
1. G‹R‹fi

Odun d›fl› orman ürünleri yazarlar taraf›ndan farkl› kapsamda tan›mlanmaktad›r.Örne¤in, DPT (2001)’de or-
man ve orman içi aç›kl›klarda yetiflen, insanlar›n ve di¤er canl›lar›n kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak veya gelir sa¤-
lamak için yararland›klar› her türlü bitkisel veya hayvansal ürünler odun d›fl› orman ürünleri olarak tan›mlanmak-
tad›r.

Türker ve ark. (2001) ise odun d›fl› orman ürünlerinin sadece, orman içi ve aç›kl›klarda yetiflen bitkisel ve
hayvansal ürünlerle s›n›rland›r›lamayaca¤›, odun d›fl› orman ürünleri kavram›n›n, orman kayna¤›ndan elde edi-
len odun ürünü hariç tüm yararlanmalar› (rekreasyon, hayvan otlatma, CO2 tutma, oksijen oluflturma, gen kay-
na¤› sa¤lama, bilimsel amaçl› yararlanma, su rezervi ve erozyon kontrolü sa¤lama vb. gibi) içermesi gerekti¤i
vurgulanmaktad›r. Ülkemizde flimdiye kadar kalk›nma planlar› kapsam›nda de¤erlendirilmifl bulunan odun d›fl›
orman ürünlerinin genellikle bitkisel kaynakl› odun d›fl› orman ürünleri ve tali ürün kavram›na karfl›l›k geldi¤i be-
lirtilebilir. 
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yüksek lisans e¤itimini 2002 y›l›nda “Özel Avlaklar›n Sa¤layabilece¤i Faydalar ve Karfl›laflt›¤› Darbo¤azla-
r›n Sosyo-Ekonomik Aç›dan Çözümlenmesi” konulu tez çal›flmas› ile tamamlam›flt›r. Celal Bayar Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹flletme Anabilim Dal›nda 2003 y›l›nda bafllad›¤› Doktora Program›n› 2009 y›-
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ÖZET
Bildiride, öncelikle odun d›fl› orman ürünleri kavram› üzerinde durulmufltur. Daha sonra, odun d›fl› bitkisel orman

ürünleri yönetiminde yaflanan sorunlar 16 bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Son olarak, kaynak yöneticileri, toplay›c›lar ve
arac›lar aç›s›ndan bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele al›nm›flt›r. Buna göre, ODBOÜ’ne yönelik bir politikan›n
oluflturulmas›, orman iflletme müdürlüklerinde pazarlama birimlerinin kurulmas›, fiyatland›rma politikas›n›n saptanmas›,
ilgi ve ç›kar gruplar›n›n e¤itimi, denetim ve üretim plan› eksikli¤i, toplay›c›lar›n örgütlenmesi, kalite anlay›fl›n›n benim-
senmesi, nihai tüketiciye ulaflmay› sa¤layacak tesislerin kurulmas› ve ar-ge çal›flmalar›na desteklenmesi baflta olmak
üzere çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. 

Anahtar Kelimeler: Odun d›fl› orman ürünleri, Odun d›fl› bitkisel orman ürünleri



Odun d›fl› orman ürünleri ile ilgili 15 Asya ülkesinde gerçeklefltirilen araflt›rmada odun d›fl› orman ürünleri
kavram› ile odun d›fl›ndaki bütün kullan›mlar ele al›nm›flt›r. Yenilebilir bitkiler (meyve, kabuklu kuru yemifl, man-
tar ve yabani sebzeler); s›z›nt›lar (reçine, sak›z); t›bbi aromatik bitkiler; parfüm ve kozmetikte kullan›lanlar (uçu-
cu ya¤ ve koku içerenler); tanen ve boya maddeleri; bal ve balmumu; lif, elyaf ve iplik üreten bitkiler; hayvan
yemi; alet, el sanat› ve materyal üretimi için hint kam›fl› ve bambu; yaban hayat› üretimi ve böcekler arac›l›¤›y-
la reçineli s›v› üretimi odun d›fl› orman ürünleri kapsam›nda de¤erlendirilmifltir [Vantomme at al, 2002].

Jones at al (2005)’de bal›k, yaban hayat›, rekreasyon, ekosistem hizmetleri gibi farkl› odun d›fl› de¤erlerin
de ormanlardan sa¤land›¤› belirtilmifl ve bunlar odun d›fl› orman ürünleri kavram› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.  

Su ülkemiz ve pek çok öteki ülke için, odun d›fl›, d›flsall›k arzeden, kullan›m de¤eri olan, pazar› olmayan,
kamusal nitelikli bir orman ç›kt›s› olarak öne ç›kmaktad›r [Eker, 2005]. Yine orman ekosistemlerinin bir ö¤esi
olarak yetifltirilen domestik hayvanlar (örne¤in keçi) da odun d›fl› orman ürünleri kapsam›ndad›r.

Geray ve fiafak (2007) ise ürün anlam›na gelmeyen rekreasyon, karbon tutuma, biyolojik çeflitlilik gibi or-
manlardan sa¤lanan hizmetlerin odun d›fl› orman ürünleri kapsam›nda oldu¤u ancak, önemlerinden dolay› bu
hizmetlerin ayr› bafll›klarda ifade edilmesi gerekti¤i ifade edilmifltir. Ormanlardan sa¤lanan yaprak, meyve, çi-
çek, mantar gibi bitkisel kaynakl› ürünler ise odun d›fl› bitkisel orman ürünleri (ODBOÜ) olarak tan›mlanm›flt›r. 

