2. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Açılış Seramonisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi’nin Orman Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlediği “2. Uluslararası
Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde başladı.

Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından konuklara Akademik Oda Orkestrası’nca hazırlanan
müzik dinletisi sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr.
Hüseyin Fakir, geçmiş yıllarda tıbbi bitkilerden sıkça faydalanıldığını dile getirerek halen kırsal bölgelerde yaşayan halkın
yabani bitkileri, bazen ilaç, koku, baharat, nazarlık, boyar madde bazen de taze sebze olarak kullandıklarını belirtti.
Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) konusunda yapılması gerekenler hakkında konukları bilgilendiren Fakir,
“Orman işletmelerinin ODOÜ denetimlerine önem vermesinin sağlanması, ODOÜ standartlaşma çalışmalarına önem
verilmesi, kaynak yöneticilerinin, toplayıcıların ve ODOÜ ile ilgili kesimlerin eğitilmesi, ODOÜ ile ilgili AR-GE çalışmalarına
önem verilmesi ve destek sağlanması, ODOÜ’lerin zamansız, aşırı ve tekniğe uygun olmayan biçimde toplanmasının
önlenmesi, maki içerisindeki uygun alanları ODOÜ üretimine ayırma, özel arazilerin bazı ODOÜ üretimine tahsisinin ve
kültüre alınmasının desteklenmesi bu alanda yapılacak çalışmalardandır.” diyerek sözlerini noktaladı.

Gıda, kozmetik, tarım ve hayvancılık sektöründe hammadde olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal yaşamı
destekleyici ürünler de olabileceğini vurgulayan İnan Tarım Ürünleri Ticaret Firması Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
İnan ise %90 oranında ihraç edilen bu ürünlerin kırsal alanlara iş kapısı, binlerce insana istihdam ve ülkemiz için önemli
bir döviz geliri sağladığını söyledi. İnan, konuşmasında özel sektörde yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı çözüm önerilerine
de değindi.
Daha sonra söz alan Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Balabanlı, Orman Fakültesi hakkında bilgi vererek şunları
kaydetti: “1992 yılında kurulan fakültemiz, bugüne kadar toplam 520 orman mühendisi, 60 orman endüstri mühendisi ve
26 peyzaj mimarını ülkemiz hizmetine sunamın onurunu yaşamaktadır. 5 profesör, 11 doçent ve 27 yardımcı doçent
olmak üzere 43 öğretim üyesi, asistanlar ve idari personelle birlikte toplam 65 personelle eğitim öğretime devam
etmektedir.”
Balabanlı, 5 yıl önce Trabzon’da düzenlenen Uluslararası ODOÜ Sempozyumunun bu yıl SDÜ’ de gerçekleştirilmesinden
dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “Odun dışı orman ürünleri son yıllarda dünya genelinde büyük bir önem
kazanırken ülkemizde de farkındalık artmış durumda. Bunun en güzel örnekleri hem yükseköğretim kurumlarımızın ders
içeriklerinde hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin faaliyetlerinde açık ve net olarak görülmektedir.”
dedi.

Isparta Orman Bölge Müdürü Mehmet Sait Yorulmaz da , “İl Genel Müdürlüğümüzün yeni yapılanmada kurduğu Odun
Dışı Orman Ürünleri Dairesi Başkanlığı, bu sektörde bilgi, destek, eğitim gibi konulardaki yetersizlikleri ortadan
kaldırmıştır. Sempozyumun amaçlanan etkiyi yapacağına inanıyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.
Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Kaşan, “Orman Genel
Müdürlüğü olarak yıllardır geleneksel ve idari olarak üretilerek değerlendirilen odun dışı orman ürünlerinde gelinen
konjüktüre göre bir değerlendirilme yapıldı. Temmuz ayında çıkan kanun hükmünde kararname ile İl Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan bir daire başkanlığı ölçeğinde ele alınması, yönetilmesi ve takip edilmesine karar
verildi. 2000-2010 yılı arasında 10 yıllık veriye baktığımız zaman odun dışı orman ürünlerinde Türkiye’nin geliri ve
ihracatının yaklaşık 7 misli arttığını görmekteyiz. Bu açıdan böyle müşterek bir uluslararası sempozyumun
düzenlenmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. “ dedi.

