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Özet  

Ege Bölgesi, Türkiye`deki odun dı ı orman ürünleri üretiminin büyük bir ço unlu unu
kar ılamanın yanında, ihracat merkezi olarak da i lev görmesi bakımından oldukça önemlidir. 
Di er bir ifadeyle Ege Bölgesi, odun dı ı orman ürünlerinin üretimi, i lenmesi ve 
pazarlanması bakımından di er bölgelerimize göre stratejik üstünlü e sahiptir. 

Çalı ma Ege Bölgesini ve odun dı ı bitkisel orman ürünlerinden kekik ve defneyi 
kapsamaktadır. Sunulan temel veriler 2002-2005 yılları arasında Ege Bölgesinde 
gerçekle tirilen arazi çalı malarına, yapılan gözlemlere, üretici görü melerine ve literatür 
incelemesine dayanmaktadır.

Elde edilen veriler temelinde SWOT analizi yöntemi uygulanmı tır. Böylece sektöre ait 
üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler dizisi elde edilmi tir. Ege Bölgesi için üstünlükler 
ba lı ı altında 9; zayıflıklar ba lı ı altında 17; fırsatlar ba lı ı altında 12 ve tehditler ba lı ı
altıda 8 unsur tespit edilmi tir. Daha sonra Ege Bölgesi odun dı ı bitkisel orman ürünlerinin 
sürdürülebilir kullanımına yönelik toplam 20 öneri olu turulmu tur.

Anahtar Kelimeler: Odun dı ı orman ürünleri, Kekik, Defne, SWOT analizi 

Problems and Solution Proposals in Non-Wood Plant Based Forest 
Production Management in Aegan Region 

Abstract

Aegean region is a very important export hub for Turkey, besides its being the foremost 
producer and supplier of non-wood forest products within the country. Thus one can say 
Aegean region compare to the other parts of the country has a strategic advantage, in terms of 
the production, processing and marketing of non-wood forest products. 

This study exclusively focuses on Thyme (Origanum sp.) and Sweet Bay (Laurus nobilis L.). 
These two were specifically handpicked, due to the fact that they are, in Agean region, widely 
and naturally produced. They make a substantial contribution to annual non-wood plant based 
forest products (NWPFP) export figures and they also are the backbone for the regional 
economy. 

Presented data in the study were derived from findings of field studies, observations, face to 
face interviews and consulted the relevant literature term of 2002-2005 in the Aegan Region. 
In the study, Analysis of the situation (Swot Analysis) has been made in accordance with 
obtained data. After this, proposals were introduced related to bottlenecks in sustainable 
management of resources. 
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Study encompasses four chapters. These are: Introduction, Swot Analysis of NWPFP, 
Proposals for Sustainable NWPFP and Results. 

1.In the Introduction division, NWPFP concept was explained and its importance was 
emphasized. In addition to this, significance of NWPFP were given on the sacale of the world. 

2.In the part NWPFP analysis, significance and pittfalls of NWPFP production in Turkey 
were given. In addition to this, the results of SWOT analysis made for the current status of 
NWPFP in Agean region, the advantages, the weakness and difficulties were also given in 
respected order. For Agean region, under the title of advantages, 9; weakness, 17; 
opportunities, 12; and threats, 8 objects were determined. 

3.The title of recommendations for sustainable NWPFP management was divided into two 
parts, first of which contained suggestions for Turkey in general and the other part contained 
suggestions for Agean region. Second part, by itself, was divided into four subdivisions. 9 
objects were determined related to suggestions concerning resource management; 5 objects 
for producers; 3 objects for middleman (whole saler and exporter); 3 objects for natural 
resources; 20 objects in total. 

4.Last chapter includes the achieved results. 

Keywords: Non-wood plant based forest products, Thyme, Sweet bay, SWOT analysis 

Giri

Orman ve orman içi açıklıklarda yeti en, insanların ve di er canlıların kendi ihtiyaçlarını
kar ılamak veya gelir sa lamak için yararlandıkları her türlü bitkisel veya hayvansal ürünler 
odun dı ı orman ürünleri olarak tanımlanmaktadır (DPT, 2001). Ancak, ODOÜ’ye ili kin
tanımlarda farklı yakla ımlar görülmektedir.  

Türker ve ark. (2001)`de odun dı ı orman ürünlerinin sadece, orman içi ve açıklıklarda 
yeti en bitkisel ve hayvansal ürünlerle sınırlandırılamayaca ı, odun dı ı orman ürünleri 
kavramının, orman kayna ından elde edilen odun ürünü hariç tüm yararlanmaları (rekreasyon, 
hayvan otlatma, CO2 tutma, oksijen olu turma, gen kayna ı sa lama, bilimsel amaçlı
yararlanma, su rezervi ve erozyon kontrolü sa lama vb. gibi) içermesi gerekti i
vurgulanmaktadır. Ülkemizde imdiye kadar kalkınma planları kapsamında de erlendirilmi
bulunan odun dı ı orman ürünlerinin genellikle bitkisel kaynaklı odun dı ı orman ürünleri ve 
tali ürün kavramına kar ılık geldi i belirtilebilir.

Odun dı ı orman ürünleri ile ilgili 15 Asya ülkesinde gerçekle tirilen ara tırmada odun dı ı
orman ürünleri kavramı ile odun dı ındaki bütün kullanımlar ele alınmı tır. Yenilebilir bitkiler 
(meyve, kabuklu kuru yemi , mantar ve yabani sebzeler); sızıntılar (reçine, sakız); tıbbi
aromatik bitkiler; parfüm ve kozmetikte kullanılanlar (uçucu ya  ve koku içerenler); tanen ve 
boya maddeleri; bal ve balmumu; lif, elyaf ve iplik üreten bitkiler; hayvan yemi; alet, el sanatı
ve materyal üretimi için hint kamı ı ve bambu; yaban hayatı üretimi ve böcekler aracılı ıyla
reçineli sıvı üretimi odun dı ı orman ürünleri kapsamında de erlendirilmi tir (Vantomme et
al, 2002). 

150th Anniversary of Forestry Education in Turkey

Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources
17-19 October 2007 468



Jones et al (2005)’de ormanlardan balık, yaban hayatı, rekreasyon, ekosistem hizmetleri gibi 
farklı odun dı ı de erler de sa landı ı kabul edilmi  ve bunlar odun dı ı orman ürünleri 
kavramı dı ında bırakılmı tır.

Su ülkemiz ve pek çok öteki ülke için, odun dı ı, dı sallık arzeden, kullanım de eri olan, 
pazarı olmayan, kamusal nitelikli bir orman çıktısı olarak öne çıkmaktadır (Eker, 2005). Yine 
orman ekosistemlerinin bir ö esi olarak yeti tirilen domestik hayvanlar (örne in keçi) da 
odun dı ı orman ürünleri kapsamındadır.

Yukarıdaki tanımlar incelendi inde ürün anlamına gelmeyen rekreasyon, karbon tutuma, 
biyolojik çe itlilik gibi hizmetlerin odun dı ı orman ürünleri kapsamında oldu u ancak, 
önemlerinden dolayı ayrı ba lıklarda de erlendirildi i görülmektedir. Yine yaprak, meyve, 
çiçek, mantar gibi ürünler, daha dar kapsamda olan odun dı ı bitkisel orman ürünü kavramı ile 
ifade edilmektedir.  