Bu bildiride de kekik, defne, f›st›k çam› gibi ürünleri ifade etmek amac›yla Geray ve fiafak (2007)’de tan›m-
land›¤› gibi kapsam› oldukça genifl olan odun d›fl› orman ürünü kavram› yerine odun d›fl› bitkisel orman ürün-
leri kavram›n›n kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤› kabul edilmifltir.  

2. ODUN DIfiI B‹TK‹SEL ORMAN ÜRÜNLER‹ YÖNET‹M‹NDEK‹ SORUNLAR 

ODBOÜ’lerin geliflmesindeki k›s›tlar, 15 Asya ülkesinde gerçeklefltirilen araflt›rmada i) Mevcut kurumlar ve
ülkeler aras›ndaki koordinasyon eksikli¤i, ii) Temel ODBOÜ’lere yönelik ARGE çal›flmalar›n›n yetersizli¤i, iii)
Sürdürülebilir ODBOÜ’lerin üretimi için koruma ve yönetim politikalar›n›n eksikli¤i, iv) ODBOÜ’lerin geliflimin-
de özel sektörü içeren ve yard›mc› olan giriflimlerin say›s›n›n azl›¤› olmak üzere 4 bafll›k alt›nda özetlenmifltir
[Vantomme at al, 2002]. 

Türkiye`de odun d›fl› bitkisel orman ürünleri yönetimindeki sorunlar ve eksiklikler afla¤›daki gibi s›ralanm›fl-
t›r [Geray ve fiafak, 2007]. Buna göre;

1. Toplay›c› ve arac›lar›n do¤al kaynaklar konusundaki bilgi ve deneyim eksikli¤i,
2. Zamans›z, kontrolsüz, afl›r› ve tekni¤e uygun olmayan toplama yap›lmas› nedeniyle yöredeki üretim mik-

tar›n›n düflmesi,
3. Toplay›c›lar ve orman kaynaklar›n› yönetenler aras›ndaki diyalog ve iflbirli¤inin kurumlaflmam›fl olmas› ve

kat›l›m mekanizmalar›n›n eksikli¤i,
4. Toplay›c›lar›n, kooperatiflerin, arac›lar›n ve kayna¤› yönetenlerin bütünleflmesi, uyumu, ç›karlar›n›n ko-

runmas›, tan›t›m, bilgilendirme ifllevlerini gerçeklefltirecek bir sivil toplum örgütünün eksikli¤i,
5. Toplay›c›, kooperatif, arac› ve fabrika aras›ndaki fiziksel da¤›t›m kanal›n›n standart olmamas› ve koope-

ratiflerin ifllerliklerini yitirmesi,
6. Uygun üretim tekniklerinin kararlaflt›r›lamam›fl olmas› ve denetim eksikli¤inin bulunmas›,
7. Toplay›c›, arac› ve tüketici kitlelere yönelik ODBOÜ ile ilgili tan›t›m çal›flmalar›n›n yeterince ele al›nma-

mas›,
8. ODBOÜ ile ilgili etkinliklerin merkezden (OGM ‹flletme ve Pazarlama Dairesi Baflkanl›¤›na ba¤l› Tali Ürün-

ler fiube Müdürlü¤ü’nce) yönetilmesi, ODBOÜ konusunda uzmanlaflm›fl pazarlama birimlerinin taflra teflkilat›-
na yans›mamas› ve örgütlenme eksiklikleri,

9. Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n ODBOÜ’leri k›rsal kesimin gelirlerini artt›rmada bir araç olarak kullanmak
istemesi nedeniyle, asli ürün olarak görmemesi 1,

10. Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n ODBOÜ fiyatland›rma politikas›n›n yetersizli¤i nedeniyle arac›lar›n veya
toptanc›lar›n fiyatland›rmada aktör olmas›, döviz kurlar›ndaki dalgalanmalar›n ihracat politikalar›n› ve fiyatlar›n›
olumsuz etkilemesi,

11. Arac›lar›n ürünü standartlara göre fiyatland›rmamas› nedeniyle dönemlere ve yörelere göre fiyat dalga-
lanmalar›n›n oluflmas›,

12. Arac›lar›n her türlü ürünü almas› nedeniyle, toplay›c›lar›n kaliteye önem vermemesi ve standartlara uy-
ma zorunlulu¤u hissetmemesi, 

13. Kültür üretimi yapmak isteyen üreticilerin bilgi ve materyal eksikli¤i,
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1) ‹fade Orman Genel Müdürü Say›n Osman Kahveci’nin KTU Orman Fakültesinin düzenledi¤i 1. Uluslararas› Odun D›fl› Orman Ürün-
leri Sempozyumu aç›l›fl konuflmas›ndan al›nm›flt›r (01 Kas›m 2006).



