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DEFNE ÇALIŞTAYI BİLGİ NOTU 

Defne Çalıştayı; Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kastamonu Üniversitesi’nin bağlı 

birimleri olan Orman Fakültesi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, 

Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin katkıları ile 15 Aralık 2021 tarihinde 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonu’nda Online olarak gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştay; açılış ve protokol konuşmaları, 1. oturum ve 2. oturum olmak üzere 3 bölümden oluşmuş 

olup oturumlarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün temsilcileri çevrimiçi, yüz 

yüze ve uygulama sahasından olmak üzere toplam 15 bildiri sunmuşlardır. Çalıştayda; defne 

sahalarının rehabilitasyonu, defnenin iç pazarda kullanımı ve ürün çeşitliliği, defnenin ekolojisi ve 

yetişme ortamı özellikleri, defne sahalarında hasılat ve envanter çalışmaları, orman köylülerinin 

defne üretimi konusundaki beklentileri, defne sahalarında yaprak işletme şekilleri, defne 

yetiştiriciliği, defne yaprağının üretimi ve standardizasyonu, defne yağı ve kimyası, defnenin tıbbi 

bitki olarak kullanımı, defne yaprağı yağının antikorona özellikleri, defnenin ekonomik değeri ve 

pazar durumu, defne üreticiliğinin sosyo-ekonomik önemi ve üretici profilinin belirlenmesi, defne 

sahalarında üretimi artırıcı önlemler ve defne bahçeleri konuları üzerine sunumlarını 

gerçekleştirmişlerdir.   

Çalıştay’ın ilk bölümü olan açılış ve protokol konuşmaları kapsamında Orman Genel Müdürü 

Sayın Bekir KARACABEY ve sonrasında Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi TOPAL konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.  

Orman Genel Müdürü Sayın Bekir KARACABEY yapmış olduğu açılış konuşmasında: bitki 

çeşitliliği kapsamında defne, defne eylem planı, defnenin envanteri, üretimi, tescillenmesi, 

ekonomiye katkısı vb. konular üzerinde durmuştur. Sonrasında Kastamonu Üniversitesi Rektörü 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL desteklerinden dolayı bütün paydaşlara, katılımcılara ve 

Orman Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sunarak konuşmalarına başlamıştır. Sayın Prof. Dr. 

Ahmet Hamdi TOPAL konuşmasının devamında ormancılık ve tabiat turizmi ihtisaslaşma alanına 

bağlı olarak Kastamonu Üniversitesi’nin paydaşlar ile yapmış olduğu işbirliklerine, araştırma ve 

diğer faaliyetlere, defne üretimi, defnenin bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması, bu konuda 

Kastamonu Üniversitesi’nin vermekte olduğu eğitim, Ar-Ge vb. desteklere değinmişlerdir. 

Açılış ve protokol konuşmalarının tamamlanması ile birlikte 1. ve 2. oturumlar gerçekleştirilmek 

suretiyle Defne Çalıştayı tamamlanmıştır.     

Defne Çalıştayı’nda aşağıda belirtilen konulara değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur: 
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DEFNE ÇALIŞTAYI PROGRAMI 

15 Aralık 2021 Çarşamba 

Açılış: 

Açılış ve Protokol Konuşması : 09:30 - 10:00 

Orman Genel Müdürü Sayın Bekir KARACABEY’İN Konuşmaları 

KÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL’ın Konuşmaları 

Kurum Temsilcileri ve Akademisyenlerin Sunumları 

I. Oturum:  10:00 – 12:15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol AKKUZU 

I. Oturum Konuşmacıları

10:00 – 10:15  Fahri SÖNMEZOĞLU - Kastamonu Orman Bölge Müdürü 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Defne Sahalarında Rehabilitasyon 

Çalışmaları 

10:15 – 10:30  Ahmet ER – Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

Defne Sahaların Rehabilitasyon Çalışmalarında Örnek Uygulamalar 

10:30 – 10:45 Özgür BALCI - OGM Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanı 

Defnenin İç Pazarda Kullanımı ve Nihai Ürün Çeşitliliği 

10:45 – 11:00 Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY – Kastamonu Üniversitesi    

Defnenin Ekolojisi Yetişme Ortamı Özellikleri 

11:15 – 11:30 Sadettin GÜLER- Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Defne Sahalarında Hasılat ve Envanter Çalışmaları 

11:30  –11:45 Doç. Dr. Neşat ERKAN - Arş. Gör. Edanur AYHAN – Bursa Teknik Üniversitesi 

Orman Köylülerinin Defne Üretimi Konusundaki Beklentileri: Karacabey Örneği 

11:45 – 12:00 Dr. Sevda POLAT – Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü  

Defne Sahalarında Yaprak İşletme Şekilleri ve Standardizasyonu 

12:00 – 12:15  Doç. Dr. Salih PARLAK - Bursa Teknik Üniversitesi 

Defne Yaprağı Üretim Süreci 

Soru - Cevap: 12:30-13:00 
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II. Oturum:  14:00- 16:00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Miraç AYDIN 

II. Oturum Konuşmacıları

14:00 – 14:15 Doç. Dr. Ünal Karık -  Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Defnenin Kültüre Alınması ve Islahında Önemli Parametreler  