Türkiye`de do adan toplanarak ticareti yapılan bitki türü sayısı 346 olup, bunların 98’i ihraç 
edilmektedir. Toplanan türlerin 24’ü endemiktir. Bu endemik türlerin 7’si halen ihraç 
edilmektedir. Örne in adaçayı, kekik, çöven ve alba’nın bazı türleri endemiktir ve ihracatı
yapılmaktadır. Yine; do adan toplanan ve aktarlar, semt pazarları ve marketler aracılı ıyla 
ticareti yapılan türlerin sayısının da 179 oldu u tespit edilmi tir (Özhatay ve ark. 1997).

Türkiye`de ODOÜ da ıtım kanalı sırasıyla toplayıcı-köy temsilcisi-yöre aracısı-tüccar-
ihracatçı biçiminde gerçekle mektedir. Bu da ıtım kanalı içinde ürün toplayıcılar (orman 
köylüsü) tarafından toplanmakta ve köy temsilcisine teslim edilmektedir. Köy temsilcisi 
ürünün kurutma ve paketleme i lemlerini gerçekle tirmektedir. Köy temsilcisi bu i lemleri 
yöre aracısı adına gerçekle tirmektedir. Yöre aracısı ürünün toplanmasından tüccar veya 
ihracatçıya teslim edilmesine kadar olan süreçte gerçekle tirilen yasal i lemleri takip 
etmektedir. Bu zincirde OGM`nin belirledi i ürün tarife bedelleri yöre aracısı tarafından
ödenmektedir ( afak ve Okan, 2004). 

Orman Genel Müdürlü ü (OGM) verilerine göre, keki in Türkiye’deki yayılı  sahası 602 683 
hektar, bu alandaki üretim potansiyeli ise 5 241 ton/yıl olarak tahmin edilmektedir. Defnenin 
yayılı  sahası 131 862 hektar ve tahmini üretim potansiyeli ise 12 201 ton/yıl’dır. (OGM, 
2004).

Tablo 1’de kekik ve defnenin üretim, ihracat ve ithalat miktarları verilmi tir. Bu veriler 
incelendi inde, defnenin 3680, keki in 6881 ton civarında yıllık ortalama ihracatının oldu u
görülmektedir. Tablo 1`de üretim sütununda verilen kekik üretim miktarları, devlet 
ormanlarından gerçekle tirilen üretimi yansıttı ı için ihracat miktarının altında kalmaktadır.
Nitekim iç tüketim de dikkate alındı ında fark oldukça yüksek çıkmaktadır. Bunun nedeni, 
keki in özel arazilerde yo un biçimde üretilmesidir. 

Orman kaynaklarına ili kin i lev önceliklerinin belirlenmesine yönelik olarak zmir li’nde
gerçekle tirilen bir pilot ara tırmada, odun dı ı bitkisel orman ürünleri i levinin üçüncü sırada 
yer alması konunun ve Ege Bölgesinin önemini de ortaya koymaktadır (Geray ve ark. 2006). 
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Tablo 1. Kekik ve Defne’nin Üretim, hracat ve thalat Miktarları
Kekik (Kg) Defne (Kg) Yıllar 

Üretim thalat hracat Üretim thalat hracat 
1993 2700 352 5458 2853 - 2508 
1994 4814 464 6435 2393 - 3350 
1995 2728 180 5601 3126 - 2870 
1996 2235 680 6475 6764 13 3203 
1997 3157 141 6038 6004 0,4 3763 
1998 2440 325 7051 4229 0,2 3423 
1999 3496 291 7644 4661 17 3783 
2000 3692 564 7388 5738 22 4423 
2001 2963 125 8459 8001 14 4611 
2002 2793 1048 8256 6626 15 4869 

Ortalama 3102 417 6881 5040 12 3680 
Kaynak: TÜ K, 2003; Çevre ve Orman Bakanlı ı, 2003 

Bu çalı ma odun dı ı bitkisel orman ürünlerinden kekik (Origanum sp.) ve Akdeniz 
Defne’sini (Laurus nobilis L.) kapsamakta olup, ilerleyen bölümlerde bu kapsamı ifade etmek 
amacıyla ODBOÜ kısaltması kullanılmı tır

Çalı mada sunulan temel veriler 2002-2005 yılları arasında Ege Bölgesinde gerçekle tirilen 
arazi çalı maları sırasında yapılan gözlemlere, üretici görü melerine ve literatür incelemesine 
dayanmaktadır. Elde edilen veriler do rultusunda SWOT analizi gerçekle tirilmi tir. Daha 
sonra kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik öneriler olu turulmu tur.

1.ODBOÜ Durum Analizi 

ODBOÜ’lerin geli mesindeki kısıtlar, 15 Asya ülkesinde gerçekle tirilen ara tırmada 4 ba lık
altında özetlenmi tir (Vantomme et al, 2002). Bunlar: 

1.Mevcut kurumlar ve ülkeler arasındaki koordinasyon eksikli i,
2.Temel ODBOÜ’lere yönelik ARGE çalı malarının yetersizli i,
3.Sürdürülebilir ODBOÜ’lerin üretimi için koruma ve yönetim politikalarının eksikli i, 
4.ODBOÜ’lerin geli iminde özel sektörü içeren ve yardımcı olan giri imlerin sayısının azlı ı.

Türkiye`de ODBOÜ sektörünün önemi ve darbo azlarına yönelik de erlendirmelere 
literatürde rastlanmaktadır (Geray ve ark.1993; Geray 1998; Bilgin ve Ay 1997; Kızmaz 
2000; Özu urlu ve Düzgün 2000; Geray 2001; Türker ve ark. 2001; Artuko lu ve Uzmay 
2003; Okan ve afak 2004; afak ve Okan 2004; Bilgin ve ark. 2005; Alkan ve ark. 2006; 
Serin ve ark. 2006; Türker ve ark. 2006).