14. ARGE çal›flmalar›na yeterince önem verilmemesi; kaynak ayr›lmamas›; ARGE personelinin say› ve ni-
telik bak›m›ndan yetersiz oluflu ve ODBOÜ ile ilgili gerçeklefltirilen ARGE çal›flmalar›n›n azl›¤›,

15. ODBOÜ yurtiçi (ve yurt d›fl›) da¤›t›m kanal›n›n tam olarak bilinmemesi nedeniyle nihai ve endüstriyel tü-
keticilerin pazar içindeki a¤›rl›¤›n›n ve rollerinin belirsizli¤i,

16. ODBOÜ`lerinin nihai veya endüstriyel tüketicilere ulaflt›r›lmas›nda patent ve markalama konusuna yete-
rince önem verilmemesi.

3. ODBOÜ YÖNET‹M‹NDEK‹ SORUNLARIN 
ÇÖZÜMÜNE YÖNEL‹K ÖNER‹LER

Yukar›da s›ralanan zay›fl›klar›n çözümüne yönelik öneriler, orman kaynaklar› yöneticileri, toplay›c›lar ve ara-
c›lar bafll›klar› alt›nda afla¤›daki bafll›klarda aç›klanmaktad›r.  

3.1. KAYNAK YÖNET‹M‹ (ORMAN ‹fiLETMELER‹) ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER  

ODBOÜ politikas›n›n belirlenmesi:
ODBOÜ’lerin elde edildi¤i ekosistemlerin korunmas›na, iflletilmesine, gelifltirilmesine iliflkin özel bir politika-

n›n oluflturulmam›fl olmas› sorunlar›n artmas›nda önemli rol oynamaktad›r. Ormanc›l›k mevzuat›, orman kay-
naklar›n›n ifllevsel yönetiminde, ODBOÜ’lere gereken önemin ve özenin sa¤lanmas›nda yetersiz kalmaktad›r
[Türker ve ark. 2006]. Bu eksiklikler orman mühendislerinin ODBOÜ’ne daha az önem vermesine neden olmak-
tad›r. Bu nedenle de Çizelge 1’de görüldü¤ü gibi Ege Bölgesi’ndeki orman mühendisleri 12 orman ifllevi aras›n-
da ODBOÜ’ne en az önem verilen üç orman ifllevi aras›nda görmektedir.  

Çizelge 1. Orman Mühendislerinin Ege Bölgesi’ndeki Orman ‹fllevlerine Verdikleri Önem Düzeyi 2

Orman iflletmelerinin ilgi ve ç›kar gruplar›n›n talep ve beklentilerini etkin biçimde karfl›layabilmesi için ifllev-
sel yönetim anlay›fl›na kavuflturulmal›d›r. Bu anlay›fl ve uygulama de¤iflikli¤i ODBOÜ’ne yönelik mevcut politi-
ka ve stratejilerin güçlendirilmesine olanak tan›yacakt›r. Yeni yönetim anlay›fl› mevcut kurumsal yap›dan kay-
naklanan yetersizlikleri, nitelikli ve niteliksiz personel ile ekipman eksikli¤ini ayd›nl›¤a kavuflturacakt›r.

ODBOÜ ile ilgili strateji, gelifltirme, izleme ve de¤erlendirme, dan›flmanl›k, bilgilendirme, ilgi ve ç›kar grup-
lar› aras›nda eflgüdüm sa¤lama vb. çal›flmalar› gerçeklefltirecek bir ulusal kurulun oluflturulmas› da bu kapsam-
da önerilmektedir [Geray 2001; Türker ve ark. 2006]. 
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2) Ege bölgesinde bulunan 22 Orman ‹flletme Müdürlü¤ünde görevli 12 iflletme müdürü, 10 iflletme müdür yard›mc›s› ve 34 orman
iflletme flefi olmak üzere toplam 56 orman mühendisi, Çizelge 1’de yer alan 12 orman ifllevini önem derecelerine göre 1 en düflük
önemde ve 9 en önemli olmak üzere puanlam›flt›r.

Önem S›ras› Orman ‹fllevleri Önem Puan›

1 Yakacak ve yapacak odun üretimi 7,7

2 Toprak erozyonunu, sel ve heyelan olaylar›n› önleme 6,1

3 ‹stihdam sa¤lama 6,0

4 Biyolojik çeflitlili¤in korunmas› ve gelifltirilmesi 5,6

5 Su, hava, gürültü, at›k vb. çevresel kirlili¤i önleme 5,2

6 Do¤a turizmi, piknik, e¤lenme, dinlenme vb. rekreasyon etkinlikleri 5,0

7 Bol, kaliteli ve sürekli su sa¤lama 4,9

8 Kum, tafl, çak›l, maden vb. ürünleri sa¤lama 4,8

9 Av ve yaban hayat› sa¤lama 4,2

10 Kekik, defne vb. odun d›fl› orman ürünü üretimi 3,7

11 Ot ve yaprak üretimi 2,7

12 Bal›kç›l›k 2,1



Orman iflletme müdürlüklerinde pazarlama biriminin oluflturulmas›:
Özel iflletmeler, pazarlama yönlü aflama (modern veya toplumsal pazarlama anlay›fl›) içerisinde bulunmak-