14:15– 14:30 Doç. Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ – Bartın Üniversitesi 

Defne Yağı ve Kimyası    

14:30 – 14:45 Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi      

Defnenin Tıbbi Bitki Olarak Kullanımı 

14:45 – 15:00 Prof. Dr. İbrahim USLU – Fitoderman Danışmanı 

Defne Yaprağı Yağının Antikorona Özellikleri Hakkında Bilimsel Çalışmalar ve 

Salgının Defne Sayesinde Hiçbir Aşıya Gerek Olmadan Tamamen Önlenmesi 

15:00 – 15:15 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Duran ÇELİK - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   

Defnenin Ekonomik Değeri ve Pazar Durumu 

15:1 5 – 15:30 Dr. Fevzi BİLGİN - Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Defne Üreticiliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi ve Üretici Profilinin Belirlenmesi 

15:30 – 15:45  Elif UZUN - Öz-Tem Orman Ürünleri Şirket Ortağı 

Defne Sahalarında Üretimi Artırıcı Öneriler ve Defne Bahçeleri Hakkında  

Kapanış:15:45-16:30 

https://akbis.osmaniye.edu.tr/@aliihsanozturk
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AÇILIŞ KONUŞMALARI 

Orman Genel Müdürü 

Sayın Bekir KARACABEY’İN Açılış Konuşmaları 

Açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey özetle “Bölgemiz için önemli 

bir ekonomik gelire sahip olan defne çalıştayını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İki 

oturum şeklinde gerçekleşecek olan çalıştayımız da birbirinden değerli akademisyenlerimiz 

sunumlarını yapacaklardır. Düzenlemiş olduğumuz bu çalıştayın ülkemize, ülkemiz ormancılığına 

fayda sağlamasını temenni ediyorum” dedi. 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL’IN Konuşmaları 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL konuşmalarında özetle “ Üniversitemiz Ormancılık 

ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan bir üniversite bu kapsamda bölgesel kalkınmada misyon 

farklılaşması çerçevesinde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz ve bu 

bağlamda ihtisaslaşma sahamızla alakalı olarak, en büyük paydaşlarımızdan biri olan Orman 

Genel Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda paydaşımızla işbirliğini hayata geçirdik. Bu kapsamda 

hem akademik hem de ARGE olarak Üniversitemiz, bölge müdürlüğü ile beraber çalışmalar 

yapmaktadır. Defne sahalarından alınan örnek numuneler, üniversitemiz merkezi araştırma 

laboratuvarında analiz edilerek gıda, kozmetik, ilaç alanlarında da kullanılması için çalışmalar 

sürdürülüyor. Ülkemiz için çok kıymetli olan bu değeri ve önemi belirtmek üzere düzenlemiş 

olduğumuz bu çalıştay için emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. 
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SUNULAR 

I. Oturum Konuşmacıları

Sayın Fahri SÖNMEZOĞLU 

Kastamonu Orman Bölge Müdürü 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Defne Sahalarında Rehabilitasyon 

Çalışmaları 

Kastamonu asli odun üretimi konusunda Türkiye’de lider olarak bilinmektedir. Asli odun üretimi 

dışında defne ve kestane üretimi konusunda da Türkiye’de öncü olabilecek bir potansiyele sahip. 

Bu potansiyelin kıymetlendirilmesi konusunda yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 

Kastamonu Üniversitemizin Saygıdeğer Rektörü ve Rektör Yardımcısı orman fakültesi dekanı, 

dekan yardımcıları, tüm akademik kadrosu daha kaliteli ormancılık çalışmaları yapabilmemiz 

konusunda bizleri oldukça destekliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok daha 

kaliteli işler ve hizmetler yapabileceğimizi düşünüyoruz. 

Defne tarihsel geçmişten günümüze değin bulunduğu alanda aslında bir mahsul olmasına rağmen 

hep faydalanma kültürü ve anlayışı sebebiyle sürekli defnenin aleyhine işleyen bir süreç söz 

konusu. Şöyle ki; sürekli her üç senede bir defnenin etrafındaki floraya hiçbir şekilde müdahale 

edilmiyor ve defne baskı altında kalıyor. En nihayetinde uzun bir geçmişi dikkate aldığınızda 

aradan geçen süreç içerisinde defnenin etrafında bulunan diğer maki elemanları, ağaçlar ve 

ağaççıklar defneyi örtebilmektedir. Dolayısıyla defne bir yerde ışığa ulaşamadığı zaman yaşam 

mücadelesini kaybedebilmekte veya kaybetme noktasına gelmektedir. Kastamonu Orman Bölge 
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Müdürlüğümüzde ve diğer bölgelerdeki defne sahalarının yoğun bir şekilde bulunduğu yerlerde 

sürekli defnenin aleyhine devam eden bu durum karşısında bizleri defne sahalarında bir şeyler 

yapmaya mecbur etmiştir. Biz de Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda 

özellikle başta Cide olmak üzere İnebolu, Çatalzeytin, Bozkurt orman işletme müdürlüklerimizde 

yeni sahalar tespit ederek bu sahalarda defnenin yaşama alanını genişletme doğrultusunda birçok 

alanda plan değişiklikleri yaptık ve uygulamalara başladık. Yine eski geleneksel metotla defne 

hasadımız devam ediyor. Fakat özellikle üniversiteden hocalarımızın bizimle olmasıyla birlikte 

Cide’de toplumunda katkısını ve katılımını sağlayabildiğimiz yerlerden daha ziyade çok önemli 

rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Bu süreçte yaptığımız arazi incelemelerinde her ne kadar 

diğer maki elemanları özellikle ağaç ve ağaççıklar defneyi kapatsa da altta defnenin mevcut 

olduğu, fakat baskı altında olması nedeniyle hali hazırda görülemediğini uzaktan bakıldığında 

burada defnenin mevcut olduğu görülememektedir.  