Geray (2001)’de Türkiye’nin ODBOÜ ile ilgili darbo azları, ODBOÜ’lerden a ırı
faydalanılması ve bu ürünlerin gelir payla ımının kırsal kesimin yararına olmaması; bu 
ürünlerin ihracatında parasal bir artı  olmazken hacmen artı ın olması; odun hammaddesi 
üretimi ve a açlandırmalar sırasında bu kaynaklara zarar verilmesi; her ne kadar 
ODBOÜ’lerin ülkedeki yayılı ları genel olarak biliniyorsa da bu türlerin ancak % 62’sinin 
envanterinin tamamlanabilmi  olması; üretim planlarında büyük bir bo lu un ya anmakta 
olması ve orman envanteri ile amenajman planlarının bu boyuta yeterince ilgi göstermemesi 
eklinde sıralanmı tır.
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Bu ba lı ın ilerleyen bölümünde Ege Bölgesi için ODBOÜ`lerin mevcut durumunu ortaya 
koymak amacıyla gerçekle tirilen SWOT analizi sonuçları önem sıralaması yapılmaksızın
verilmi tir.1

1.1.Üstünlükler

U1. ODBOÜ`lerinin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda tüketim malı ve endüstriyel 
mal olarak aranması,
U2. Ege Bölgesi ekosistemlerinin ODBOÜ üretimine uygun olması,
U3. Ege Bölgesi’nde üretimde kullanılabilecek i gücünün varlı ı, yerel halkın ODBOÜ’leri 
eskiden beri tanıması, bunları geleneksel yöntemlerle çe itli amaçlara yönelik olarak halen 
kullanması,
U4. ODBOÜ üretiminde deneyimli toplayıcıların varlı ı,
U5. ODBOÜ üretim ve pazarlamasında deneyimli aracı ve ihracatçıların varlı ı, bölgede 
ihracata yönelik limanların bulunması.
U6. Do al kaynak yönetimi konusunda uzman ve deneyimli bir ormancılık örgütünün varlı ı,
U7. Türk Standartları Enstitüsü tarafından olu turulmu  ürün standartlarının bulunması.
U8. Ege Bölgesinde orman kaynakları konusunda uzman ve deneyimli bir ormancılık
ara tırma müdürlü ünün varlı ı, bu birimin sorumluluk alanları içerisinde ODBOÜ ile ilgili 
ARGE çalı malarının da bulunması,
U9. ODBOÜ konularında farklı bakı  açılarını barındıran farklı bakanlıklara ait ARGE 
kurumlarının ve üniversitelerin bulunması.

1.2.Zayıflıklar

Z1. Toplayıcı ve aracıların do al kaynaklar konusundaki bilgi ve deneyim eksikli i, 
Z2. Zamansız, kontrolsüz, a ırı ve tekni e uygun olmayan toplama yapılması nedeniyle 
yöredeki üretim miktarının dü mesi, 
Z3. ODBOÜ ile ilgili etkinliklerin merkezden (OGM letme ve Pazarlama Dairesi 
Ba kanlı ına ba lı Tali Ürünler ube Müdürlü ü’nce) yönetilmesi, ODBOÜ konusunda 
uzmanla mı  pazarlama birimlerinin ta ra te kilatına yansımaması ve örgütlenme eksiklikleri 
Z4. Toplayıcılar ve orman kaynaklarını yönetenler arasındaki diyalog ve i birli inin 
kurumla mamı  olması ve katılım mekanizmalarının eksikli i,
Z5. Toplayıcıların, kooperatiflerin, aracıların ve kayna ı yönetenlerin bütünle mesi, uyumu, 
çıkarlarının korunması, tanıtım, bilgilendirme i levlerini gerçekle tirecek bir sivil toplum 
örgütünün eksikli i2,
Z6. Toplayıcı, kooperatif, aracı ve fabrika arasındaki fiziksel da ıtım kanalının standart 
olmaması ve kooperatiflerin i lerliklerini yitirmesi, 
Z7. Uygun üretim tekniklerinin kararla tırılamamı  olması ve denetim eksikli inin bulunması,
Z8. Toplayıcı, aracı ve tüketici kitlelere yönelik ODBOÜ ile ilgili tanıtım çalı malarının
yeterince ele alınmaması,
Z9. Çevre ve Orman Bakanlı ının ODBOÜ’leri kırsal kesimin gelirlerini arttırmada bir araç 
olarak kullanmak istemesi nedeniyle, asli ürün olarak görmemesi3,
Z10. Çevre ve Orman Bakanlı ının ODBOÜ fiyatlandırma politikasının yetersizli i nedeniyle 
aracıların veya toptancıların fiyatlandırmada aktör olması, döviz kurlarındaki dalgalanmaların
ihracat politikalarını ve fiyatlarını olumsuz etkilemesi, 

                                                          
1 SWOT analizi sonuçlarının bir kısmı Bilgin ve ark. (2005)`in Sonuç ve Öneriler bölümünden derlenmi tir.
2 fade Geray (2001)’den alınmı tır.
3 fade Orman Genel Müdürü Sayın Osman Kahveci’nin KTU Orman Fakültesinin düzenledi i 1. Uluslararası
Odun Dı ı Orman Ürünleri Sempozyumu açılı  konu masından alınmı tır (01 Kasım 2006). 
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Z11. Aracıların ürünü standartlara göre fiyatlandırmaması nedeniyle dönemlere ve yörelere 
göre fiyat dalgalanmalarının olu ması,
Z12. Aracıların her türlü ürünü alması nedeniyle, toplayıcıların kaliteye önem vermemesi ve 
standartlara uyma zorunlulu u hissetmemesi,  
Z13. Kültür üretimi yapmak isteyen üreticilerin bilgi ve materyal eksikli i,
Z14. ARGE çalı malarına yeterince önem verilmemesi; kaynak ayrılmaması; ARGE 
personelinin sayı ve nitelik bakımından yetersiz olu u ve ODBOÜ ile ilgili gerçekle tirilen 
ARGE çalı malarının azlı ı,
Z15. Bazı alanlara yol yetersizli inden dolayı ula ılamaması nedeniyle üretimin 
yapılamaması,
Z16. ODBOÜ yurtiçi (ve yurt dı ı) da ıtım kanalının tam olarak bilinmemesi nedeniyle nihai 
ve endüstriyel tüketicilerin pazar içindeki a ırlı ının ve rollerinin belirsizli i,
Z17. ODBOÜ`lerinin nihai veya endüstriyel tüketicilere ula tırılmasında patent ve markalama 
konusuna yeterince önem verilmemesi. 

1.3.Fırsatlar/Olanaklar4

F1. ODBOÜ`lere yönelik ulusal ve uluslararası talebin yüksek olu u ve bu talebin yeni pazar 
olu umlarına elveri lili i (Z13, Z16, Z17), 
F2. ODBOÜ konusunda uzmanla mı , piyasayı izleyen ve yönlendiren pazarlama birimlerinin 
OGM’nin ta ra te kilatında kurulabilme olana ı (Z3, Z4, Z5, Z7, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, 
Z14, Z16, Z17), 
F3. Orman köylülerinin ODBOÜ’leri kültüre almaya sıcak bakmaları (Z1, Z2, Z4, Z5, Z7, Z8, 
Z13, Z14), 
F4. Kırsal yoksullukla u ra an yerel halka odun hammaddesi üretimi dı ında yeni i  ve gelir 
olanaklarının ODBOÜ üreticili i ile olu turulabilmesi (Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, 
Z16, Z17), 
F5. ODBOÜ`lerinin korunması konusunda yerel, ulusal ve küresel bilinç geli tirme
olana ının yaygınla ması (Z1, Z7, Z8, Z13, Z14, Z16, Z17), 
F6. ODBOÜ`lerinin gıda, ilaç, kozmetik vb. sektörlerde girdi olarak ürün bile imindeki 
payının arttırılabilme olana ının bulunması (Z14, Z16, Z17), 
F7. Özel A açlandırma Yönetmeli i ile arazisi olmayan giri imcilere ODBOÜ üretimi 
amacıyla ücretsiz arazi tahsisinin yapılabilmesi ve kredi kolaylı ı sa lanması (Z2, Z13, Z15), 
F8. ODBOÜ ile ilgilenen kooperatiflerin uzmanla maya giderek birlik vb. isimler altında
birle mesinin sa lanması ile üreticilerin piyasadaki rolünün de i tirilebilme olana ı (Z6, Z13, 
Z15, Z16, Z17), 
F9. Üreticilere e itim verilerek standart ve tekni ine uygun üretimin gerçekle tirilebilecek 
olması (Z1, Z2, Z7, Z8, Z12, Z13, Z14, Z15), 
F10. Aracı veya toptancılar ile üreticilerin standartları belirlenmi  bir ODBOÜ sözle mesi 
üzerinde anla maları ve bu anla ma sonucunda standart ürün tedarik etme olana ı (Z8, Z11, 
Z13, Z16, Z17), 
F11. ODBOÜ ihracatında i lenmi  ve markalanmı  ürün payının arttırılabilme olana ı ve bu 
konuda istekli firmaların bulunması (Z8, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17),
F12. Altyapısı güçlendirilmi  ARGE birimleri ile bilgi eksikli ini giderme, teknolojik ürünleri 
geli tirme, standardizasyonu yapılan ve patenti alınan ürün sayısının artırılabilme olana ı (Z2, 
Z7, Z8, Z9, Z10, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17). 