ta iken, OGM’nin pazarlama birimlerinin etkinlikleri incelendi¤inde üretim yönlü pazarlama aflamas› (sat›fl anla-
y›fl›) içerisinde olduklar› görülmektedir. Ayn› kapsamda, özel iflletmeler haz›rlad›klar› stratejik pazarlama plan›
kapsam›nda etkinliklerini sürdürmekte iken, orman iflletmelerinde pazarlama etkinlikleri orman emvallerine yö-
nelik aç›k artt›rmal› sat›fllar›n düzenlenmesi ve çeflitli raporlar›n Genel Müdürlü¤e bildirilmesiyle s›n›rl› kalmak-
tad›r. Oysa her iflletme müdürlü¤ünün k›sa ve orta döneme yönelik stratejik pazarlama planlar›n› haz›rlamas›
ve uygulamas› gerekmektedir. Bu anlay›fl farkl›l›klar›n›n temel nedeni, orman teflkilat›n›n pazarlama etkinlikle-
rine önem vermemesinden kaynaklanmaktad›r. 

Günümüzde pazarlama birimleri iflletme fonksiyonlar› içinde önemli bir konumda bulunmaktad›r. Bu neden-
le orman iflletme müdürlükleri bünyesinde oluflturulacak pazarlama birimleri orman iflletmelerinin daha etkin ve
verimli çal›flmas›nda rol oynayacakt›r. Bu yeni yap›lanma OGM, Üretim ve Pazarlama Dairesi Baflkanl›¤›’n›n
Geray (2001)’de önerilen yap›ya (ülke içi ve d›fl› geliflmeleri izleyebilen, pazarlama, fiyatland›rma, ihraç ve ithal
politikas›n› öngörebilen güçlü bir kapasiteye) kavuflturulmas›na yard›mc› olacakt›r. 

ODBOÜ fiyatland›rma politikas›n›n belirlenmesi:
Orman iflletmeleri ODBOÜ’nün sürdürülebilirli¤ini sa¤layabilmek için, toplay›c›lardan tarife bedeli ad› alt›n-

da bir bedel almaktad›r. OGM’nin üreticilerden alm›fl oldu¤u tarife bedeli ihracat fiyatlar› içinde kekik ve defne-
de ortalama %1,5`tir [fiafak ve Okan, 2004]. Baflka bir çal›flmada 1998-2003 y›llar›nda defne için tarife bedeli
olarak OGM`nin toplay›c› fiyatlar›ndaki pay› % 6,49 oldu¤u belirtilmektedir [Bilgin ve ark. 2005]. Tarife bedeli-
nin düflüklü¤ü OGM’nin üretici ve toplay›c› üzerindeki deste¤ini göstermektedir 

OGM, toplanan ürünün kay›t d›fl›nda kalmas›n› önlemek ve ihracatç›lar›n uluslararas› pazarda rekabet ede-
bilmesi ve maliyetleri artt›rmamak gerekçesiyle tarife bedelini düflük tuttu¤unu ifade etmektedir. Ancak bu fiyat-
land›rma politikas›n›n sa¤l›kl› olmad›¤› hem kaynak yöneticilerinin hem de toplay›c›lar›n ODBOÜ’ne yeterince
önem vermemesine neden olmaktad›r. Bu nedenle, mevcut fiyatland›rma politikas›n›n de¤ifltirilmesi gerekmek-
tedir.

Ürünün ilgili y›la ait tarife bedeli ve toplay›c› ücretleri, ürün standartlar› baz›nda 10 y›ll›k ortalama ihracat fi-
yatlar› üzerinden belirlenebilir. ‹lgi ve ç›kar gruplar›na yönelik ücret da¤›l›mlar›n›n belirlenmesi görevini yazarlar
taraf›ndan oluflturulmas› önerilen ulusal kurul gerçeklefltirebilir. Örne¤in, 2010 y›l› için 1 kg ODBOÜ’nün son 10
y›ll›k ihracat fiyatlar› ortalamas›n›n % 15’i tarife bedeli olarak OGM’ne, % 20’si iflçilik ücreti olarak toplay›c›lara
bölüfltürülebilir. 

Orman iflletmelerinin envanter-stok ve üretim plan›n›n haz›rlanmas›:
Türkiye`de orman kaynaklar›n›n sadece odun hammaddesinden oluflmad›¤› kabul edilmekle birlikte, di¤er

orman ürün ve hizmetleri planlarda (orman amenajman planlar›) yer almamaktad›r. Bu yüzden de ODBOÜ`le-
rinin envanter, stok ve üretim planlamas›na iliflkin sa¤l›kl› veri üretilememektedir. Sadece tarife bedeli al›nan
ürünler OGM kay›tlar›na girmektedir. Ancak, kaçak veya özel arazilerden üretilen de dahil olmak üzere ODBO-
Ü’nün gerçek üretim miktar›na ulafl›lamamaktad›r. 

Orman Amenajman Baflmühendislikleri’nin mevcut yap›s›n›n yetersiz oluflu, mevsime ba¤l› çal›flmalar›, fark-
l› uzmanl›klar› bar›nd›rmamas› nedeniyle ODBOÜ’lere yönelik üretim planlamas›nda etkin olamamaktad›r [K›-
r›fl ve ark. 2006]. Bu aflamada ODBOÜ’lerin envanter, stok, üretim ve planlama çal›flmalar›ndaki eksiklikleri gi-
dermek için, farkl› uzmanl›klar› bar›nd›ran, ARGE personelinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya yönelik
bir örgütlenme modeli gelifltirilmelidir. 