Orman Genel Müdürlüğümüz 24.01.2020 tarihli “Defne Yaprak ve Meyve Faydalanması” başlıklı 

teşkilatımıza gönderdikleri talimatlar gerçekten defnenin daha iyi alanlara daha iyi yaşama 

alanlarına kavuşturulabilmesine dönük çok önemli çok kıymetli talimatlar içeriyor. Biz de bu 

doğrultuda öncelikle defnenin asli tür olması gereken alanları tespit etmeye başladık. Bu 

doğrultuda öncelikle Cide olmak üzere İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, yine Sinop ilindeki Türkeli 

Ayancık Sinop ve Gerze işletmelerimizde yani sahil bandında şuana kadar takriben 3000 hektar 

alanı tespit ederek birkaç yıl içerisinde bu alanın rehabilite edilmesi defnenin açığa çıkarılması 

doğrultusunda çalışmalara başladık. Şimdi genel müdürlüğümüzün talimatının birinci evresi bu 

alanların tespit edilerek, bu alanların defne merkezli bir ormancılık anlayışıyla yönetilmesini 

içeriyor. Yani bu tespit ettiğimiz alanlarda aktör, defne olacak tüm ormancılık çalışmaları tüm 

müdahaleler defnenin lehine yönlendirilip yönetilecek. Şimdi bizim çalışma yaptığımız bölgelerde 

defne ile beraber diğer yapraklı türlerin de uzun süreçte sürekli defnenin aleyhine yapılan 

müdahaleler nedeniyle daha fazla öne çıktığını gözlemledik.   

Buralarda iki senedir yaptığımız müdahaleler neticesinde ortaya çıkan tabloda defnenin rahat 

yaşama alanına kavuşturulduğu bu yerlerde bir çay bahçesini andıran nitelikte defnelikler oluştu. 

Yani bir yılda aldığı ışık sayesinde binlerce kök sürgününden yeni defnenin ortaya çıktığını yine 

kütük sürgünlerinin çok daha canlı bir şekilde harekete geçtiğini ortalama bir yılda 1-1,5 metre 

boya erişebildiğini memnuniyetle müşaade ettik. Tabi bu yapılan çalışmaların neticesini görmek 

bizleri daha da cesaretlendiriyor.  Biz bu çalışmaları yaparken bu alanda mevcut olan diğer tüm 

türlerin de temsilcilerini koruyup muhafaza ediyoruz.  Fakat buranın asli unsurunun defne olduğu 

gerçeğini de göz ardı etmiyoruz. 

Şuana kadar bu çalışmalarla birlikte defne üretimimiz de doğal olarak arttı. 2021 yılında takriben 

1700 ton defne üretebildik. Tabi benim şahsen Bursa bölge müdür yardımcılığı geçmişim 

nedeniyle Bursa’da belki de Türkiye’nin en kaliteli defne alanlarının oluşturulduğu yeni 

Karacabey işletme müdürlüğünde bölge müdür yardımcımız ileriki zaman diliminde oradan canlı 

yayınla tüm katılımcılarımıza bilgiler arz edecek. Yapılan rehabilitasyon çalışmalarının bugün 

geldiği noktayı tüm katılımcılarımızın görmesini sağlayacak. Karacabey’de 2003 te başlayan 

çalışmalar sayesinde artık çok üstün nitelikli bir tarafta kestane bir tarafta ıhlamur ve alt tabakada 

defnenin sahanın tamamına hakim olduğu bir tablo ortaya çıktı. Yani insanlar bir taraftan 2-3 yılda 
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bir defneden faydalanarak çok ciddi gelirler elde ederken bir taraftan üst tabakada bulunan 

kestanelerin meyvelerini toplayarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Yine aynı alanda bulunan 

ıhlamur ağaçlarıyla ıhlamur çiçekleri toplayarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Aynı alan aynı 

zamanda bal üretilen alanlara dönüşüyor. Yani çok yönlü faydalanma sahada mevcut olan tüm asli 

türlerinde büyük ölçüde korunmasıyla birlikte ki bu alanlarda hem Bursa’daki çalışma 

bölgelerimizde hem Kastamonu’daki çalışma bölgelerimizde defnenin asli tür olarak bulunduğu 

yerlerde çok çeşitli çiçekli ve meyveli ağaçlarımız ve ağaççıklarımız bulunmaktadır. Bu vesileyle 

buralarda yaşama alanı oluşturma konusunda öncelik tanıyoruz. 

