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Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Bölgemizde doğal yayılış gösteren ve odunu 

bakımından değerli yapraklı tür olan Yabani 

Kiraz seçilmiştir. Odununun yanında 

kabuğunda endüstriyel bir amaç için 

kullanılabilmesi amaçlanmıştır.  

• Deri sanayinde tabaklama için 

kullanılan ticari tanenlerin yerine geçebilecek 

bir ürün elde etme amacı ile kabuktan tanen 

üretim denemeleri yapılmıştır. 

• Katı atık olarak nitelendiren kabuğu, 

orman endüstrisinde değerlendirmek amacı ile 

proje yapıldı. 

• Yabani Kiraz (Cerasus avium L. 

Moench.)’ın odun ve kabuğunun değerli 

olduğunu ortaya koyarak endüstriyel 

plantasyonda kullanılmasının gerekliliğini 

ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Bu araştırmada odun ve kabuğun temel 

kimyasal bileşenleri standartlara uygun 

olarak belirlendi. Kabuktan, sıcak su, NaOH, 

Na2SO3 çözeltileri ile farklı konsantrasyonda 

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

(katı-sıvı) tanen verim denemeleri 

yapılmıştır. Elde edilen tanenler için Stiasny 

Sayısı değeri ve Metanol-Su çözünürlüğü 

değerleri bakılarak tanenin kondanse tanen 

miktarı oransal olarak hesaplandı. 

 



 
 

 

Ne Bulundu? 

1) Elde edilen temel kimyasal analiz 

sonuçları odun ve kabukta, litaretürde yer 

alan diğer sonuçlarla paralellik göstermiştir. 

2) Tanen üretiminde optimum değerler sıcak 

su çözeltisinin 1/8 konsantrasyonu ile %2’lik 

NaOH çözeltisinin 1/8’lik 

konsantrasyonlarında görülmüştür. Bu elde 

edilen tanenler deri sanayinde diğer ticari 

tanenler ile değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

Ticari tanenler ile birlikte deri 

tabaklamasında denenen Yabani Kiraz’dan 

sıcak su ve %2’lik NaOH ile elde edilen 

tanenler; 

Deride meydana getirdiği kalınlık artışına 

bakıldığında kullanılan ticari tanenler ile 

yakın değerlerde kalınlık artışı sağlamıştır. 

Renk değişimine bakıldığında sıcak su ile 

elde edilen tanenlerin renklerinin açık 

olduğu, NaOH ile yapılan denemelerde 

yüzey efekti ve kahverengi tonlarında olduğu 

görülmüştür. 

 

Ne Öneriliyor? 

Direkt insan derisiyle temas eden saat 

kordonu, deri kıyafetler, sandaletler, bay ve 

bayan çantaları, süs eşyaları ve hediyelik 

eşyalar gibi birçok ürün üretilmektedir. 

Kimyasal madde kullanılarak yapılan 

tabaklamada daha düşük bir maliyet söz 

konusu olsa da insan sağlığı açısından bir 

tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle insanlar 

ile kullanım açısından direkt ilişkilendirilen 

ürünlerde bitkisel tabaklamanın yapılması 

önerilmektedir. 

Renk değişimleri incelendiğinde ise sıcak su 

ile üretilen tanenlerin uygulandığı derilerde 

renk tonu açıktır. Boyama yapılacak 

derilerde boyar maddenin uygulanması 

işlemi ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir.   

Dünyada meydana gelen iklimsel değişimler 

ve nüfus artışı göz önüne alındığında, doğal 

dengeyi bozmadan ve ürün devamlılığı 

açısından eldeki hammadde kaynağını en 

yüksek düzeyde kullanmak gerekliliği 

görülmektedir. Bu nedenle ağacın tüm 

kısımlarıyla değerlendirmeye tabi olan bu tür 

çalışmalar diğer türlerimize de yapılmalıdır. 
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