ODBOÜ standartlaflma çal›flmalar›na önem verilmesi:
Türkiye d›fl ticaretini güçlendirmek için standardizasyonu yap›lm›fl ürün say›s›n› artt›rmak ve standartlar›

ürünlerin kullan›m alanlar›na göre çeflitlendirmek durumundad›r. Bu husus ODBOÜ konusunda son y›llarda dik-
kate al›nmas› gereken önemli bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Böylece bitkisel ürünlerin ihracat› aflama-
s›nda yaflanan pek çok olumsuzluk giderilebilecek ve ithalatta ise taleplerimize uygun ve istenilen kriterlerde
ürün almak mümkün olabilecektir. Ayr›ca konular›n farkl› disiplinleri ilgilendirmesi nedeniyle TSE bünyesindeki
Orman Ürünleri Haz›rl›k Gurubunda, odun d›fl› orman ürünleri konusunda bir Alt Haz›rl›k gurubu oluflturulmal›,
bu grubun di¤er haz›rl›k guruplar› ile koordine çal›flmas›n› sa¤layacak önlemler al›nmal›d›r [Öktem ve Özer,
2006].
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ODBOÜ sertifikasyonuna yönelik geliflmelerin izlenmesi ve uygulamalar›na 
haz›rl›kl› olunmas›:
Sertifikasyon yerel toplay›c›larla uluslararas› pazar aras›nda bir zon oluflturarak ODBOÜ üretimi ve sat›fl›n-

da sosyal, kültürel ve çevresel de¤erleri dikkate alan ODBOÜ yönetim planlar›n›n yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Sertifikasyon sistemleri ve bu kapsamda gelifltirilen ölçütler, üreticileri süreklili¤i olan üretim biçimlerine yönlen-
dirmektedir. Ancak ço¤u ODBOÜ üreticisi için sertifikasyon ve etiketleme ifllemleri finans, teknik ve organizas-
yon aç›s›ndan zor görülmektedir [Altunal, 2006]. Yine de ODBOÜ alan›nda ülkeye özgü bir sertifikaland›rma si-
teminin oluflturulmas› gerekmektedir [Geray 2001]. Aksi durumda, ithalat›n artaca¤›n› ve ihracat›n t›kanaca¤›n›
tahmin etmek zor de¤ildir. Zira geliflmifl birçok ülke; üretim, kültüre alma, sertifikaland›rma ve pazarlama süre-
cini h›zla güçlendirmekte hatta ele geçirmektedir [Türker ve ark. 2006]. 

Kaynak yöneticilerinin ve ODBOÜ ile ilgili kesimlerin e¤itilmesi: 
ODBOÜ alan›nda meslek içi ve sürekli e¤itimin yeni bir içeri¤e ve derinli¤e kavuflmas› gerekmektedir [Ge-

ray 2001]. Di¤er bir ifadeyle teknik elemanlar› yetifltiren orman fakülteleri ile meslek yüksek okullar›n›n ODBO-
Ü konusundaki e¤itim programlar›n›n yenilenmesi gerekmektedir. Ayr›ca ODBOÜ konusundaki bilgi, beceri
boflluklar›n›n azaltmas›nda ve yeni f›rsatlar›n kazan›lmas›nda kaynak yöneticileri için meslek içi e¤itim program-
lar›; di¤er kesimler için broflür, dergi, toplant› ve e¤itim seminerleri önem tafl›maktad›r. 

ODBOÜ ile ilgili ARGE çal›flmalar›na önem verilmesi ve destek sa¤lanmas›:
ODBOÜ'lerin tespiti, potansiyeli, pazar›, kültüre al›nmas› konular›nda ve özellikle nesli tehlike alt›nda bulu-

nan türler ve endemik türler ile ilgili araflt›rmalar yetersizdir. Bu burum, ODBOÜ'den sa¤lanabilecek faydalar›n
da tam olarak bilinememesine yol açmaktad›r.

Sudan maksimum yararlanarak yaz kurakl›¤›n›n etkilerini azaltma:
Ege Bölgesinde ODBOÜ`ler için yaz kurakl›¤›n›n etkilerini azaltan ve en az masrafla en fazla su sa¤layan

eylemlere öncelik verilmelidir. Bu eylemlerden birincisi ODBOÜ yetiflme ortam› içerisinde bulunan dere kenar-
lar›, su birikintileri vb. alanlar›n tahsisinde ODBOÜ’ne öncelik vermek; ikincisi bu tip alanlarda, orman yang›n›
söndürme vb. amaçlara da hizmet verebilecek su göletleri oluflturmak fleklinde düflünülebilir. 

Maki içerisindeki uygun alanlar› ODBOÜ üretimine ay›rma:
Maki alanlar›, birincisi, odun hammaddesi üretimi bak›m›ndan verimsiz kabul edilmesi ve odun hammadde-

si üretimine yönelik stratejilerin uygulanmak istenmesi; ikincisi ormanc›l›k etkinlikleri d›fl›ndaki kullan›mlara (ta-
r›m, yerleflim, turizm vb.) tahsis edilmesi nedeniyle yo¤un bask› alt›nda bulunmaktad›r. Bu nedenle, maki alan-
lar› ODBOÜ, av ve yaban hayat›, yakacak odun gibi kendi içerisinde ifllevlere ayr›lmas› gerekmektedir.