Biz şuna inanıyoruz yakın gelecekte bu alanlar çok yönlü insanların faydalandığı alanlara 

dönüşecek. Hem defneden ciddi manada faydalanılarak gelir elde edilecek hem de aynı alanlar bal 

üretilen alanlar olacak. Kestane meyvesi üretilen alanlar olacak. Dolayısıyla mevcut vaziyette bu 

alanların şöyle bir özelliği var bunu size özellikle iletmek istiyorum. Bu alanlar şu an ulaşımın 

imkansız olduğu yerler. Büyük ölçüde insanların yaya olarak ulaşabildiği hiçbir şekilde hiçbir 

nakil vasıtasının hareket kabiliyetinin olmadığı yerler. Böyle olmasının temel sebebi de elbette ki 

burada yol yok. Biz orman teşkilatı olarak öncelikle bu alanlara ulaşım alt yapısını oluşturmak 

durumundayız. Geçtiğimiz yıl özellikle Cide işletmemizde bu alanlara ulaşım konusunda oldukça 

mesafe aldık. Tabi ulaşımda gerçekleştirdiğimiz hamleyle birlikte toplumda artık orman iradesinin 

ve üniversitenin de sıklıkla bu alanda birlikte bir şeyler yapmamız nedeniyle çünkü burada bazı 

toplantılar yaptık halkın katılımıyla birlikte tatbikatlar yaptık. Yöre insanı artık çalışmaların 

uygulama boyutuna geçtiği konusunu büyük ölçüde idrak ettiler ve iki sene öncekine göre 

toplumun bu çalışmalara katkı ve katılım sağlaması noktasında çok çok daha iyi yerdeyiz.  

Tabi bu işlerin başarıya ulaştırılabilmesi için yöre insanının bu çalışmaların kendilerine kısa ve 

orta vadede çok büyük katkılar sağlayacağına inanması, sahiplenmesi ve destek olması gerekiyor. 

Bu kıymetli alanların daha yüksek ekonomik değer üretebilecek şekilde ıslah edilmesi, rehabilite 

edilmesi konusunda öncelikle kendi ekip arkadaşlarımı bu işe inandırmaya ve bu işi 

sahiplendirmeye çalıştım. Başta bölge müdür yardımcılarımız olmak üzere; şube müdürlerimiz, 

özellikle odun dışı ürün ve hizmetler şube müdürümüz, silvikültür şube müdürümüz tüm bu 

alanlardaki işletme müdürlerimiz, işletme şeflerimiz, orman muhafaza memurlarımız,  bu işin 

önemine inandılar ve gelecekte bu alanların çok daha önemsenen ve büyük faydalar sağlayacak 

alanlar olduğunu anladılar.  Şükürler olsun. Başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük 

hocamız ve diğer tüm akademik kadrodaki arkadaşlarımızın çok büyük katkısı ve desteği oldu. 

Tabi kurumun, teşkilatın bu işe inanması her şeyin başı. Beraberinde yöre insanında artık bu işi 

sahiplenmesiyle birlikte inşallah 2022 yılı itibariyle Kastamonu’da defne rehabilitasyon 

çalışmaları yeni bir evreye geçecek.  

Biz şuna inanıyoruz bunların tecrübesine de sahibiz yaptığımız çalışmalar tamamlandığında ikinci 

periyotta yani ilk müdahale yaptığımız diyelim ki 2021 yılında açığa çıkardığımız defne 

alanlarından 3 yıl sonra hektarda 30-35 tona kadar ulaşan bir faydalanma noktasına 

ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Defne sahasında Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerimizle 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK hocamızla beraber sahada yaptığımız incelemelerde 

bu sene ve geçen sene yapılan çalışmalarda tek tük bulunan defne sahasında defnelerin patladığını 

gördük. Dolayısıyla inşallah çok kıymetli bir çalışmanın başlangıç ve belli bir evreye geçme 
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noktasındayız. Bu bölgenin çok değil 10 yıl içerisinde Türkiye’de en çok defne üretimi yapılan 

alan olacağını düşünüyorum. Cide Türkiye’de defne üretiminin merkezi olacak, şu an Bartın bu 

konuda önde gözükmesine rağmen biz çok sağlıklı bir sistem ve alt yapı oluşturuyoruz. Biz mevcut 

sahaları çok daha genişleterek, verim gücünü artırarak yine çok yönlü faydalanmayı tüm sahada 

bulunan bitkilerden maksimum oranda fayda elde edileceği bir ormancılık çalışması noktasına 

getireceğiz.  Bursa’daki tecrübelerimiz neticesinde ışığın toprağa ulaştırılmasıyla birlikte defnenin 

kök sürgününün canlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde özellikle Bursa’da ikinci dönüşümde 

yani altıncı yılında sahanın tamamen defneyle kaplandığını gördük. Dolayısıyla yani özellikle 

defneyi olumsuz etkileyen bitkilere müdahale ederek defneye öncelik vererek defnenin dipten 

kesilmesi şeklindeki uygulamanın ve toprağa ışığın inmesiyle birlikte iyi bir faydalanma yöntemi 

olduğunu gördük. Bunu Bursa’daki deneyimlerimizden sonra Kastamonu’da da gördük.  