                                                          
4 Parantez içinde yer alan kodlamalar, ilgili maddenin SWOT analizinin hangi unsur/unsurlarına kar ılık
geldi ini açıklamaktadır.
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1.4.Tehditler/Tehlikeler

T1. Bilinçsiz ve yo un üretim nedeniyle ODBOÜ ekosistemlerine olan baskının artması ve bu 
ekosistemlerin yok olması (Z1, Z2, Z7, Z8, Z12, Z14), 
T2. Üretim dönemindeki ya ı lar nedeniyle ürünün toplanamaması veya toplanan ürünün 
kurutulamaması (Z1, Z2, Z14),
T3. Bilinçsizce artan ve büyüyen ODBOÜ üretimine yönelik yasadı ı ticaretin ve kaçakçılı ın
artması (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z10, Z112, Z13, Z14), 
T4. Kontrolsüz kültür üretimi sonucunda ürünün içeri inde standartların üzerinde atık
bulunması (Z1, Z7, Z8, Z11, Z12, Z13, Z14), 
T5. Toplayıcıların alternatif ürün fiyatlarının yüksekli inden dolayı kültür üretimini 
önemsememesi, fiyat dalgalanmalarından dolayı mevcut ODBOÜ ürün modelini 
de i tirmeleri veya köyden kente göç nedeniyle nitelikli ve genç i  gücünün azalması (Z4, Z5, 
Z6, Z10, Z11, Z12, Z16, Z17), 
T6. Gelecekteki ulusal veya uluslar arası arz ve talep de i imi ile pazar payının bilinmemesi, 
halen ODBOU üreten ülkelerin mevcut üretim miktarlarını arttırmaları (Z4, Z5, Z10, Z14, 
Z16),
T7. ODBOÜ`nün orman vejetasyonunun bir parçası olarak görülmesi nedeniyle, henüz orman 
sınırlarının belirlenmedi i arazilerde ODBOÜ’nün tahrip edilmesi (Z1, Z4, Z5, Z9, Z10),  
T8. ARGE çalı malarının ve çalı anlarının küçümsenmesi ile ARGE faaliyetlerinin toplumsal 
bilinç haline gelmemesi nedeniyle potansiyel çalı maların gerçekle tirilememesi (Z8, Z9, 
Z10, Z14, Z16). 

2.Sürdürülebilir ODBOÜ Yönetimine Yönelik Öneriler 

3.1.Türkiye`de ODBOÜ Yönetimine Yönelik Öneriler 

Geray (2001)’de Türkiye`nin ODBOÜ yönetimine ili kin önerileri a a ıdaki gibi sıralamı tır:
ODBOÜ’ye ili kin bir politikanın olu turulması ve ülke ve yerküre ölçe inde veri elde 

edilebilecek ve yorumlama yapılabilecek bir mekanizmanın kurulması,
ODBOÜ iç ve dı  ticaretteki üstünlükleri, talep yo unlukları ve fiyat geli imleri 

dikkate alınarak, özellikle orman içi ve kenarı alanlardaki köy tüzel ki iliklerinin ve 
kooperatiflerin te vik edilmesi,. 

ODBOÜ’nün ormanın uygun kesimlerinde yo unla tırılması ve özellikle orman 
köyleri yakınında kültüre alınmasının desteklenmesi,  

Arz açı ı ve kar ıla tırmalı üstünlükleri bulunan ODBOÜ’nün te vik edilmesi,  
ODBOÜ alanında ülkeye özgü bir sertifikalandırma sisteminin olu turulması,
Üretimin programlanması, ürünlerin toplanması, i lenmesi, sertifikalandırılması ve 

pazarlanması gibi sürecin farklı a amalarında çalı an kurum, firma, kooperatif, köy tüzel 
ki ileri, sivil örgüt, dernek vb. olu umların katılımıyla bir ulusal kurulun meydana getirilmesi,  

Ulusal kurulun yanında, bu sektörün içinde yer alan ö elerin bütünle mesi, uyumu, 
çıkarlarının korunması, tanıtım, ileti im, bilgilendirme i levlerini gerçekle tirecek bir sivil 
toplum örgütünün (dernek, vakıf, oda...) olu turulması,

OGM, Üretim ve Pazarlama Dairesi Ba kanlı ı'nın ülke içi ve dı ı geli meleri 
izleyebilen, pazarlama, fiyatlandırma, ihraç ve ithal politikasını öngörebilen güçlü bir 
kapasiteye kavu turulması,

ODBOÜ’ye ili kin ARGE çalı malarının payının artırılması, bu do rultuda ara tırma 
enstitülerinden birinin bu konu temelinde örgütlenmesi, 

Genel müdürlükler bünyesinde halkın e itimi, bilgilendirilmesi, katılımının
sa lanması, güveninin kazanılması ve kamuoyu gereksinim ve tercihlerinin ara tırılması
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amacıyla halkla ili kiler birimlerinin kurulması veyahut mevcut birimlerin kapasitelerinin 
geni letilmesi, 

ODBOÜ alanında meslek içi ve sürekli e itimin yeni bir içeri e ve derinli e
kavu ması gerekmektedir. 