Daha sonra konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız, bilimin teleskopla yıldızlara, mikroskopla
hücrelere, günümüzde ise kuarklara ve CERN’de de Higgs parçacığına yapılan yolculuk olduğunu ifade etti.
Akyıldız, bilimin evrende bulunan her şeyin dış görünümden iç görünüme doğru yapılan bir yolculuk olduğunu belirterek
“Bilim ve teknoloji bir ülkenin dünya medeniyetinde nerede, hangi sırada olduğunu gösteren en önemli parametredir.
Sadece yer kabuğunda değil uzayın derinliklerinde yolculuk yapıp yeni koloniler kurmanın eşiğine gelmişken insanoğlu;
halen yer kabuğunun etrafında gözünün önünde olan şeylere kör bakan toplumların dünya medeniyetinde ön sırada
olamayacağı kesin! Gözlerimizin önünde olup da belki de yeterince derinliklerine inemediğimiz koskoca bir alan var
önümüzde. Bunlar ekolojik, sınai ve tıbbi değerleri inanılmaz düzeyde olan endemik bitkilerdir. Bunlar yaşam alanları
belirli bölgelerle sınırlı olan bitkilerdir.” dedi.
Endemik bitkilerin, jeo-ekolojik ve jeo-ekonomik açıdan tekelci rekabet piyasası özelliklerini taşıyan ürünler olduğunu dile
getiren Prof. Akyıldız, “Endemikler, iklim değişimlerine özgü, izolasyon koşullarında oluşan canlılardır. Hangi ülkede
yaşam bulmuşlarsa o ülkeye global piyasada tekel konumu bahşetmektedir. Bu anlamda endemik bitkiler herhangi bir
ülke ekonomisi açısından çok yüksek doğal kaynak depolarını oluşturmaktadır. Globalleşme sürecinde yerel olan her
şeyin piyasaların yükselen değerleri olduğu dikkate alınacak olursa endemik bitkilerce en zengin ülkelerden birisi olan
Türkiyemizin çok önemli avantajlara sahip olduğu açıkça görülecektir. Bu süreçte endemik bitkiler, girişimciler için
inanılmaz fırsatların bulunduğu yeni alanlardır. Doğada her varlık evrensel organizmanın bir parçasıdır. Endemik bitkiler
de bulunduğu coğrafyanın organik bir parçasıdır. Bu bağlamda gerek ekolojik gerek ekonomik gerekse de insan
organizmasının sağlıklı işleyişi için bulunduğu bölgenin adeta karaciğeridir. Bireylerin yer kabuğundaki her şeyle kurduğu
iletişim, o toplumun ulaştığı medeniyet seviyesinin önemli bir göstergesidir. Bu bakımdan tedavilerde endemik bitkilerin
kullanımının gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde ise %4 oranında oluşu oldukça manidardır. Demek ki
toplumlar geliştikçe bu ürünlerin piyasasının da büyümesi, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişimin önemli bir
göstergesidir. Bu sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunanları kutluyor başarılarının devamını diliyorum.” diye
konuştu.
Son olarak söz alan Isparta Valisi Memduh Oğuz, tabiattaki odun dışı ürünlerin toplumumuzda daha çok ilaç gibi ihraç
edildiğini belirterek bu bitkilerin Anadolu kültürüne göre, bu bitkilerin hastalıklar için bir ilaç değil de daha çok hastalıktan
korunmaya yarayan bir gıda olduğunu söyledi. Oğuz, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Ormanın az olduğu Orta
Anadolu şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde de büyüklerimiz eteklerine çeşit çeşit otlar toplayarak soframıza
getirirlerdi. Tercih edilen en lezzetli gıdaydı. Besleyici, şifalı ve yararlı olduğuna inanılırdı.