Özel arazilerin baz› ODBOÜ üretimine tahsisinin ve kültüre al›nmas›n›n desteklenmesi:
Ekonomik de¤eri yüksek olan, arz aç›¤› bulunan ve tahrip edilen kaynaklar›n rehabilitasyonu için baz› OD-

BOÜ’lerin kültüre al›nmas› teflvik edilmeli, bu konuda orman köylüsüne teknik ve mali yard›m yap›lmal›d›r [Bil-
gin ve ark. 2005; Türker ve ark. 2006]. Öte yandan kültüre alma do¤al (organik, ekolojik) ürün niteli¤inin kay-
bolmas› tehlikesini gündeme getirmektedir. Buna göre do¤al ürün ve kültür ürünü seçeneklerinin her ürün ba¤-
lam›nda bir politikaya kavuflturulmas› gerekmektedir.

3.2. TOPLAYICILAR (ÜRET‹C‹LER) ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER 

Toplay›c›lar›n ODBOÜ konusunda e¤itilmesi:
Etkin bir ODBOÜ üretiminin temeli baflta toplay›c›lar ve köy temsilcileri olmak üzere da¤›t›m kanal›ndaki tüm

kesimlerin ürünün yetifltirilmesi, toplanmas›, standardizasyonu, fiyatland›r›lmas› vb. konularda e¤itilmesine da-
yanmaktad›r. Ancak e¤itimlerin baflar›ya ulaflabilmesinde ODBOÜ`lerin ürün standartlar›na göre fiyatland›r›lma-
s› ve gelirlerin paylafl›m› konular› oldukça önemlidir.

ODBOÜ’lerin zamans›z, afl›r› ve tekni¤e uygun olmayan biçimde toplanmas›n›n 
önlenmesi:
ODBOÜ`ler plans›z ve bilinçsiz bir flekilde e¤itimsiz kiflilerce toplanmakta, tahribat› önlemeye yönelik etkili

bir denetim ve kontrol uygulanmamaktad›r [Türker ve ark. 2001; Bilgin ve ark. 2005]. Ürünü toplama iflini yürü-
ten orman köylüleri toplad›klar› ürün miktar›yla orant›l› olarak gelir kazanmakta, toplay›c›lar›n daha fazla gelir
elde etmek amac›yla k›s›tlamalara özen göstermemektedir. Bu kapsamda, ODBOÜ`nün üretiminin ve stoklar›-
n›n kay›t alt›na al›nabilmesi ve tahribat›n önlenebilmesi için köy temsilcilerinin ve yerel arac›lar›n e¤itilmesi ve
izlenmesi gerekmektedir.
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Toplay›c›lar›n ODBOÜ fiyatlar› konusunda bilinçlendirilmesi:
Türkiye`de ODBOÜ’lerin tarife bedeli genelde arac›lar taraf›ndan ödenmektedir. Yine ürüne yönelik bürok-

ratik ifllemler ço¤unlukla arac›lar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu durum ürün birim fiyat› üzerinde arac›la-
ra hakimiyet tan›maktad›r. 

Toplay›c›lar›n ODBOÜ geliri içerisindeki pay›n›n artt›r›lmas› için, ürünler belirlenmifl standartlara göre (kuru-
yafl; yaprak büyüklü¤ü; çiçek –yaprak kar›fl›m› vb) paketlenmelidir. Geleneksel ürünleri di¤er ürünlerden ay›r-
mak ve bunlar› etiketlemek gerekmektedir. Buna göre de fiyatland›rma ifllemleri yap›lmal›d›r. Bu konu, kaynak
yöneticileri, toplay›c›lar, Türk Standartlar› Enstitüsü ve ihracatç› birlikleri ile iflbirli¤ine gidilerek çözümlenmeli-
dir. Ayr›ca toplay›c›lar ve üreticiler kendi aralar›nda örgütlenmeli ve fiyatlar hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›r. 

Toplay›c›lar›n ODBOÜ pazarlama kanal›n› tan›mas›n›n sa¤lanmas›:
ODBOÜ’yü toplayanlar için standart üretim veya yerleflmifl bir pazarlama etkinli¤i bulunmamaktad›r. Topla-

y›c›lar pazarlama kanal› içerisinde köy temsilcisi, yerel arac›lar d›fl›ndaki aktörleri tan›mamaktad›rlar. Pazarda-
ki di¤er al›c›lar›n tan›nmamas› nedeniyle köy temsilcisi ürün üzerinde büyük a¤›rl›¤a sahiptir. Bu nedenle pazar
içerisindeki aktörlerin kimliklerini, gereksinimlerini, koflullar›n› vb. belirlemeye yönelik ARGE çal›flmalar›na ge-
reksinim bulunmaktad›r. Bu tip araflt›rmalar, toplay›c›lar›n müflterisini bulmas›na, seçmesine fiyatland›rmas›na
ve olumlu gelir paylafl›m›na yard›mc› olacakt›r.