3.2.Ege Bölgesinde ODBOÜ Yönetimine Yönelik Öneriler 

Bu ba lıkta sunulan önerilerin hazırlanmasında literatürde yer alan Türkiye`nin ODBOÜ 
yönetimine ili kin sorunlar ve çözüm önerilerinden ve Ege Bölgesi ODBOÜ, SWOT 
analizinden yararlanılmı tır. Öneri ba lı ında parantez içinde yer alan açıklamalar, önerinin 
SWOT analizinin (Zayıflıkların) hangi unsur/unsurlarına kar ılık geldi ini açıklamaktadır.
Tehditler SWOT analizinin Zayıflıkları ile daha önce ili kilendirildi i için parantez içinde 
ayrıca gösterilmemi tir. Geli tirilen öneriler a a ıda verilmi tir: 

3.2.1. Kaynak Yönetimi (Orman letmeleri) le lgili Öneriler   

ODBOÜ politikasının belirlenmesi  
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17): 

ODBOÜ’lerin elde edildi i ekosistemlerin korunmasına, i letilmesine, geli tirilmesine ili kin 
özel bir politikanın olu turulmamı  olması sorunların artmasında önemli rol oynamaktadır. 
Ormancılık mevzuatı, orman kaynaklarının i levsel yönetiminde, ODBOÜ’lere gereken 
önemin ve özenin sa lanmasında yetersiz kalmaktadır (Türker ve ark. 2006).

Orman i letmelerinin ilgi ve çıkar gruplarının talep ve beklentilerini etkin biçimde 
kar ılayabilmesi için i levsel yönetim anlayı ına kavu turulması ve bunun uygulamalarına
ba laması gerekmektedir. Bu anlayı  ve uygulama de i ikli i ODBOÜ’ne yönelik mevcut 
politika ve stratejilerin güçlendirilmesine olanak tanıyacaktır.

Yeni yönetim anlayı ı mevcut kurumsal yapı yetersizli ini, nitelikli ve niteliksiz personel ile 
ekipman eksikli ini aydınlı a kavu turacaktır.

ODBOÜ ile ilgili strateji, geli tirme, izleme ve de erlendirme, danı manlık, bilgilendirme, 
ilgi ve çıkar grupları arasında e güdüm sa lama vb. çalı maları gerçekle tirecek bir ulusal 
kurulun olu turulması da bu kapsamda önerilmektedir (Geray 2001; Türker ve ark. 2006).

Orman i letme müdürlüklerinde pazarlama biriminin olu turulması
(Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9, Z10, Z11,Z14, Z16, Z17): 

A açlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü ile Do a Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlü ü’nün örgüt yapısı içerisinde pazarlama birimine rastlanılmamaktadır.
Orman-Köy li kileri Genel Müdürlü ü merkez te kilatında Pazarlama ve Yerle im Dairesi 
Ba kanlı ı içerisinde Pazarlama ube Müdürlü ü bulunmakla birlikte bu yapı ta ra te kilatına
yansıtılmamı tır. Yine Orman Genel Müdürlü ü (OGM) merkez te kilatında letme ve 
Pazarlama Dairesi Ba kanlı ı bünyesinde Pazarlama ube Müdürlü ü bulunmaktadır. 
OGM’nin ta ra te kilatında en küçük pazarlama birimi orman bölge müdürlüklerinde ube
müdürlü ü bünyesinde bulunmaktadır.
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OGM’nin pazarlama birimlerinin etkinlikleri incelendi inde üretim yönlü pazarlama a aması
(satı  anlayı ı) içerisinde oldu u görülmektedir. Oysa özel i letmeler pazarlama yönlü a ama 
(modern veya toplumsal pazarlama anlayı ı) içerisinde bulunmaktadırlar.

Özel i letmeler hazırladıkları stratejik pazarlama planı kapsamında etkinliklerini sürdürmekte 
iken, orman i letmelerinde pazarlama etkinlikleri orman emvallerine yönelik açık arttırmalı
satı ların düzenlenmesi ve çe itli raporların Genel Müdürlü e bildirilmesiyle sınırlı
kalmaktadır. Oysa her i letme müdürlü ünün kısa ve orta döneme yönelik stratejik pazarlama 
planlarını hazırlaması ve uygulaması gerekmektedir.  

Günümüzde pazarlama birimleri i letme fonksiyonları içinde önemli bir konumda 
bulunmaktadır. Bu nedenle orman i letme müdürlükleri bünyesinde olu turulacak pazarlama 
birimleri orman i letmelerinin daha etkin ve verimli çalı masında rol oynayacaktır. Bu yeni 
yapılanma OGM, Üretim ve Pazarlama Dairesi Ba kanlı ı’nın Geray (2001)’de önerilen 
yapıya (ülke içi ve dı ı geli meleri izleyebilen, pazarlama, fiyatlandırma, ihraç ve ithal 
politikasını öngörebilen güçlü bir kapasiteye) kavu turulmasına yardımcı olacaktır.

ODBOÜ fiyatlandırma politikasının belirlenmesi
(Z3, Z4, Z5, Z6, Z9, Z10, Z11, Z12, Z14): 

Orman i letmeleri ODBOÜ’nün sürdürülebilirli ini sa layabilmek için, toplayıcılardan tarife 
bedeli adı altında bir bedel almaktadır. OGM’nin üretici ve toplayıcılardan 1997-2003 
yıllarında aldı ı ortalama tarife bedeli kekik için 28 286 TL/Kg, defne için 24 000 TL/Kg`dır.
Aynı dönemde Ege hracatçı Birliklerinin gerçekle tirdi i ihracat birim fiyatı kekik için 1 529 
336 TL/Kg, defne için 1 440 977 TL/Kg`dır. Bu ba lamda OGM’nin üreticilerden almı
oldu u tarife bedeli ihracat fiyatları içinde kekik ve defnede ortalama %1,5`tir ( afak ve 
Okan, 2004). Ba ka bir çalı mada 1998-2003 yıllarında defne için tarife bedeli olarak 
OGM`nin toplayıcı fiyatlarındaki payı % 6,49 oldu u belirtilmektedir (Bilgin ve ark. 2005). 
Tarife bedelinin dü üklü ü OGM’nin üretici ve toplayıcı üzerindeki deste ini göstermektedir  

OGM tarife bedelini toplanan ürünün kayıt dı ında kalmasını önlemek ve ihracatçıların
uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için maliyetleri arttırmamak nedeniyle dü ük
tutmaktadır. OGM bu payların faydalanmanın etkin denetimine ve maliyetlere ne ölçüde 
yansıdı ını belirlemek ve bir mekanizma olu turmak zorundadır.

Orman i letmelerinin ODBOÜ denetimlerine önem vermesinin sa lanması
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7): 

ODBOÜ`ler plansız ve bilinçsiz bir ekilde e itimsiz ki ilerce toplanmakta, tahribatı
önlemeye yönelik etkili bir denetim ve kontrol uygulanmamaktadır (Türker ve ark. 2001; 
Bilgin ve ark. 2005).

Orman i letmelerinin envanter-stok ve üretim planının hazırlanması
(Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z9, Z14, Z15): 

Türkiye`de orman kaynaklarının sadece odun hammaddesinden olu madı ı kabul edilmekle 
birlikte, di er orman ürün ve hizmetleri planlarda (orman amenajman planları) yer 
almamaktadır. Bu yüzden de ODBOÜ`lerinin envanter, stok ve üretim planlamasına ili kin
sa lıklı veri üretilememektedir. Sadece tarife bedeli alınan ürünler OGM kayıtlarına 
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girmektedir. Ancak, kaçak veya özel arazilerden üretilen de dahil olmak üzere ODBOÜ’nün 
gerçek üretim miktarına ula ılamamaktadır.