Önümüzdeki süreçte bu konudaki çalışmalarımızı Türkiye’nin yetişen her yerinde 

yaygınlaştırabilirsek defneden çok büyük faydalar elde edeceğimizi düşünüyorum. Hiçbir şekilde 

yaprak faydalanması gibi bir hasat yönteminin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 

kesinlikle bu türün ciddi manada zarar görmesi sonucunu doğuruyor. Yine kök seviyesinden 

kesilmek suretiyle yeni jenerasyonun bu şekilde elde edilmesiyle çok güzel neticeler 

alınabileceğini düşünüyorum.  

Ben başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Rektör Yardımcımız, Orman Fakültemizin ve diğer 

bölümlerimizin çok kıymetli hocalarına özellikle Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY hocamıza tüm 

bu odun dışı orman ürünleri ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bize sundukları müthiş katkı ve 

destekleri için teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm hocalarımıza selam ve saygılarımı arz ediyorum. 
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Sayın Ahmet ER 

Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

Defne Sahaların Rehabilitasyon Çalışmalarında Örnek Uygulamalar 
(Bu sunum defne sahasından uygulamalı olarak yapılmıştır) 

Karacabey kurşunlu defne sahasından araziden herkesi selamlıyorum. Burası Karacabey kurşunlu 

köyü, deniz kıyısı tam “Laurus” zonu olarak ifade ettiğimiz zonlardan birindeyiz. Burada bu 

sahanın eski hali bozuk orman alanıydı. 2011 yılında defne rehabilitasyon çalışmaları burada 

başlandı. Tabi o zaman bu konunun mevzuatı yoktu.  Bu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek oldu. 

Daha sonra genel müdürlüğümüz doğal defne sahalarında bozuk sahalarda hatta silvikültürün, 

ormancılığın, ekosistemin el verdiği yerlerde ormanlarda bile defne rehabilitasyonuna izin veren 

2020 yılında bir emir yayınladı.  

Doğal defne alanlarında defne rehabilitasyonları kapsamında burası bitkisel üretim işletme sınıfına 

alınıyor ve buranın doğal türü olan orman zonlamalarından bitki zonlamalarından ismini veren 

“Laurus” olarak ifade edilen defne sahalarının ki bu sahalar 20-30 yıldır vahşi üretim yapılan 

defne sahalarıdır. Bu sahalarda defne üretimi çok azalmıştı, hatta üretilemez duruma gelmişti. Tabi 

kötü uygulama ormancılara bir şekilde faklı uygulamalar yapmaları gerektiği gerçeğini gösterdi. 

Daha sonra burada Orman Genel Müdürlüğünün özel izniyle defne lehine bakım müdahaleleri 

başlatıldı. Tabi buralar Marmara ikliminin hakim olduğu alanlar. Bu alanlarda defne haricinde 

birçok tür vardı. Bu türler defneyi bakı altına almıştı. 2011 yılında yeni bir çalışma başlatıldı ve 

6831 sayılı orman kanunun 401. maddesi o köyde oturan herkesin hak sahipliğini içeriyordu. Ama 

burada devamlı bir bakım çalışması yapılması gerektiği için bir şekliyle burada hak sahipliği 

alansal olarak kişilere teslim edildi. Dendi ki bizim kontrolümüzde bizim ön gördüğümüz bakım 

müdahalelerini yapacaksınız ve bu müdahalaleri yapan insanlar bir şekliyle buradaki defne 

faydalanmalarından birincil olarak hak sahibi olacak. Yani farklı bir uygulama yapıldı, burada 

sahalar kişilere parçalandı. Sonra kişilere ormancı teknik elemanlar gözetiminde bakım 

müdahalelerine başlandı. Kontrolsüz defne faydalanması yapıldığı için bu alanlarda defne 

yoğunluğu çok azalmıştı. Şimdi burada tabi ki uygulamayı yaparken ara ara fark ediyorsunuz 

boylu ıhlamur ağaçları var. Yer yer kestane ağaçları var. Bunlar ekosistemin değerli türleri olduğu 



14 

için ekosistemde çok fazla değişiklik yapmamak için bu ağaçlar korumaya alındı. Saha şu an defne 

bahçesi haline geldi. Ekosistem için değerli türler korundu.  

Bu bakım çalışmaları sonucunda ilk yılda hektarda 4-5 ton olan defne verimi hektarda 35 tona 

kadar çıktı. Şu anda gezdiğimiz sahada 2 yaşında bir defne sahası yani 2 vejetasyon devresi 

geçirmiş defne sahalarını görüyorsunuz. Defne sahasındaki üretim garanti altına alındıktan sonra 

defne yaprağından faydalanma çalışmaları da başladı.  Defne kurutma tesisi kuruldu. 70 kişiye 

yakın vatandaş geçimini bu defneliklerden sağlıyor. Buranın eski hali bozuk yapraklı ormandı. 

Birçok çalı, maki türü yıllık olarak burada vardı.  Şu anda düzenli defne üretim sahalarını 

görüyorsunuz. Bizimde bu çalışmalar bittikten sonra defne kök yoğunluğu defne taç sayısı belli 

adedi aştıktan sonra genel müdürlüğümüzden, silvikültür dairesinden,  odun dışı dairesinden, 

orman idaresi planlamadan,  amenajman dairesinden arkadaşlar geldi. Yapılan çalışmayı gördüler 

ve bu çalışmanın memleketin ormancılığın hayrına olduğunu, böyle olduğu zaman doğal 

defneliklerin olduğu gibi korunacağı ve daha düzenli ormanlarda ekosistemi tahrip etmeyen daha 

düzenli bir defne üretiminin yapılacağına kanaat getirilince 2020 şubat ayında ormancılıkta devrim 

sayılabilecek bu emir sağlandı.  

