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GİRİŞ 

Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.); esas 
vatanı Küçük Asya ve Balkanlar olup, 
herdem yeşil bir bitki türüdür. Kışları 
ılıman, yazları sıcak olan yerleri sever. 
Toprak isteği fazla olmamakla beraber 
rutubeti yeterli dere yataklarını tercih eder.  

Defne genellikle ağaçcık, bazen de 10 m 
ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli, sık 
dallı bir ağaçtır. Yapraklar dar eliptik olup 
her iki uca doğru sivrilmektedir. Boyları 5-
10 cm arasında ve kenarları hafif dalgalıdır. 
Üst yüzü parlak koyu yeşil, sapı kısa ve 
kalındır.  

Defne yaprağı üretimi, 6831 sayılı yasanın 
37. maddesinin 1. fıkrası gereğince, tarife 
bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili 
maddesinde yazılı yerlerde halka izin 
verilmek suretiyle yapılmaktadır. 

Defnelik alanlar; Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme 
Müdürlüğü, Yaylaalan Şefliği sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Sınırları 
içerisinde Yaylaalan, Sırtköy, Sevinç, 
Tilkiler ve Salur isimli beş köy bulunan 
Yaylaalan İşletme Şefliği’nin toplam alanı 
43 772 ha ve bu alan içerisindeki defnelik 
alanlar ise, 2 545.5 ha dır.  

Deneme alanındaki bitki örtüsü 
kompozisyonunu ve bitki türlerinin toprağı 
örtme oranları ‘Braun-Blanquet Skalası’na 
göre tespit edilmiştir. Buna göre defnelik 
alan içerisinde; bitki örtüsü kompozisyonu 
içerisinde % 44 defne, % 25 Kermes 
meşesi, % 22 Akçakesme, % 7 Silcan ve % 
1 oranında Kızılçam yer almaktadır. 

Defnelik alanın vejetasyon yapısı içerisinde;  
Akçakesme (Phillyrea latifolia L.), Kermes 
meşesi (Quercus cocciferae L.), Silcan 
(saparna) (Smilax aspera L.), Keçiöldüren 
(Calicatome villosa), Servi (Cupressus 
sempervirens L.), Dafne (Daphne sericea 
Vahl),Sütleğen (Euphorbia sp.), Fontenesya 
(Fontanesia phyllyraeoides), Yabani zeytin 
(Olea europaea L.), Kızılçam (Pinus brutia 
Ten.), Menengiç (Pistacia terebinthus), 
Cehri (Rhamnus sp.) ve Çobanyastığı 
(Thymelaeae tartonraira L.) türleri yer 
almaktadır. 

Toprak kireçli, kumlu ve kumlu balçık, 
anakaya kalkerdir, toprak türü kırmızı 
Akdeniz toprağıdır. Toprak taşlılığı % 51-80 
arasında olup, defnelik alanların genel  
ortalama eğimi % 30-40 ve yüzeysel 
taşlılığı ise % 65 civarındadır. 

Anakaya mutlak derinliğin hemen altında 
bulunmakta ve yatay tabakalanmaya 
benzer bir kayaç istiflenmesi görülmektedir. 
Organik madde ayrışması yüzeye yakın bir 
şekilde mevcut olup, organik madde yer 
yer taşlar arasından fizyolojik derinlik 
içerisine doğru yıkanmaya başlamıştır. Bazı 
yerlerinde demir konkresyonları görülmekte 
olan bu alanlar genellikle taşlılık arz 
etmekte ve büyük taşlar veya kayalar 
içermektedir. 

Bu araştırma, defnelik alanların 
rehabilitasyonunu gerçekleştirebilmek için 
gerekli bilgiler ve uygun silvikültürel tekniklerin 
belirlenmesine yönelik olarak ele alınmış ve 
sonuçlandırılmıştır. 
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Defne yaprağı toplanacak alanlar, Orman 
İşletme Müdürlükleri tarafından 
münavebeli olarak 3 yılda bir işletmeye 
açılmaktadır. 

Defne yaprakları Temmuz-Eylül ayları 
arasında, genellikle yaprakların 
sürgünlerle birlikte kesilmesi şeklinde 
toplanmaktadır. 

Bölgede geçmişten bugüne yoğun bir 
şekilde yapılagelen düzensiz ve plansız 
hayvan (çoğunlukla keçi) otlatması 
sonucunda, defnelik alanlar büyük ölçüde 
tahrip olmuş, meşcere yapısı ve defne 
bireylerinin formu bozulmaya uğramış, 
hatta alanın bazı bölümlerinde defneler 
gittikçe bodurlaşmış, yer yer sürünücü 
nitelik kazanmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Defnelik alanlardan optimal düzeyde yaprak 
üretimi yapabilmek için öncelikle defne 
ocaklarında, toprağa en yakın noktadan 
canlandırma kesimleri yapılmalıdır.   

Defne ocaklarında canlandırma kesimi 
uygulamasının üzerinden iki vejetasyon süresi 
geçmesinin beklenmesi, ocaktaki güçlü ve 
dominant gövdelerin daha net bir şekilde ortaya 
çıkması için gerekli görülmektedir. İkinci 
vejetasyon mevsiminin bitiminde, kış ayları 
içerisinde defne ocaklarında sürgün seyreltme 
işleminin yapılması uygun olacaktır. Optimal 
yaprak veriminin elde edilebilmesi için defne 
ocaklarında yapılacak sürgün seyreltme 
işleminde ocakta 1-3 sürgün bırakmanın daha 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bırakılan bu 
sürgünlerin yaklaşık üçgen şeklinde ve 
aralarında 1 m civarında mesafe bulunmasına 
özen gösterilmelidir.  

Defnelerin tepelerinin 200 cm yükseklikten 
kesilmesinden sonraki süreçte, ilerleyen yıllarda 
yapılacak yaprak üretim çalışmaları sırasında 
tepe sürgünü ve güçlü yan sürgünlerin 
korunması gerekli olup, böylece yaprak üretimi 
bakımından en uygun tepe tacı formuna 
ulaşılabilmesi ve bu formun korunabilmesi 
mümkün olabilecektir. Bu kapsamda ocak tepe 
tacı boyunun 400-600 cm civarında olmasının 
yeterli olacağı öngörülmektedir. Tamamen insan 
gücü ile gerçekleştirilen üretimin yapılabilirliği ve 
tepe tacının her noktasına kolayca ulaşılabilirlik 
bakımından, taç boyunun en fazla 600 cm’yi 
geçmemesine özen gösterilmelidir. 

Defnelikler içerisinde yayılış gösteren silcan 
türüne ait bireylerin tamamı, akçakesme türüne 
ait bireylerin ise çok büyük bölümü defne 
ocakları ile iç içe yaşamlarını sürdürmektedir. 
Böylece ocak tepe tacının içerisinde yer alarak 
yaprak veriminin düşmesinde çok önemli iki 
olumsuz etkeni oluşturmaktadır. Bu iki türe 
bakım müdahaleleri sırasında özellikle dikkat 
edilmeli ve defne tepe tacına ulaşmadan 
kesilerek geriletilmelidirler.  
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