ODBOÜ`lere yönelik envanter yöntemi üzerinde uzla ılamamı tır. Tür bazında hangi 
envanter yönteminin kullanılaca ı ve nasıl bir izleme de erlendirme yönteminin uygulanaca ı
tespit edilememi tir.

Orman Amenajman Ba mühendislikleri mevcut yapısının yetersiz olu u, mevsime ba lı
çalı maları, farklı uzmanlıkları barındırmaması nedeniyle ODBOÜ’lere yönelik üretim 
planlamasında etkin olamamaktadır (Kırı ve ark. 2006).

Bu a amada ODBOÜ’lerin envanter, stok, üretim ve planlama çalı malarındaki eksiklikleri 
gidermek için, farklı uzmanlıkları barındıran, ARGE personelinin bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanmaya yönelik bir örgütlenme modeli ve çalı ma yönetimi geli tirilmelidir. 

ODBOÜ standartla ma çalı malarına önem verilmesi  
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17): 

Türkiye dı  ticaretini güçlendirmek için standardizasyonu yapılmı  ürün sayısını arttırmak ve 
standartları ürünlerin kullanım alanlarına göre çe itlendirmek durumundadır. Bu husus 
ODBOÜ konusunda son yıllarda dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak kar ımıza
çıkmaktadır. Böylece bitkisel ürünlerin ihracatı a amasında ya anan pek çok olumsuzluk 
giderilebilecek ve ithalatta ise taleplerimize uygun ve istenilen kriterlerde ürün almak 
mümkün olabilecektir. Ayrıca konuların farklı disiplinleri ilgilendirmesi nedeniyle TSE 
bünyesindeki Orman Ürünleri Hazırlık Gurubunda, odun dı ı orman ürünleri konusunda bir 
Alt Hazırlık gurubu olu turulmalı, bu grubun di er hazırlık gurupları ile koordine çalı masını
sa layacak önlemler alınmalıdır (Öktem ve Özer, 2006). 

ODBOÜ sertifikasyonuna yönelik geli melerin izlenmesi ve uygulamalarına hazırlıklı
olunması (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17): 

Sertifikasyon yerel toplayıcılarla uluslararası pazar arasında bir zon olu turarak ODBOÜ 
üretimi ve satı ında sosyal, kültürel ve çevresel de erleri dikkate alan ODBOÜ yönetim 
planlarının yapılmasını sa lamaktadır. Sertifikasyon sistemlerinin ölçütlerine uygunluk 
üreticileri süreklili i olan üretim biçimlerine yönlendirmektedir. Ancak ço u ODBOÜ 
üreticisi için sertifikasyon ve etiketleme i lemleri finans, teknik ve organizasyon açısından
zor, hatta imkânsız görülmektedir (Altunal, 2006). 

Yine ODBOÜ alanında ülkeye özgü bir sertifikalandırma siteminin olu turulması
gerekmektedir (Geray 2001). Aksi durumda, ithalatın artaca ını ve ihracatın tıkanaca ını
tahmin etmek zor de ildir. Zira geli mi  birçok ülke; üretim, kültüre alma, sertifikalandırma 
ve pazarlama sürecini hızla güçlendirmekte hatta ele geçirmektedir (Türker ve ark. 2006).

Kaynak yöneticilerinin ve ODBOÜ ile ilgili kesimlerin e itilmesi  
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17):  

ODBOÜ alanında meslek içi ve sürekli e itimin yeni bir içeri e ve derinli e kavu ması
gerekmektedir (Geray 2001). Di er bir ifadeyle teknik elemanları yeti tiren orman fakülteleri 
ile meslek yüksek okullarının ODBOÜ konusundaki e itim programlarının yenilenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca ODBOÜ konusundaki bilgi, beceri bo luklarının azaltmasında ve yeni 
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fırsatların kazanılmasında kaynak yöneticileri için meslek içi e itim programları; di er 
kesimler için bro ür, dergi, toplantı ve e itim seminerleri önem ta ımaktadır.

ODBOÜ ile ilgili ARGE çalı malarına önem verilmesi ve destek sa lanması
(Z1, Z2, Z3, Z7, Z8, Z13, Z14, Z16, Z17):  

ODBOÜ’ye ili kin ARGE çalı malarının payının artırılması, bu do rultuda ormancılık
ara tırma enstitülerinden birinin bu konu temelinde örgütlenmesi sa lanmalıdır (Geray 2001).

ODBOÜ'lerin kültüre alınarak yeti tirilmesi konularındaki ara tırmalar, özellikle nesli tehlike 
altında bulunan türler ve endemik türler ile ilgili veriler yetersizdir. Bu noktada, ODBOÜ'lerle 
ilgili ARGE çalı malarının yetersizli i, bu ürünlerden sa lanabilecek faydaların da tam olarak 
bilinememesine yol açmaktadır  (Türker ve ark. 2006).

3.2.2. Toplayıcılar (Üreticiler) le lgili Öneriler  

Toplayıcıların ODBOÜ konusunda e itilmesi (Z1, Z3, Z7, Z8, Z11, Z12, Z13):  

Etkin bir ODBOÜ üretiminin temeli ba ta toplayıcılar ve köy temsilcileri olmak üzere da ıtım
kanalındaki tüm kesimlerin ürünün yeti tirilmesi, toplanması, standardizasyonu, 
fiyatlandırılması vb. konularda e itilmesine dayanmaktadır. Ancak e itimlerin ba arıya
ula abilmesinde ODBOÜ`lerin ürün standartlarına göre fiyatlandırılması ve gelirlerin 
payla ımı konuları oldukça önemlidir.  

Toplayıcıların ODBOÜ fiyatları konusunda bilinçlendirilmesi
(Z1, Z3, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z14, Z16): 

Türkiye`de ODBOÜ’lerin tarife bedeli genelde aracılar tarafından ödenmektedir. Yine ürüne 
yönelik bürokratik i lemler ço unlukla aracılar tarafından gerçekle tirilmektedir. Bu durum 
ürün birim fiyatı üzerinde aracılara hakimiyet tanımaktadır.