Üreticilerin ve ‹hracatç›lar›n örgütlenmesinin sa¤lanmas›, kooperatiflerin etkisizli¤ini 
giderici ve d›fllanmas›n› azalt›c› bir yap›lanman›n desteklenmesi:
Üretici özsermaye yetersizli¤i, ürünün tamam›n›n al›nmamas›, al›nan ürün bedelinin geç ödenmesi, al›m es-

nas›nda stopaj›n üreticilerden tahsil etmesi gibi nedenlerle kooperatifleri tercih etmemektedir [Geray ve ark.
1993; Bilgin ve ark. 2005]. ODBOÜ’ye iliflkin kooperatiflerin etkisiz oluflu nedeniyle de arac›lara ba¤›ml› kal›n-
maktad›r. Türkiye’de kooperatifler etkin bir yap›da bulunmad›¤› için, arac›lar oldukça rahat bir ürün al›m sat›m›
gerçeklefltirmektedir.

Köylünün bir araya gelerek köy tüzel kiflilikleri, kooperatif, köy birlikleri, sendikalaflma vb. fleklinde örgütlen-
mesi ve ürünlerini uygun koflullarda saklamas›; yar› mamul olarak ifllemesi ve depolamay› sa¤layan tesisleri
kurmas› gerekmektedir. Bu tip bir yap›lanma uzmanl›klar›n (uzman kooperatif vb.) oluflmas›n› sa¤layacakt›r. Yi-
ne bu durum üreticilerin piyasa içindeki rolünün de¤iflmesine ve a¤›rl›¤›n›n artmas›na yol açacakt›r. 

ODBOÜ’lerin tan›t›m› ve pazarlanmas›nda fuarlar oldukça önemlidir. Ulusal fuarlar›n düzenlenmesi ile ürün-
lerin tan›t›m› ve pazarlanmas›; uluslararas› fuarlara kat›l›m›n sa¤lanmas› ile de uluslararas› pazarlara aç›lma
teflvik edilecektir. Bu etkinliklerin izlenmesi ve kooperatiflerin ve iflletmelerin bu fuarlara kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
gerekmektedir.

3.3. ARACILAR (TOPTANCI-‹HRACATÇI) ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER

ODBOÜ iflletmelerinin kalite anlay›fl›n› benimsemesini sa¤lama:
Türkiye’de ODBOÜ’lerin toplanmas›ndan tüccar veya ihracatç›ya teslim edilmesine kadar olan süreçte kali-

teye önem verilmemektedir. Ürün kalitesi, genellikle çevresel etkiler ve tüccar uygulamalar›ndan etkilenmekte-
dir. Çevresel etkiler, ODBOÜ yapraklar›n›n böcek, rüzgar, ya¤›fl vb. nedeniyle k›r›k veya delikli olmas›; hasta-
l›k nedeniyle yapraklar›n k›vr›ml›, lekeli, sararm›fl vb. biçiminde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tüccar etkisi ise ürünün
yabanc› maddeler (dal, parça gibi) aç›s›ndan kontrol edilmemesi, boy ve en bak›m›ndan s›n›fland›r›lmamas›,
usulüne uygun depolanmamas› ve paketlenmemesi vb. biçimindedir. Yine baz› tüccarlar, ODBOÜ miktar›n› art-
t›r›lmak amac›yla yaprak veya çiçek bak›m›ndan benzer olan bitkilerin (örne¤in kekik ile erica; sandal (Arbutus)
ile defne) parçalar›n› kar›flt›rarak kaliteyi düflürmektedirler. Bu nedenle iflletmelerin tüm süreçte özellikle kon-
trol edilebilen kalite parametrelerine önem vermesi sa¤lanmal›d›r. 

‹flletmelerin nihai tüketici ve kullan›c›ya ulaflma anlay›fl›n› benimsemesi:
Türkiye’de ihracat büyük ço¤unlukla hammadde veya yar›-mamul olarak yap›ld›¤›ndan sa¤lanan yurt içi ge-

lir, potansiyel gelirin çok alt›ndad›r. TÜ‹K ihracat verilerine bak›ld›¤›nda genelde defnenin yaprak, keki¤in ise
ezilmemifl biçimde ifllenmeden ihraç edildi¤i görülmektedir. Geliflmifl baz› ülkelerin hem ithalat hem de ihracat
olarak öncü durumda olduklar› bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ODBOÜ’nün hammadde yerine ifllenmifl
olarak ihrac›na yönelik çal›flmalar›n desteklenmesi ve güçlendirilmesini, yetersiz olan ODBOÜ iflleme tesisi sa-
y›s›n›n artt›r›lmas›n› ve ürün çeflitlendirilmesi yoluna gidilmesini gerektirmektedir. 

ODBOÜ’nün ifllenmesi sonucu elde edilen en önemli ürün, uçucu ya¤lard›r. Kekik ya¤› ve defne ya¤›, Tür-
kiye’nin en fazla ihraç etti¤i uçucu ya¤d›r. Son y›llarda, defne ya¤› ihracat düzeyi ayn› olmas›na karfl›n, fiyat ar-
t›fl› nedeniyle gelir artmaktad›r. Bu durum son y›llarda, uçucu ya¤ üreten tesislerin say›s›n›n artmas›na neden
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olmufltur [Serin ve ark. 2006]. D›fl ticaret kay›tlar› incelendi¤inde son y›llarda ifllenmifl bitkisel ürün ihracat›nda
bir art›fl oldu¤u gözlenmektedir. Bu geliflme firmalar›n ürünlerini ifllenmifl olarak ihraç etmeye istekli olduklar›-
n›, kurulufllar›n› bu yönde yap›land›rmaya yönelttiklerini göstermektedir [Öktem ve Özer, 2006]. Ancak bu yap›-
lanman›n nihai tüketiciye kadar ulaflt›r›lmas› gerekmektedir.

