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Proje Özeti:  

Ahşap malzeme geçmişte ve günümüzde insanlık tarafından en çok kullanılan malzeme olma niteliğindedir. 

Ahşap malzemenin birçok kuvvetli özelliklerinin yanında bir takım zayıflıkları da vardır. Herhangi bir işleme 

tabi olunmadan kullanılan ahşap malzemeyi kapalı ortamlarda uzun seneler kullanabiliriz ancak dış ortamlarda 

aynı malzemeyi kullandığımızda çok geçmeden ahşabın bazı zararlılar tarafından zarar gördüğünü gözlemleriz. 

Buna sebep olan faktörlerin en başında mantar ve böcek zararlıları yer alır. Ancak bu canlıların her odunda aynı 

tahribatı yaptığını söyleyemeyiz. Bazı ağaç türlerinin odunlarını kısa sürede bazılarını ise uzun vadede 

bozundururlar. Özel kullanım yerlerindeki ahşap malzemenin bozulması demek ilk koruma maliyetlerinin kat ve 

kat üzerinde bir maliyet demektir. Maliyetlerden de öte ahşap malzeme yapı malzemesi olarak kullanıldığı için 

direk insanların güvenliği söz konusudur. 

Birçok araştırmacı ahşap malzemedeki farklı dayanım özelliklerinin sebeplerinden en önemlisi olarak ekstraktif 

bileşenleri işaret etmektedir. Ağaç türlerine göre ekstraktif bileşenlerin çeşitlilikleri ve miktarları değişiklik 

göstermektedir. Aynı ağaçta dahi öz çevresiyle etrafındaki diri odun kısmında ekstraktif bileşenlerden 

kaynaklanan dayanım farklılıkları göze çarpmaktadır. Doğal direnci yüksek olan türlerde öz odun ekstraktifleri 

daha etkilidir. Bu projede doğal dayanıklılık özellikleri yüksek olarak bilinen yapraklı ağaç türlerinden Delice 

Zeytini (Olea europaea var. sylvestris) ve iğne yapraklı ağaç türlerinden de Kokulu Ardıç (Juniperus 

foetidissima) hammadde olarak belirlenmiştir. Bu türlere ait öz odun ve diri odun örnekleri ayrı ayrı metanol 

yöntemi kullanılarak ekstrakte edilmiş ve elde edilen ekstrakt örnekleri modern analiz teknikleriyle analiz 

edilerek kimyasal bileşenler yönünden farklılıkları belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen ekstraktların odun 

koruyucu etkilerinin belirlenebilmesi için hızlı ve çabuk sonuç veren bir yöntem olan agar yöntemi 

uygulanmıştır. Bu yöntemde antifungal etkinin belirlenebilmesi için Kayın Mantarı (Pleurotus ostreatus) 

kullanılmıştır ve ekstraktların antifungal etkisi mantarların gelişim oranlarına göre belirlenmiştir.   

 

Sonuçta, proje çıktısı olarak;  

1. Doğal dayanımı yüksek yapraklı ağaç ve iğne yapraklı ağaç odunlarının ekstraktif madde bileşenleri 

karşılaştırılmıştır.  



2. Her iki türe ait öz odun ve diri odun ekstraktif bileşenleri karşılaştırılmıştır. 

3. Odunun dayanıklılığını arttıran doğal kimyasal bileşenler belirlenmiştir. 

4. Her iki türden elde edilmiş ekstraktların antifungal etkileri belirlenmiştir. 

5. Ekstrakt karışımıyla beraber hazırlanmış agar çözeltisinde Kayın Mantarının çözelti üzerindeki 

gelişimleri gözlemlenmiştir.  

6. Elde edilen ekstraktların odun koruyucu olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. 

 

Project Abstract: 

Wooden material is the most commonly used material in the world and also in past. Besides many strong 

features, there are a lot of weaknesses of wooden materials. We can use untreated wood materials indoors for 

long years. When using the same material on outdoors conditions can be observed that some biotic and abiotic 

organisms makes damages on it. The main causes of these damages are fungi and insects. But we cannot say 

that these organisms make the same effects on all wooden material. These harmful organisms needs short time 

for some wood species and also needs long time for some species. Destruction of wooden material, using 

special purposes, means highly production costs many times over the first protection costs. First of all, since 

using wood as building material, security of people are important. 

 

So many scientists stated that one of the most important reasons for different duration properties of wooden 

material is extractive compounds in wood. Amount of extractive compounds varies according to tree species. 

Even in the same tree species wood, some resistance differences are seen between the heartwood and sapwood 

around the heartwood. Heartwood extractives are very important for naturally high resistance wood species. In 

this project, olive (Olea europaea var. sylvestris) and juniper (Juniperus foetidissima) wood samples which have 

naturally high resistance properties, used as raw material. Heartwood and sapwood samples have prepared from 

these wood species, extracting by using methanol method. Obtained extract samples have analyzed using 

modern analyses technics and determined differences between them. Also, obtained extract have been tested as 

a potential impregnation chemical with agar method. Test and control samples have exposed to rot fungi 

Pleurotus ostreatus and mycelium penetration rates have determined. 

 

As a result, at the end of this project; 

1. Extractive compound of the softwood and hardwood samples have determined and compared each 

other, 

2. Heartwood and sapwood extractive compound for each wood species have determined, 

3. Natural chemicals which increases wood resistance against destructive organisms, have determined, 

4. Anti-fungal properties of extractives, obtained from each tree species, have determined, 

5. Developing  the rot fungus on the agar plate with four different extracts have observed, 

6. Extracts have been evaluated for a potential wood protect substance.    

 

 

 

 