Toplayıcıların ODBOÜ geliri içerisindeki payının arttırılması için, ürünler belirlenmi
standartlara göre (kuru-ya ; yaprak büyüklü ü; çiçek –yaprak karı ımı vb) paketlenmelidir. 
Geleneksel ürünleri di er ürünlerden ayırmak ve bunları etiketlemek gerekmektedir. Buna 
göre de fiyatlandırma i lemleri yapılmalıdır. Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü ile 
i birli ine gidilmelidir. Ayrıca toplayıcılar ve üreticiler kendi aralarında örgütlenmeli ve 
fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

ODBOÜ’lerin zamansız, a ırı ve tekni e uygun olmayan biçimde toplanmasının
önlenmesi (Z1, Z2, Z3, Z7, Z8, Z13): 

Ürünü toplama i ini yürüten orman köylüleri topladıkları ürün miktarıyla orantılı olarak gelir 
kazandı ından, toplayıcılar daha fazla gelir elde etmek amacıyla kısıtlamalara özen 
göstermemektedir. Bu nedenle ODBOÜ`nün üretiminin ve stoklarının kayıt altına
alınabilmesi ve tahribatın önlenebilmesi için köy temsilcilerinin ve yerel aracıların e itilmesi 
ve izlenmesi önemlidir. 
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Toplayıcıların ODBOÜ pazarlama kanalını tanımasının sa lanması
(Z1, Z3, Z6, Z8, Z11, Z12, Z14, Z16, Z17):  

ODBOÜ’yü toplayanlar için standart üretim veya yerle mi  bir pazarlama etkinli i
bulunmamaktadır. Toplayıcılar pazarlama kanalı içerisinde köy temsilcisi, yerel aracılar
dı ındaki aktörleri tanımamaktadırlar. Pazardaki di er alıcıların tanınmaması nedeniyle köy 
temsilcisi ürün üzerinde büyük a ırlı a sahiptir. Bu nedenle pazar içerisindeki aktörlerin 
kimliklerini, gereksinimlerini, ko ullarını vb. belirlemeye yönelik ARGE çalı malarına
gereksinim bulunmaktadır. Bu tip çalı malar toplayıcıların mü terisini bulmasına, seçmesine 
fiyatlandırmasına ve olumlu gelir payla ımına yardımcı olacaktır.

Üreticilerin ve hracatçıların örgütlenmesinin sa lanması, kooperatiflerin etkisizli ini
giderici ve dı lanmasını azaltıcı bir yapılanmanın desteklenmesi
(Z1, Z3, Z4, Z5, Z5, Z8, Z9, Z10, Z11, Z16, Z17): 

Türkiye’de kooperatifler etkin bir yapıda bulunmadı ı için, aracılar oldukça rahat bir ürün 
alım satımı gerçekle tirmektedir. Üreticiler, özsermaye yetersizli i, ürünün tamamını
alamaması, alınan ürün bedelini geç ödemesi, alım esnasında stopajı üreticilerden tahsil 
etmesi gibi nedenlerden dolayı kooperatifleri tercih etmemektedir (Geray ve ark. 1993; Bilgin 
ve ark. 2005). ODBOÜ’ye ili kin kooperatiflerin etkisiz olu u nedeniyle aracılara ba ımlı
kalınmaktadır.

Köylünün bir araya gelerek köy tüzel ki ilikleri, kooperatif, köy birlikleri, sendikala ma vb. 
eklinde örgütlenmesi ve ürünlerini uygun ko ullarda saklaması; yarı mamul olarak i lemesi 

ve depolamayı sa layan tesisleri kurması gerekmektedir. Bu tip bir yapılanma uzmanlıkların
(uzman kooperatif vb.) olu masını sa layacaktır. Yine bu durum üreticilerin piyasa içindeki 
rolünün de i mesine ve a ırlı ının artmasına yol açacaktır.

ODOÜ’lerin tanıtımı ve pazarlanmasında fuarlar oldukça önem kazanmaktadır. Ulusal 
fuarların düzenlenmesi ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasında; uluslararası fuarlara katılımın
sa lanması ise uluslararası pazarlara açılmada büyük rol oynar. Bu etkinliklerin izlenmesi ve 
kooperatiflerin ve i letmelerin bu fuarlara katılımının sa lanması gerekmektedir. 

3.2.3. Aracılar (Toptancı- hracatçı) le lgili Öneriler   

ODBOÜ i letmelerinin kalite anlayı ını benimsemesini sa lama
(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12, Z14, Z17): 

Türkiye’de ODBOÜ’lerin toplanmasından tüccar veya ihracatçıya teslim edilmesine kadar 
olan süreçte kaliteye önem verilmemektedir. Ürün kalitesi genellikle çevresel etkiler ve tüccar 
uygulamalarından etkilenmektedir. Çevresel etkiler ODBOÜ yapraklarının böcek, rüzgar, 
ya ı  vb. nedeniyle kırık veya delikli olması; hastalık nedeniyle yaprakların kıvrımlı, lekeli, 
sararmı  vb. biçiminde kar ımıza çıkmaktadır. Tüccar etkisi ürünün yabancı maddeler (dal, 
parça gibi) açısından kontrol edilmemesi, boy ve en bakımından sınıflandırılmaması, usulüne 
uygun depolanmaması ve paketlenmemesi vb. biçimindedir. Yine tüccarlar ODBOÜ miktarını
arttırılmak amacıyla yaprak veya çiçek bakımından benzer olan bitkilerin (örne in kekik ile 
erica; sandal (Arbutus) ile defne) parçalarını bilinçli olarak karı tırmaktadırlar. Bu nedenle 
i letmelerin tüm süreçte özellikle kontrol edilebilen kalite parametrelerine önem vermesi 
sa lanmalıdır.
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letmelerin nihai tüketici ve kullanıcıya ula ma anlayı ını benimsemesi
(Z3, Z6, Z14, Z16, Z17): 

Türkiye’de dı  ticaret kayıtları incelendi inde bitkisel ürün ihracatının taze, kurutulmu  veya 
sadece basit bir ayıklama i lemi yapılarak çe itli büyüklükte ambalajlanmı  ürünlerden 
oldu u görülmektedir (Öktem ve Özer, 2006). Di er bir ifadeyle Türkiye’de ihracat büyük 
ço unlukla hammadde veya yarı-mamul olarak yapıldı ından sa lanan yurt içi gelir, 
potansiyel gelirin çok altındadır. Nitekim; D E ihracat verilerine bakıldı ında genelde 
defnenin yaprak, keki in ise ezilmemi  biçimde i lenmeden ihraç edildi i görülmektedir. 
Geli mi  bazı ülkelerin hem ithalat hem de ihracat olarak öncü durumda oldukları
bilinmektedir. Bu durum Türkiye’de ODBOÜ’nün hammadde yerine i lenmi  olarak ihracına
yönelik çalı maların desteklenmesi ve güçlendirilmesini, yetersiz olan ODBOÜ i leme tesisi 
sayısının arttırılmasını ve ürün çe itlendirilmesi yoluna gidilmesini gerektirmektedir.  

