tarafından gerçekle�tirilmektedir.  
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• SONUÇ ve ÖNER�LER 

Buraya kadar özetlenen ve ara�tırma bulgularına atfen verilen sonuçlar ı�ı�ında geli�tirilen bazı 

öneriler ise a�a�ıda kısa maddeler halinde verilmi�tir. 

• Yetersiz bir örgütlenme ve bilinçsiz bir üretim söz konusudur. Dolayısıyla ODOÜ’lerinin 

üretimi, i�lenmesi ve pazarlanması konularında bilgilendirme, teknik destek, e�itim, örnek uygulama 

vb. programlara gereksinim bulunmaktadır. Üretim yapılan yörelerde örnek üreticiler seçilerek (önder 

üretici) e�itilmeli, bu ki�iler çalı�malara dahil edilerek yöresel katılım sa�lanmalıdır. Üretici 

örgütlenmesi olan kooperatifler özellikle yönetim ve finans mekanizmaları kanalıyla desteklenmeli, 

ORKÖY tarafından hazırlanan ve uygulanan planlarda bu hususlara önem verilmelidir.  

• Defnenin yaygınla�tırılmasına ve kültüre alınmasına sıcak bakılmaktadır. Dolayısıyla 

defneliklerin, yeti�me muhiti �artları uygun olan arazilerde yaygınla�tırılması, özellikle orman köyleri 

yakınlarında kültüre alınmasının desteklenmesi ve özel giri�imcilerin köy ortalı�ında ürün yeti�tirme, 

i�leme ve pazarlama açılarından te�vik edilmesi önemlidir. Bu ba�lamda, ekolojik ko�ulların elverdi�i 

yörelerde defne kültür i�letmecili�i gerçekle�tirilmeli veya bu etkinlikler kooperatiflere öncelik verilerek 

te�vik edilmelidir.  

• Defnenin kültüre alınması ve yaygınla�ması halinde üretim miktarının gelecekte artması 

beklenebilir. Ancak gelecekte arz/talep dengesinin nasıl olu�aca�ı ve pazarın nasıl geli�ece�i 

bilinmemektedir. Dolayısıyla bir taraftan üretim planlaması yapılıp i�lenmi�, kaliteli ürün miktarı 

artırılırken ve pazarlama a�ı geli�tirilirken, di�er taraftan üreticilerin ma�duriyetinin önlenmesi için 

sözle�meli ve kotalı üretime gidilmelidir. Fiyat olu�umu ve dünya pazarlarındaki etkinli�imizin 

artırılması için geli�mi� pazar sistemleri (vadeli i�lemler piyasası vb.) ormancılık kesiminde de 

uygulanmalı, bununla ilgili alt yapı hazırlanmalıdır. 

• Do�al defne alanları hızla tahrip edilmektedir. Bir taraftan tahrip olan ve verim gücü dü�en 

do�al defne alanlarının korunması ve geli�tirilmesi için önlemler alınırken, di�er taraftan gen kaynak 

zenginli�imizin devamlılı�ı için gen rezerv alanları belirlenmeli ve ıslah çalı�malarına gidilmelidir. Bu 

ve benzeri konularda uygulama ve ara�tırma çalı�malarına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla Ar-

Ge çalı�maları desteklenmelidir. 

• Odun dı�ı orman ürünleri, orman rejimi altında ço�unlukla orman açıklı�ı diye ifade edilen 

yerlerde ve/veya maki vejetasyonu altında yer almaktadır. Ancak bu alanların gerek kadastro 

çalı�malarıyla, gerekse yasal düzenlemeler yoluyla (2/B vb.) orman sınırları dı�ına çıkarılmasıyla söz 

konusu rezerv alanlarda daralma olmaktadır. Dolayısıyla etüt, envanter vb. çalı�malar ve planlamalar 

yoluyla Türkiye’nin odun dı�ı orman ürünleri rezerv alanları belirlenmeli, bu alanların kullanım amacı 

dı�ına kaydırılmalarına engel olunmalıdır. Yine a�açlandırma faaliyetlerinde bu ürün grubunun 

sahalarda kalmasını sa�layıcı tedbirler alınmalıdır. 
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Orman kaynakları toplumun malıdır. Dolayısıyla ODOÜ kaynaklarının devamlılı�ının sa�lanması ve 

geli�tirilmesi de kamu yararı gere�idir. Konu tarafları olan üreticiler ve temsilcileri, özel sektör ve kamu 

sektörü ilgili birimleri ODOÜ kaynaklarının sürdürülebilirli�inin sa�lanması konusunda ortak noktalarda 

bir araya gelebilmelidir. Bu ba�lamda koordineli ve planlı çalı�malar ile hedef ve bu hedeflere 

götürecek stratejiler belirlenerek, uygulamaya geçirilmelidir. 
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