
 

BOLU YÖRESİNDE BULUNAN TÜRK 

FINDIĞI (Corylus colurna L. ) 

AĞACININ ODUN VE 

KABUKLARININ KİMYASAL 

BİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

VE ÇEŞİTLİ EKSTRAKSİYON 

METOTLARI İLE KABUKLARINDAN 

ELDE EDİLEN TANENİN ORMAN 

ENDÜSTRİSİNDE 

DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARI 
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Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Odun hammaddesinden maksimum 

yararlanmayı sağlamak için öncelikle onun 

yapısını oluşturan bileşenleri tanımak ve 

izolasyon yöntemlerini iyi bilmek 

gerekmektedir. 

Türk Fındığı (Corylus colurna L. )’nın 

kabuğu tanen üretimi açısından 

incelenmesiyle,  mevcut potansiyelin 

değerlendirilmesi yönünde önemli bir 

başlangıç olacaktır. Ayrıca kabuğun tanen 

üretiminde kullanılmasıyla bir taraftan 

değerli kimyasal ürün elde edilirken, atık 

olarak görülen kabukta değerlendirilmiş 

olacaktır. 

Türk Fındığı (Corylus colurna L. )’nın 

ağaçlandırma alanlarında ve endüstriyel 

plantasyonlarda kullanılarak yetiştirilmesine 

katkı sağlamak. 

Türk Fındığı (Corylus colurna L. )’nın 

kabuklarından elde edilecek tanenin 

piyasadakilerin ikamesi olarak 

kullanılmasına katkı sağlamak. 

 

 

 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 

Sazakiçi Orman İşletme Şefliği sınırları 

içerisinde doğal yayılış gösteren Türk 

Fındığı (Corylus colurna L.) materyal olarak 

seçilmiştir. Temin edilen örneklere daha 

önce belirlenen temel kimyasal analizler 

uygulanmıştır. Kabuktan, sıcak su, NaOH ve 

Na2SO3 çözeltileri ile farklı konsantrasyonda 

(%1, %2, %5) ve oranlarda (1/6, 1/8, 1/10) 

(katı-sıvı) tanen verim denemeleri 

yapılmıştır. Bu denemelerde sıcak suyun 1/8 

oranı ve %2’lik sodyum hidroksit (NaOH) 

çözeltisinin 1/8 oranı optimum tanen üretimi 

için belirlenmiştir.  

 

 



Ayrıca sıcak su, NaOH ve Na2SO3 ile üretilen 

tanenlerin Stiasny Sayısı ve Metanol: Su (4: 1) 

Çözünürlüğü analizleri de yapılmıştır. Elde 

edilen tanenlerin deride uygulanması 

sonucunda piyasada kullanılan mimoza, 

kebraho ve kestane tanenlerine kıyasla 

kalınlık ve renk bakımından deriye yaptığı 

etki incelenmiştir. 

 

 
 

 

 
 
Ne Bulundu? 

1) Türk Fındığı (Corylus colurna L.) 

ağacının öz odun, diri odun ve kabuğuna 

uygulanan temel kimyasal analizler 

sonucunda değerler ortaya konmuştur. 

 
 

 
 

2) Sıcak Su 1/8 oranı ile üretilmiş tanenlerle 

tabaklanan derilerin kalınlıkları ile piyasada 

kullanılan tanenlerle tabaklanmış derilerin 

kalınlıkları paralellik gösterdiği hatta bazı 

örneklerde kalınlığın daha fazla olduğu 

görülmektedir. Böylece Sıcak Su 1/8 oranı 

ile üretilmiş tanenlerle tabaklama 

yapılabilirliği görülmüştür. 

3) %2’lik sodyum hidroksit (NaOH) 

çözeltisinin 1/8 oranı ile üretilmiş tanenlerle 

tabaklanan derilerin kalınlıkları ise piyasada 

kullanılan tanenlerle tabaklanmış derilerin 

kalınlıklarından daha az çıkmıştır. 

Ne Öneriliyor? 

Yapılan çalışmada ticari amaçla kullanılan 

tanen örneklerine kıyasla en benzer etkiyi 

Sıcak Su 1/8 oranı ile üretilmiş tanenlerde 

görülmüştür. Üretilen tanen düşük 

miktarlarda(%10) dahi deriye 

uygulandığında kalınlık artışı sağlamaktadır. 

Bu kalınlık artışı derideki esnekliği 

azaltmaktadır. Söz konusu tanenin kalınlık 

artışı sağlamasından dolayı esneklik 

istenmeyen, dolgunluk istenen ticari 

derilerde(ayakkabılık) kullanılması uygun 

olacaktır. Sıcak Su 1/8 oranı ile üretilmiş 

tanenin rengi ticari amaçla üretilen kestane 

taneni ile yaklaşık olarak aynı renk 

tonlarında olduğundan kestane tanenin 

kullanıldığı ve renginin istendiği durumlarda 

ikame olarak kullanılabilir. 
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