ODBOÜ’nün i lenmesi sonucu elde edilen en önemli ürün, uçucu ya lardır. Kekik ya ı ve 
defne ya ı, Türkiye’nin en fazla ihraç etti i uçucu ya dır. Son yıllarda, defne ya ı ihracat 
düzeyi aynı olmasına kar ın, fiyat artı ı nedeniyle gelir artmaktadır. Bu durum son yıllarda,
uçucu ya  üreten tesislerin sayısının artmasına neden olmu tur (Serin ve ark. 2006). Dı
ticaret kayıtları incelendi inde son yıllarda i lenmi  bitkisel ürün ihracatında bir artı  oldu u
gözlenmektedir. Bu geli me firmaların ürünlerini i lenmi  olarak ihraç etmeye istekli 
olduklarını, kurulu larını bu yönde yapılandırmaya yönelttiklerini göstermektedir (Öktem ve 
Özer, 2006). Ancak bu yapılanma nihai tüketiciye kadar ula tırılmak zorundadır.

letmelerin ARGE çalı malarına önem ve de er vermesinin sa lanması
(Z1, Z3, Z7, Z8, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17): 

ODBOÜ’ye yönelik 15 Asya ülkesinde gerçekle tirilen ara tırmada ODBOÜ konusundaki 
mevcut bilgilerin yetersiz oldu u ve bu kaynakların geli tirilmesi için veri sa layan arazi 
incelemeleri ve de er belirlemeye yönelik uygulama çalı malarına gereksinim bulundu u
vurgulanmaktadır. Bu ara tırmada önemli görülen ARGE konuları 7 ba lıkta toplanmı tır
(Vantomme et al, 2002). Bunlar: 

1. Önemli ODBOÜ türleri için kaynak envanterleri, 
2. ODBOÜ’den faydalanma konusundaki bilgi düzeyini geli tirmeye yönelik 

ethnobotanik çalı malar, 
3. Önemli ODBOÜ türlerinin büyüme, hasılat ve do al gençle tirme çalı maları,
4. Yayılma, ıslah teknikleri ve genetik geli me konularındaki çalı malar,  
5. leme, ta ıma ve depolama teknikleri konusundaki geli meler, 
6. Gelir yaratma ve pazar ara tırmaları,
7. Ulusal ve Asya pazarları için önemli ODBOÜ üzerine odaklanmı  pazarlama 

çalı maları.

letmeler mal karmalarını geni letmek, ürüne yönelik bilgi eksikliklerini gidermek ve 
verimliliklerini yükseltmek amacıyla ARGE çalı malarını desteklemelidirler. Ege hracatçı
Birliklerinin defne ve kekik konusunda yapılan bazı ARGE çalı malarını desteklemesi bu 
bakımdan oldukça önemli bir adımdır.
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3.2.4. Do al Kaynaklarla lgili Öneriler  

Sudan maksimum yararlanarak yaz kuraklı ının etkilerini azaltma (Z2, Z7, Z9, Z13):  

Ege Bölgesinde ODBOÜ`ler için yaz kuraklı ının etkilerini azaltan ve en az masrafla en fazla 
su sa layan eylemlere öncelik verilmelidir. Bu eylemlerden birincisi ODBOÜ yeti me ortamı
içerisinde bulunan dere kenarları, su birikintileri vb. alanların tahsisinde ODBOÜ’ne öncelik 
vermek; ikincisi bu tip alanlarda, orman yangını söndürme vb. amaçlara da hizmet 
verebilecek su göletleri olu turmak eklinde dü ünülebilir.

Maki içerisindeki uygun alanları ODBOÜ üretimine ayırma (Z2, Z7, Z13, Z15): 

Maki alanları, birincisi, odun hammaddesi üretimi bakımından verimsiz kabul edilmesi ve 
odun hammaddesi üretimine yönelik stratejilerin uygulanmak istenmesi; ikincisi ormancılık
etkinlikleri dı ındaki kullanımlara (tarım, yerle im, turizm vb.) tahsis edilmesi nedeniyle 
yo un baskı altında bulunmaktadır. Baskı, maki alanlarının kendi içerisinde i levlere 
ayrılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bu amaçla, orman i levlerinin belirlenmesi çalı malarına
maki alanlarının dahil edilmesi zorunludur. Bu çerçevede de ODBOÜ üretimine ayılan bazı
maki alanlarından ODBOÜ’lerin hasadına izin verilebilir.  

Özel arazilerin bazı ODBOÜ üretimine tahsisinin ve kültüre alınmasının desteklenmesi 
(Z2, Z4, Z7, Z8, Z9, Z13, Z14, Z15): 

Ekonomik de eri yüksek olan, arz açı ı bulunan ve tahrip edilen kaynakların rehabilitasyonu 
için bazı ODBOÜ’lerin kültüre alınması te vik edilmeli, bu konuda orman köylüsüne teknik 
ve mali yardım yapılmalıdır (Bilgin ve ark. 2005; Türker ve ark. 2006).

ODBOÜ yeti tiricili i fazla emek gerektirmemesi, mevcut ve küçük alanlarda üretilebilme 
kolaylı ı, bir kez dikildikten sonra 8-12 yıl hasat vermesi, zeytin vb. tarım a açlarıyla birlikte 
yeti ebilmesi, pazarlama olanaklarının geni  olması, özel firmaların ürünü üreticinin 
aya ından alması gibi avantajları nedeniyle orman köylülerinin gelirlerini arttırmaya yardım
edebilecek bir üretim biçimidir (Okan ve afak, 2004).

Kültüre alma etkinliklerinin ova köylerinde gerçekle mesi orman köylerinin 
kalkındırılmasında etkili olmayacaktır. Öte yandan kültüre alma do al (organik, ekolojik) 
ürün niteli inin kaybolması tehlikesini gündeme getirmektedir. Buna göre do al ürün ve 
kültür ürünü seçeneklerinin her ürün ba lamında bir politikaya kavu turulması gerekmektedir. 

3.Sonuçlar

Son yıllarda Türkiye’deki ara tırmaların yönü orman kaynaklarının orman i levlerini dikkate 
alarak nasıl yönetilebilece i sorununu çözmeye odaklanmı tır. Ancak bunlar tam anlamıyla
uygulamaya aktarılamamı tır. Bu kapsamda ODBOÜ i levi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu 
önem sayesinde halen tali ürün statüsünde gözüken ODBOÜ’ler, i levsel yönetim anlayı ı ile 
birlikte, amaç sıralamasında öncelik kazanabilecektir. Ancak bu geli melerin 
gerçekle ebilmesi için ODBOÜ sektörüne daha fazla önem vermek, ara tırmaları
yo unla tırmak ve kaynak tahsis etmek gerekmektedir. 

Literatürde genel olarak odun hammaddesi dı ındaki tüm ürünler odun dı ı orman ürünleri 
kavramı ile ifade edilmektedir. Odun dı ı orman ürünlerinin bu geni  ifade biçimi yerine dar 
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kapsamlı tanımın kullanılması ile sorunların belirlenmesi ve çözümü kolayla acaktır. Ayrıca
bu ifade biçimi i levsel planlamaya yönelik arazi tahsisi çalı malarına da yardımcı olacaktır. 
Ba ka deyi le odun dı ı orman ürünleri aslında alt sektör olarak de il, bir sektör olarak ele 
alınmalıdır. Bu çalı mada odun dı ı orman ürünleri kavramı dar kapsamda ele alınmı  ve 
odun dı ı bitkisel orman ürünleri ile sınırlandırılmı tır. Bu kapsam, gerçekle tirilen SWOT 
analizinin unsurlarını ayrıntılı açıklamaya yardımcı olmu tur.

ODBOÜ üretim miktarının gelecekte artması beklenmektedir. Ancak bu üretim artı ı ile pazar 
dengelerinin nasıl de i ece i ve Türkiye’nin pazardaki payı bilinmemektedir. Bu nedenle tür 
ve ürün bazında kapsamlı ODBOÜ pazar ara tırmasına acil gereksinim bulunmaktadır. 
ODBOÜ’lere yönelik pazar ara tırması yatırım kararında öncelikli rol oynamaktadır.
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