‹flletmelerin ARGE çal›flmalar›na önem ve de¤er vermesinin sa¤lanmas›:
ODBOÜ’ye yönelik 15 Asya ülkesinde gerçeklefltirilen araflt›rmada ODBOÜ konusundaki mevcut bilgilerin

yetersiz oldu¤u ve bu kaynaklar›n gelifltirilmesi için veri sa¤layan arazi incelemeleri ve de¤er belirlemeye yöne-
lik uygulama çal›flmalar›na gereksinim bulundu¤u vurgulanmaktad›r. Bu araflt›rmada önemli görülen ARGE ko-
nular› 7 bafll›kta toplanm›flt›r [Vantomme at al, 2002]. Bunlar: 

1. Önemli ODBOÜ türleri için kaynak envanterleri,
2. ODBOÜ’den faydalanma konusundaki bilgi düzeyini gelifltirmeye yönelik ethnobotanik çal›flmalar,
3. Önemli ODBOÜ türlerinin büyüme, has›lat ve do¤al gençlefltirme çal›flmalar›, 
4. Yay›lma, ›slah teknikleri ve genetik geliflme konular›ndaki çal›flmalar, 
5. ‹flleme, tafl›ma ve depolama teknikleri konusundaki geliflmeler,
6. Gelir yaratma ve pazar araflt›rmalar›,
7. Ulusal ve Asya pazarlar› için önemli ODBOÜ üzerine odaklanm›fl pazarlama çal›flmalar›.
‹flletmeler mal karmalar›n› geniflletmek, ürüne yönelik bilgi eksikliklerini gidermek ve verimliliklerini yükselt-

mek amac›yla ARGE çal›flmalar›n› desteklemelidirler. Ege ‹hracatç› Birliklerinin defne ve kekik konusunda ya-
p›lan baz› ARGE çal›flmalar›n› desteklemesi bu bak›mdan oldukça önemli bir ad›md›r. 

4. SONUÇLAR 

Bildiride, öncelikle odun d›fl› orman ürünleri kavram› üzerinde durulmufltur. Bu kapsamda, literatürde genel
olarak odun hammaddesi d›fl›ndaki tüm ürünler odun d›fl› orman ürünleri kavram› ile ifade edilmektedir. Odun
d›fl› orman ürünlerinin bu ifade biçimi oldukça kapsaml›d›r. Bu tan›m yerine dar kapsaml› tan›mlar›n (su, odun
d›fl› bitkisel orman ürünleri, karbon tutma vb.) kullan›lmas› durumunda sorunlar daha net tan›mlanabilecektir.
Ayr›ca bu dar kapsaml› tan›mlar ifllevsel planlamaya yönelik arazi tahsisi çal›flmalar›na da yard›mc› olacakt›r.
Baflka deyiflle, odun d›fl› orman ürünleri asl›nda alt sektör olarak de¤il, bir sektör olarak ele al›nmal›d›r. Bu sek-
törün de kendi içinde su, av ve yaban hayat›, odun d›fl› bitkisel orman ürünleri, rekreasyon, biyolojik çeflitlilik gi-
bi alt sektörlerinin oldu¤u kabul edilmelidir. Bu nedenle, bildiride odun d›fl› orman ürünleri kavram›, dar kapsam-
da ele al›nm›fl ve odun d›fl› bitkisel orman ürünleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

Daha sonra, ODBOÜ yönetiminde yaflanan sorunlar kaynak yöneticileri, toplay›c›lar ve arac›lar aç›s›ndan
incelenmifltir. Buna göre,

• Kaynak yöneticileri için ODBOÜ’lerine yönelik bir politikan›n oluflturulmas›, orman iflletme müdürlükle-
rinde pazarlama birimlerinin kurulmas›, fiyatland›rma politikas›n›n saptanmas›, e¤itim, denetim ve üre-
tim plan›na önem verilmesi gibi konularda, 

• Toplay›c›lar için e¤itim, denetim, fiyatland›rma, pazarlama, örgütlenme konular›nda, 
• Arac›lar için de kalite anlay›fl›n›n benimsenmesi, nihai tüketiciye ulaflmay› sa¤layacak tesislerin kurul-

mas› ve ar-ge çal›flmalar›na destek verme konular›nda, 
öneriler gelifltirilmifltir. 

ODBOÜ üretim miktar›n›n gelecekte artmas› beklenmektedir. Ancak bu üretim art›fl› ile pazar dengelerinin
nas›l de¤iflece¤i ve Türkiye’nin pazardaki pay› bilinmemektedir. Bu nedenle tür ve ürün baz›nda kapsaml› OD-
BOÜ pazar araflt›rmas›na biran önce bafllanmal›d›r. Pazar araflt›rmas› ODBOÜ’lere yönelik yat›r›m kararlar›n-
da öncelikli rol oynamaktad›r. 
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