Bir saha defne üretiminin doğal olarak üretilmesine uygun ve belli bir kök yoğunluğunda defne 

türü varsa orası bitkisel üretim işletme sınıfı olarak defne üretim sahasına ayrılıyor. Buradaki 

bakım müdahaleleri defne lehine yapılıyor. Defnenin doğal üretimini geliştirebilecek şekilde 

yapılıyor. Çalışmalar sonucunda defnenin sahada yoğunluğu artıyor özellikle defne, çalı, yer yer 

ağaççık boyutuna ulaşabilen bir bitki olduğu için çok ciddi bir kök sürgünü verme özelliği var. 

Ayrıca bu sahalar toplandıktan sonra özellikle üçüncü yılda çiçeklenme çok artıyor. 

Çiçeklenmenin sonucunda oluşan tohumlardan boşluklardan da defne ferdi geliyor. 4-5 ton defne 

verimi alınan sahalarda, 3 yılda bir olmak üzere şu anda 35 ton defne verimlerine ulaşıldı. Bu 

çalışmalar yapılırken tabi yine ekosistemde belli ender türlerin korunacağı zonlar oluşturuluyor. 

Bu zonlara müdahale edilmiyor. Buradaki ekolojik türlerin yok olmasının da önüne geçiliyor. Biz 

bu çalışmalardan ormancılar olarak çok memnun kaldık. Daha önce binlerce alanda yapılan 

kontrolsüz defne üretim çalışmaları şu anda, bu kurşunlu köyü için yaklaşık 300 hektarlık alana 

düşürüldü. Bunun sonucunda defne verimi belki 2 bin hektarlık alandan elde edilecek defne 

veriminden daha fazla miktara ulaştı. 

Çünkü defne verim artışı meydana geldi. Bu çalışmalardan biz de Kastamonu olarak faydalanmak 

istiyoruz. Kastamonu doğal defne yayılışının belki Türkiye’de bir veya ikincisi Zonguldak ve 

Kastamonu doğal defneliklerin bir şekilde çok yoğun şekilde ormanlara yayıldıkları alanlar. 0 ila 

300m rakım arasında ama maalesef bu defne üretimi vahşi üretim olarak yapıldığı için 

defneliklerde azalmalar oluyor. Bu yüzden bu çalışmalarımızı Kastamonu Cide bölgesinde de 

başlattık. Bakım müdahalelerini yaptık. İlk sonuçlar Bursa sahasından daha da güçlü bir gelişim 

göstereceği ilk kanaatimiz. İnşallah bizim şu anda hasılat planına bağladığımız yaklaşık 3800 

hektar defnelik alanımız var. Defne rehabilitasyon çalışmaları defne lehine bakım çalışmaları bir 

şekliyle istediğimiz sonuca ulaşırsa Kastamonu defne üretiminde Türkiye’de amacımız birinci 

yapmak. Defnenin yaprak kalitesi olarak güneşi görmesi gerekiyor. Bu güneş yaprağının içindeki 

maddeler uçucu yağ oranı çok daha yoğun oluyor. Tabi bunlar bir şekliye sanayii tesislerinden 

gelen geri bildirimler. Biz Kastamonu Orman Fakültesi olarak bu işin usta, çırak ve sanayici olarak 

değil daha bilimsel verilere oturmasını sağlamak amacıyla yapıyoruz. Bu konuda Kastamonu 

Orman Fakültesiyle beraber her ay defnede yaprak verimi ve defnedeki yaprağın değişimi ile ilgili 

teker teker karşılaştırmalar yapıyoruz.  Bu sonuçlar çıktığında inşallah Kastamonu şartlarında 
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Kastamonu defnesinin tüm özellikleri ortaya çıkacağı gibi bu çalışmaların ne yönde evrilmesi 

noktasında da bize ışık tutacak.  

Tabi bu defne rehabilitasyon bakım çalışmalarının bir yaprak kalitesi üzerine çok olumlu etkisi 

var. İkinci olarak ta doğal defneliklerin bir şekliyle korunmasını da sağlıyor. Çünkü üretimi belirli 

alanlarda yoğunlaştırdığımız zaman buradaki yaprak verimini yaprak kalitesini artırdığımız zaman 

bir şekliyle aslında doğal defneliklerimizi de korumuş olacağız. Dünya defne üretiminin %90’nını 

Türkiye sağlıyor. Defne uçucu yağı alternatif uçucu yağlara oranla en ucuz elde edilen uçucu yağ 

alternatifleri gül, lavanta ve diğer uçucu yağ türleri. Bunların tabi maliyeti çok yüksek. Defne temel 

uçucu yağ olarak en ucuz elde edilen bir tür olduğu için dünyada da çok tercih edilen bir bitki. 

Yani biz defne üretimini arttırırsak bunun pazarlanması konusunda en küçük bir sıkıntı yoktur. 

