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KAĞIT HAMURU ÜRETİMİNE UYGUN OKALİPTÜS  

TÜR VE ORİJİNLERİNİN SEÇİMİ 

 GİRİŞ

“Kâğıt Hamuru Üretimine Uygun 

Okaliptüs Tür ve Orijinlerinin Seçimi” 

başlıklı bu çalışma, 1 Ocak 1989 tarihinde 

yürürlüğe giren ve The Wiggins Teape 

Group Limited ile Orman Genel 

Müdürlüğü’nün ortak projesi olan, WT-

OGM TUR/88/001 sayılı, “Kâğıt Hamuru 

Üretimi İçin Müşterek Okaliptüs Araştırma 

Projesi”nin sonuçlarını içermektedir. 

Günümüzde insanoğlunun en çok 

tükettiği maddelerden biri kâğıttır. Kâğıt’ın 

hammaddesi ise selüloz, yani bitkilerdir. 

Birçok kâğıt türünün dayanıklılık ve kalitesi 

için saf ve yeni liflere ihtiyaç vardır. Bu 

sektörde, odunsu bitkilerden elde edilen 

selüloza daima ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı odun hammaddesinin 

kaynağını oluşturan ormanların önemi ve 

ormana duyulan ihtiyaç da kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Odun hammaddesi 

olarak hem sanayinin ihtiyacını karşılamak, 

hem de doğal ekosistemlerin korunmasını 

sağlamak bakımından birim alanda en 

yüksek ürünün alınmasını sağlayan, ıslah 

edilmiş materyaller kullanılarak yapılan 

hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları önem 

kazanmıştır. 

Bu çalışma, Türkiye’de kâğıt 

hamuru ve kâğıt üretimi için uluslararası 

rekabete haiz okaliptüs türlerini ve 

orijinlerini bulabilmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Daha önceki bilgilere göre 

Türkiye’de yetişebileceği varsayılan ve aynı 

zamanda kâğıt hamuru üretimine uygun 

okaliptüs tür ve orijinleri bu çalışmada 

kullanılmıştır. Kullanılan tür ve orijinlere 

ait tohumlar proje ortağı firma tarafından 

yurtdışından yeterli miktarda getirilmiştir. 

Fidanlar Doğu Akdeniz Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü fidanlığında tüplü 

olarak yetiştirilmiş ve 1-0 yaşlı olarak 

deneme alanlarına intikal ettirilmişlerdir. 

Deneme alanları Tarsus-Karabucak 

(iki adet), Adana-Ceyhan, Adana-Karataş, 

Muğla-Köyceğiz ve Muğla-Dalaman 

yörelerinde seçilmiştir. Denemeler rastlantı 

blokları deneme desenine göre düzen-

lenmişler ve üç yinelemeli olarak kurulmuş-

lardır. Toplanan veriler bilgisayarda, 

TARIST istatistik paket programı kulanı-

larak değerlendirilmişlerdir (Akkaş,1994). 

Orijinlerin kâğıt hamuru veriminin 

ve kalitesinin değerlendirilebilmesi 

amacıyla 500 gr kuru odun örnekleri ile 53 

pişirme işlemi (kraft yöntemi ile) 

gerçekleştirilmiştir. 

Pişirmeden sonra elde edilen 

hamurlar (selüloz) bölünerek Vewerk 



klasörü içerisinde 20 cm’lik ızgara üzerinde 

sınıflandırılmıştır. Her pişirim sonunda ham 

ve sınıflandırılmış hamurların verimleri ile 

beraber kappa indisleri saptanmıştır. 

Orijinlerin odun örneklerinden elde edilen 

kâğıt hamurlarının mekanik özelliklerini 

belirleyebilmek amacıyla, seçilen hamurlar 

PFI değirmeninde işleme tabi tutulmuştur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, Türkiye’de kâğıt 

hamuru ve kâğıt üretimi için uluslararası 

rekabete haiz okaliptüs türlerini ve 

orijinlerini bulabilmek amacıyla gerçek-

leştirilmiştir. 

Altıncı yaş sonunda yapılan 

değerlendirmelere göre, deneme alanları 

itibariyle, yetiştiricilik yönünden başarılı 

olan tür ve orijinler şunlardır; 

Karabucak 1 numaralı deneme 

alanı: E. grandis (38051, Karabucak, 

16786, 10696, 15358, 14860, 16788), E. 

camaldulensis (Karabucak), 

Karabucak 2 numaralı deneme 

alanı: E. camaldulensis (Karabucak, 7046), 

E. grandis (Karabucak, 38051), 

Adana-Ceyhan deneme alanı: E. 

camaldulensis (7046, Karabucak), E. 

grandis (14860, 15358, 38051), E. 

urograndis, 

Adana-Karataş deneme alanı: E. 

camaldulensis (7046, Karabucak, 16784, 

15029, 16230), 

Muğla-Köyceğiz deneme alanı: E. 

camaldulensis (15029, 7046, 16784,   

Karabucak), E. globulus (16073), E. 

grandis (16786), 

Muğla-Dalaman deneme alanı: E. 

camaldulensis (15029, 7046, Karabucak, 

16784), E. grandis (14860). 

 

Deneme alanlarında başarılı gelişme 

gösteren E. grandis ve E. camaldulensis 

orijinlerinden 6. yaş sonunda alınan odun 

örneklerinin kâğıt hamuru üretimine 

uygunlukları denenmiştir. Denemeler 

sonunda, yetişme ortamları (deneme 

alanları) arasındaki varyasyonların verimde 

5.1 puana kadar, Kappa indisinde ise 5.3 

oranına kadar çıktığı; yetişme ortamı 

içerisinde varyasyonların çok düşük olduğu 

saptanmıştır. 

Kâğıt üretimine uygun okaliptüs 

türleri ise şöyledir; İncelenen tüm orijinler 

içerisinde Karabucak 2 deneme alanındaki 

E. grandis Karabucak orijini en fazla ümit 

veren orijindir. Bu orijinden elde edilen 

hamurun yüksek verimi (%49.6/odun) ve 

14.7’lik Kappa indisi, hamurun beyaz kâğıt 

üretiminde kullanılabilirliğini göster-

mektedir. Aynı orijinin hamurunun 

mekanik özellikleri de uygun bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre, Türkiye’de 

yetiştirilen iki okaliptüs türünün (E. 

camaldulensis, E. grandis) selüloz 

üretiminde kullanılabileceğini göster-

mektedir. 

Bu sektörde okaliptüs odununun 

kullanılması, doğal ormanların korun-

masına da katkıda bulunacaktır. Ayrıca, 

hızlı büyümesi ve düşük maliyeti, okaliptüs 

odununun kullanılması için önemli tercih 

nedenleridir. 
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