Tabi bir şekliyle pazarlama ticaret, bir şekliyle ormancılar olarak biz ekosistemde defnemizin yok 

olmasına yol açacak üretim metotlarındansa, defnenin hayatiyetini çok sağlıklı olarak devam 

ettirdiği üretimin belli alanlarda yoğunlaştırıldığı alanlar oluşturmaya çalışıyoruz.  

Tabi şunu da söylemek lazım her şey artık makinalı çalışmaya dayanıyor. Artık makinalı 

çalışmanın olmadığı alt yapının yapılmadığı alanlardan defne üretmek çok daha maliyetli olmaya 

başladı. Yani buradaki defne üretim maliyeti birse doğal alanlardan defne üretme maliyeti beştir. 

Ve bu insan gücüne dayanıyor. Bizlerde defne üretimine defne üretim sahaları olarak ayrılmış ve 

bu şekliyle üretimi buralardaki sahalarda yoğunlaştırarak yani birim alandan daha fazla defne 

üreterek doğal defneliklerimizde de müdahale etmeninde önüne geçmiş olacağız. Bizi bu nokta 

çok daha fazla ilgilendiriyor.  

Yani Kastamonu doğal yetişme ortamı itibariyle Türkiye’nin defne varlığının en yüksek olduğu 

yerlerdir. 
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Sayın Özgür BALCI 

OGM Odun Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanı 

Defnenin İç Pazarda Kullanımı ve Nihai Ürün Çeşitliliği 
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Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY 

Kastamonu Üniversitesi 

Defnenin Ekolojisi Yetişme Ortamı Özellikleri 
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Sadettin GÜLER 

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Defne Sahalarında Hasılat ve Envanter Çalışmaları 



24 
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26 



27 



28 

Doç. Dr. Neşat ERKAN - Arş. Gör. Edanur AYHAN 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Orman Köylülerinin Defne Üretimi Konusundaki Beklentileri: Karacabey 

Örneği 



29 
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Dr. Sevda POLAT 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Defne Sahalarında Yaprak İşletme Şekilleri ve Standardizasyonu 
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Doç. Dr. Salih PARLAK 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Defne Yaprağı Üretim Süreci 
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II. Oturum Konuşmacıları

Doç. Dr. Ünal Karık 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Defnenin Kültüre Alınması ve Islahında Önemli Parametreler 



46 



47 
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Doç. Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ 

Bartın Üniversitesi 

Defne Yağı ve Kimyası 
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Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi    

Defnenin Tıbbi Bitki Olarak Kullanımı 

https://akbis.osmaniye.edu.tr/@aliihsanozturk
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Prof. Dr. İbrahim USLU 

Fitoderman Danışmanı 

Defne Yaprağı Yağının Antikorona Özellikleri Hakkında Bilimsel Çalışmalar 

ve Salgının Defne Sayesinde Hiçbir Aşıya Gerek Olmadan Tamamen 

Önlenmesi 
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Duran ÇELİK 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Defnenin Ekonomik Değeri ve Pazar Durumu 
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Dr. Fevzi BİLGİN 

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Defne Üreticiliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi ve Üretici Profilinin Belirlenmesi 
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Elif UZUN 

Öz-Tem Orman Ürünleri Şirket Ortağı 

Defne Sahalarında Üretimi Artırıcı Öneriler ve Defne Bahçeleri Hakkında 
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DEFNE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ VE ÖNERİLER 

15 ARALIK 2021 KASTAMONU 

- Defnenin diğer bitkilerin baskısından kurtulabilmesi ve ekonomiye kazandırılabilmesi için

yayılış gösterdiği alanlarda orman amenajman planlarında gerekli değişikliklerin yapılması

gerekmektedir.

- Özellikle orman köylülerinin destek ve katılımları ile defne rehabilitasyon çalışmaları

yapılmalıdır.

- Defnenin yayılış alanları tespit edilerek defne merkezli orman yönetim planlarının hazırlanması

önem arz etmektedir.

- Defnenin asli tür olduğu alanlardan çok yönlü faydalanma (bal üretimi, kestane üretimi vb.) ile

ilgili planlamalara gidilmelidir.

- Defne iyileştirme sahalarında defnenin silvikültürel istekleri dikkate alınarak müdahaleler

yapılmalıdır.

- Ulaşım sorunu yaşanan defne sahalarında üretim yolları, sürütme yolları, bakım patikaları vb.

ihtiyaç duyulan transport imkanları artırılmalıdır.

- Defneden maksimum düzeyde verim alabilmek için usulüne uygun defne yaprağı üretim

metotlarına uyulması önem taşımaktadır.

- Defnenin doğal olarak bulunduğu alanlar ile birlikte geliştirilen defne klonları ile mevcut defne

alanlarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

- Defnenin yaprak faydalanmasının yanı sıra meyve faydalanmasını da artırmak amacıyla gerekli

çalışmalar yapılmalıdır.

- Defnenin ekonomik olarak işlenip piyasaya arz edilmesi hususunda özel sektör ve kamunun

işbirliği içerisinde aynı hedefe odaklanması önem taşımaktadır.

- Defne hammadde arzının sürdürülebilir olması özel sektörün üretim kapasitesi ve ihracatın

devamlılığı bakımından gereklidir.

- Defne yaprak uçucu yağ endüstrisi istenilen düzeyde olmayıp geliştirilmesi yönünde çalışmalara

ağırlık verilmesi gerekmektedir.

- Yayılış alanlarına göre defne uçucu yağ oranları farklılık arz etmekte olup bu hususta daha

ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

- Defnenin ülke ekonomisine katkısını artırabilmek amacıyla defnenin hammaddeden ziyade son

ürüne dönüştürülerek pazarlanması gerekmektedir.

- Defne üretiminde çalışan kişilere ürün kaybını en aza indirebilmek için periyodik olarak eğitimler

verilmelidir.
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- Defnenin doğal yayılış alanları içerisinde bulunan yangın geçirmiş alanlarda defne ile ilgilide

planlamaların yapılması önem taşımaktadır.

- Defne alanlarının rehabilitasyonunda başarı oranı ve yüksek verim elde edilebilmesi için

araştırma çalışmalarına devam edilmelidir.

- Defne yaprağı üretiminin kalite ve kantite olarak artırılması, pazarlama kanallarının

iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, defne üretiminin ilk basamağı olan orman köylülerinin

sorunlarının (alan tahsisi ve bakımı, üretim süreci, eğitim, ulaşım, taşıma, ürünün satışı, kurutma

tesisleri, OGM’den beklentiler vb.) çözülmesi önem arz etmektedir.

- Defne yaprak işletmeciliğinde defneliklerin kombine yaprak işletme şekli ve iki yılda bir kesim

periyodu ile işletilmesi, şahıs arazilerinde 1. sınıf yaprak üretimi amaçlanan defneliklerin ise her

yıl kesim periyoduyla işletilmesi önerilmektedir.

- Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere önemli bir yayılış alanına sahip

olan Defne bitkisinin yaprak üretiminde TSE tarafından hazırlanan Defne Yaprağının

Standardizasyonu'na göre yapılması gerekmektedir.

- Ülkemizde üretilen Defne yağı ürünlerinin uçucu yağ miktarlarının birbirlerinden farklı oldukları

belirlenmiştir. Bu nedenle, tüketicilerin piyasadan uçucu yağ satın alırken bilinçli ve güvenilir

markaların tercih edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, defne yağı ürünlerindeki bu

farklıkların tüketimde bazı sorunlar oluşturmaması ve sağlıklı kullanım için belirlenen oranlarda

içeriğe sahip olması ve ürünlerin denetlenmesi gerekmektedir.

- Defne’nin ülkemizde önde gelen uçucu yağ ve aromatik bitkilerinden birisi olduğu ve ülke

ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yapraklarından baharat, yağından

sabun, parfüm ve vücut losyonu elde edilen defne bitkisinin ilaç sanayinde de kullanım alanı

bulunmaktadır. Ayrıca çay yapımı, aromaterapi olarak kullanımın yanında, antifungal ve

antimikrobiyal özellikleri sayesinde de gıda koruyucu olarak da değerlendirilmektedir. Bundan

dolayı, defne pazarının büyük bir kısmına sahip olan defne bitkisinin potansiyeli, kulanım alanları

ve ekonomik değeri konularında araştırmalara öncelik verilmelidir. Diğer taraftan, doğal defne

alanlarının korunması için önlemlerin alınması (usulsüz, zamansız ve aşırı kesimin önlenmesi) ve

gen kaynak zenginliğimizin devamlılığı için gen bankaları oluşturulması ile ıslah çalışmalarına

gidilmesi gerekmektedir.

- Defne bitkisinin tıbbi ve aromatik değerleri dikkate alındığında, defne alanlarında en iyi verimi

alabilecek şekilde işletme amacına uygun şekilde silvikültürel planların yapılması ve uygulanması

gerekmektedir.

- Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan insanların gelir seviyelerinin düşük olması, ürettikleri

ürünlerin fiyatının aracı ve tüketicilerin kontrolünde oluşması ile yeterli yaşam standardına sahip

olmamalarından dolayı büyük şehirlere göç olgusu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bundan dolayı,

defne bitkisinin yayılış gösterdiği bölgelerde kırsal kesimde yaşayan insanların ekonomik olarak

desteklenmesi, teşvikler verilmesi ve kendilerine gelir kaynaklarını arttırabilecek önlemlerin

alınması gerekmektedir.
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- Defne bitkisinin özütleri ve ürünlerinin tıbbi olarak birçok faydasının yanı sıra günümüzde salgın

haline gelen Covid-19 pandemisine karşı da koruyucu ve iyileştirici etkisi olduğuna dair çalışmalar

bulunmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, defne bitkisinin günümüzde covid-19

pandemisi gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı önemli bir etkisi gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, defne bitkisinin Covid-19 başta olmak üzere benzer enfeksiyon hastalıklarına karşı

olan koruyucu ve iyileştirici etkileri hakkında daha fazla bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

- Defne bitkisinin yetiştirme ve üretim sürecinde ilgili paydaşların katılımlarının sağlanması ve

paydaşların beklentilerinin de dikkate alınmak suretiyle planlama ve üretim yapılması

gerekmektedir. Özellikle defne bitkisi ürünlerinin ülkemizde özel sektörde önemli bir karşılığının

olduğu ve önemli yatırımların yapıldığı dikkate alındığında özel sektörde faaliyet gösteren

firmaların beklenti ve taleplerinin de dikkate alınması önem taşımaktadır.
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